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Sammanfattning 
 

Introduktion: Idag möts konsumenter av en mängd olika miljömärkningar. Detta kan resultera i 

förvirring och att miljömässigt dåliga livsmedel väljs utan avsikt. Bör konsumenter tjäna mer på 

en standardiserad trovärdig miljömärkning utifrån enkla och logiska kriterier?  

Syfte: Syftet är att undersöka hur en standardiserad miljömärkning kan påverka köpbeslut hos 

svenska konsumenter. 

Metod och material: En websurveyundersökning har utförts på en grupp om 40 respondenter 

där de fick svara på generella frågor kring miljö och konsumtionsvanor samt utvärdera åtta 

egendesignade miljömärkningar. Datan har analyserats via EyeQuestion och sammanställts med 

tabeller och diagram. 

Resultat: Alla föreslagna miljömärkningar skulle användas av minst 48 % av respondenterna 

istället för omärkta varor och 70 % skulle kunna tänka sig betala mer vid tillgång till tillräcklig 

information. Av de föreslagna miljömärkningarna var den föredragna Märkning 5 (se bilaga 3). 
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Slutsats: Slutsatsen är att vid tillgång till en standardiserad miljömärkning med en lagom mängd 

information påverkar konsumenter att handla mer miljövänligt. 

Nyckelord: Hållbarhet, märkning, eko, livsmedel, konsument 
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Introduktion 

Idag möts konsumenter av en mängd olika miljömärkningar på så gott som alla förpackningar i 

butik vid införskaffning av livsmedel. Problemet är att konsumenter känner sig allt mer 

förvirrade av att det finns för många olika märkningar att välja på. Detta kan resultera i att 

konsumenten missuppfattar ett livsmedels attribut och därmed väljer miljömässigt dåliga 

livsmedel, även om detta inte är deras avsikt. Kan en revolution i märknings-djungeln vara en 

lösning till att hjälpa konsumenten att göra ett mer miljömedvetet val? Bör konsumenter tjäna 

mer på en standardiserad, trovärdig märkning, utifrån enkla och logiska kriterier? Frågan är hur 

man ska gå tillväga för att presentera en adekvat miljömärkning som passar konsumenten. Vilka 

attribut är viktiga att upplysa om i denna standardiserade märkning och vad föredrar 

konsumenter för information och design på märkningen? 

 

En websurveyundersökning har genomförts av uppsatsförfattarna om dilemmat i syfte att 

undersöka hur en standardiserad miljömärkning påverkar köpbeslut hos konsumenter. 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

En standardiserad miljömärkning för livsmedel kan vara en liten del i en strävan efter ett mer 

hållbart samhälle. Forskning inom miljöfrågor är något som blir allt mer relevant för 

måltidskunskap, en undersökning för främjandet av miljövänlig livsmedelskonsumtion är därför 

ytterst relevant för forskningsämnet. Miljöaspekten gällande livsmedel är någonting som kan 

kopplas till Five Aspect Meal Model, framförallt till produkten som innefattar mat och dryck 

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Detta uppsatsämne kan kopplas till två av de 

tre programområden inom forskningsämnet måltidskunskap, aspekterna Hälsosam, säker och 

hållbar måltid samt Måltiden i samhällsrummet (Örebro universitet, 2016). Klimatet och miljön 

är idag en stor debatt i samhällsrummet och uppsatsförfattarna tror att en standardisering av 

miljömärkningar är något som många vill ha och vinner på i framtiden. Miljöpåverkan är en viktig 

aspekt att forska om inom måltidskunskap, eftersom det må vara det största och närmsta problemet 

vi har idag. 
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Teoretisk bakgrund 

 

Tidigare forskning om miljömärkningar 

I undersökningar utförda av Hanss & Böhm (2012) samt Dendler (2014) framkom det att 

konsumenter känner sig förvirrade av att det finns för många olika miljömärkningar på 

marknaden. De skriver att med en så stor mängd olika miljömärkningar så resulterar det i mer 

förvirring än vad det kan hjälpa. Ett annat problem, utöver för många märkningar, kan vara att 

det finns för mycket information (Ibid.). Jordbruksverket (2009) skriver att om för mycket 

information förmedlas via märkningen kan en enskild egenskap i produkten få mindre 

uppmärksamhet. De påstår att märkningar bör vara balanserade då faktumet är att konsumenter 

inte kan ta in hur mycket information som helst (Ibid.). Detta är något som Banterle, Cereda & 

Fritz (2013) samt Weinrich & spiller (2016) skriver om, ett begrepp som kallas information 

overload. De skriver också om att det på senare år har skett en stor ökning av olika märkningar 

som i sin tur resulterar i förvirring hos konsumenterna (Ibid.). Det mest grundläggande villkoret 

för konsumenter att kunna göra adekvata val mellan två livsmedel är enligt Jordbruksverket 

(2009) att det finns tillräcklig information. 

 

I en undersökning av Vlaeminck, Jiang & Vranken (2014) framkom att konsumenters attityd 

gentemot miljövänlig livsmedelskonsumtion förbättras vid tillgången av information kring 

livsmedels miljöpåverkan. I deras undersökning fick konsumenter välja mellan olika märkningar, 

där den mest populära sedan användes vid ett experiment i en fysisk butik (Vlaeminck et al., 

2014). I experimentet framkom att konsumenternas miljövänliga livsmedelskonsumtion ökade 

med cirka 5.3 % (Ibid.). De anser att införandet av en betygsbaserad miljömärkning i matbutiker 

bör inbringa en tillförlitlig standard för konsumenter att kunna särskilja på miljömässigt bra och 

dåliga livsmedel (Ibid.). De tror samtidigt att detta leder till påtryckande på producenter att införa 

mer miljövänliga produkter kontinuerligt (Ibid.). Vidare fann Vlaeminck et al. (2014) att 

förutfattade meningar kring vad miljövänlig livsmedelskonsumtion innebär kunde upphävas med 

hjälp av deras märkning. Att när märkningen påvisar att en viss produkt, exempelvis ett 

konventionellt livsmedel, faktiskt är bättre för miljön än ett närproducerat eller ett ekologiskt 

livsmedel så väljer konsumenten den mest miljövänliga (Ibid.).  
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Jordbruksverket (2009) påstår att både konsumenten och producenten har brist på information 

gentemot varandra idag och det kan därför uppstå problem vid miljömärkning av livsmedel. 

Problemet benämns som asymmetrisk information, vilket innebär att producenten känner till 

något som konsumenten inte känner till (Ibid.). Det är oftast endast producenten som vet hur bra 

ett livsmedel faktiskt uppfyller de angivna miljökriterierna (Ibid.). Denna brist på information 

kan leda till att miljömässigt bättre livsmedel utesluts av konsumenter (Ibid.). Banterle et al. 

(2013) förklarar att märkningarnas miljöattribut har som funktion att öka medvetenheten kring 

dessa hos konsumenten. Konsumenter måste därför lita på att attributen faktiskt stämmer, tillit 

från konsumenter är en av de viktigaste tillgångarna för producenterna (Ibid.). 

 

Tillit 

Tobler, Visschers & Siegrist (2011) utförde en undersökning gällande konsumenters vilja att 

handla ekologiskt och kom fram till att många har lågt förtroende för att de nuvarande 

miljömärkningarna talar sanning. Detta är något som Engels, Hansmann & Scholz (2010) också 

har kommit fram till, nästan hälften av deltagarna i deras undersökning var osäkra på vilka 

märkningar de kunde lita på. Banterle et al. (2013) skriver att brist på tillit till märkningar i 

kombination med information overload ökar risken för att konsumenter ignorerar dessa 

livsmedel och då handlar konventionellt istället. Hanss & Böhm (2012) påpekar också att 

konsumenterna väljer, på grund av förvirring, oftast produkter utifrån vad de känner igen istället 

för vad som är bäst för miljön. Weinrich & Spiller (2016) understryker vikten av politisk 

genomslagskraft i syfte att främja tillit och framtida produktdifferentiering. De skriver att, för att 

nå dit behövs många utmaningar lösas, standarder för märkningar måste fastställas, delas ut och 

övervakas och bör, för att bringa större förtroende från befolkningen, kontrolleras av staten 

(Ibid.). 
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Standardisering och statlig kontrollering 

Lagstiftning 

Livsmedelsverket (2017) skriver att vid märkning av livsmedel så ska alla förpackningar 

tillgodose konsumenter med den information som krävs för att möjliggöra ett medvetet och 

säkert val. De beskriver att förpackade livsmedel, med några få undantag, ska innehålla följande 

information: Beteckning, innehållsförteckning, allergenmärkning, mängd av ingredienser, 

nettokvantitet, bäst-före eller sista förbrukningsdag, förvaringsanvisning, kontaktuppgift för 

tillverkare och näringsdeklaration (Ibid.). För specifika livsmedel skall särskilda märkningsregler 

finnas och i endast vissa fall även ursprung, bruksanvisning och verklig alkoholhalt (Ibid.). 

Jordbruksverket (2009) påstår att idag finns en stor mängd varor som inte använder sig av 

standardiserad miljöinformation. Idag är KRAV den mest kända miljömärkningen för livsmedel 

på den svenska marknaden, märkningen visar att ett livsmedel producerats utifrån ekologiska 

grunder med höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan (KRAV, 2017). 

För att en produkt skall få vara KRAV-märkt måste den uppfylla organisationens kriterier och 

kontrolleras minst en gång per år (Ibid.).  

 

Standardisering 

ISO, International Organisation for Standardization, är ett internationellt system för 

standardisering (Jordbruksverket, 2009). ISO är frivilligt att ansluta sig till och vid 

standardisering av livsmedel måste de först certifieras. Det finns ett stort antal typer av 

certifieringar och dessa kan ske på lokal, nationell eller internationell nivå (Ibid.). Det finns 

också olika typer av fack inom certifieringarna, miljömärkningar går under ISO14000 serien där 

standardiseringen delas upp i Typ I, II och III (Ibid.). Märkning av karaktären Typ I förekommer 

vanligtvis med en egen utarbetad symbol och utgår ifrån ett antal utvalda kriterier från en 

oberoende bedömande organisation (Ibid.). Ett exempel är KRAV-märkningen (Jordbruksverket, 

2009). Dessa kriterier är valda utifrån attribut som anses vara viktiga ur ett miljöperspektiv 

(Jordbruksverket, 2009). Typ II är en märkning som inte är granskad av en oberoende 

organisation och är istället baserad utifrån egna miljöuttalanden, ICA använder sig av detta 
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exempel med sin märkning, ICA I Love ECO (Ibid.). Dessa uttalanden ska då kunna styrkas med 

bevis att dessa uttalanden efterlevs, detta resulterar i att konsumenten, istället för en oberoende 

organisation, får bedöma om en vara är miljömässigt bättre än en omärkt vara (Ibid.). Typ III 

består av miljö- samt klimatdeklarationer och är mest allmän bland komplexa varor (Ibid.). 

Deklarationerna ska utgå ifrån en livscykelanalys där man beskriver miljöaspekter såsom 

potentiell miljöpåverkan, energiförbrukning, resursanvändning och återvinning (Jordbruksverket, 

2009).  

 

Statlig kontrollering 

Vlaeminck et al. (2014) understryker via sin undersökning att en standardiserad miljömärkning 

utifrån flera kriterier främjar miljövänlig livsmedelskonsumtion. De påstår att detta kan stå som 

vetenskapligt bevis för offentliga myndigheter och företag att fortsätta utforska och utveckla 

dessa (Ibid.). En undersökning utförd av Sønderskov & Daugbjerg (2011) tyder på att regeringar 

som vill främja miljövänlig konsumtion bör engagera sig starkt i fråga om miljömärkningar. Det 

visade sig att ett allt starkare statligt engagemang gällande miljömärkningar ökar förtroendet hos 

konsumenter (Ibid.). Att staten positionerar sig genom att ha en aktiv och synlig roll gällande 

miljömärkningssystem är därför att föredra (Ibid.).  

 

En undersökning genomförd av Anagnostou, Ingenbleek & van Trijp (2015) tydde på att 

miljömärkningar kan komma att förändra den nuvarande livsmedelsmarknaden. Då man 

introducerar produkter med miljömärkningar, skapar man ett incitament för återförsäljare att 

inkludera dessa i sitt sortiment och samtidigt förbättra sitt rykte (Ibid.). Om miljömärkningar får 

genomslagskraft på marknaden kommer det generera mer uppskattning av märkta livsmedel 

bland konsumenter (Ibid.). Detta kan i sin tur resultera i att många miljömässigt dåliga och 

omärkta varor därmed utesluts av många konsumenter (Ibid.). Napolitano, Braghieri, Piasentier, 

Favotto, Naspetti & Zanoli (2009) har utfört en studie gällande hur information kring en råvara, i 

detta fall kött, påverkar köpbeslutet hos konsumenter. De kom fram till att pris är den största 

faktorn vid påverkan, men att konsumenterna var villiga att betala mer för ekologiskt nötkött 

efter att ha fått information kring produktionens miljöpåverkan (Ibid.). Detta eftersom 

konsumenterna då blir medvetna kring det etiska värdet produkten inbringar (Ibid.). 
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En undersökning genomförd av Weinrich & Spiller (2016) tydde på att en standardiserad 

märkning med flera bedömningsnivåer kunde bidra till mer ökad välfärd för djur jämfört med att 

använda flera olika märkningar. Märkningen de utvecklade för sin undersökning tog inspiration 

från energimärkningar och hotellklassificeringars stjärnsystem (Ibid.). De ansåg att dessa kan 

fungera som vägvisare för hur en märkning med flera bedömningsnivåer kan bli framgångsrik 

även i livsmedelsindustrin (Ibid.). Författarna skriver att resultaten från undersökningen visar på 

god potential (Ibid.). Dendler (2014) skriver att det vanligaste sättet att öka hållbar konsumtion 

och produktion har varit och är med hjälp av märkningar. Sønderskov & Daugbjergs (2011) 

undersökning visar på att i Danmark, där staten agerar som det enda certifieringsorganet för 

ekologiskt, är konsummenttilliten mycket hög. Detta visar därför på att det finns en grund för 

övervägande av statlig kontrollering i miljövänlig konsumtion (Ibid.). 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur en standardiserad miljömärkning kan påverka köpbeslut hos svenska 

konsumenter. 

 

Metod och material 

I följande avsnitt presenteras val av metod, insamling av data samt hur efterföljande analys för 

undersökningen genomfördes. 

 

Databassökning 

Litteraturen som används i denna undersökning är mestadels vetenskapliga artiklar som 

problematiserar ämnet miljömärkningar. Även redaktionellt material från svenska statliga 

myndigheter inkluderades, med undantag av en källa om KRAV-märkning i syfte att förklara 

dess innebörd. De vetenskapliga artiklarna hämtades från den elektroniska databasen Primo och 

via en litteraturstudie hittades därmed material till den teoretiska bakgrunden. Bryman (2011) 

skriver att vid sökning via databaser behöver man formulera passande sökord för att få fram 
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relevant material (se bilaga 1). Då projektet är en vidare uppföljning på uppsatsförfattarnas 

tidigare B-uppsats underlättades databassökningen, eftersom nyckelord inom ämnet redan har 

utvärderats i ett tidigare stadium. När relevanta titlar på artiklar påträffades utefter uppsatsens 

syfte lästes abstract, var abstractet intressant lästes artikeln mer ingående för att bedöma om 

materialet skulle inkluderas eller exkluderas i undersökningens teoretiska bakgrund.   

 

Nyckelorden som användes var: Sustainability, labeling, eco, food samt consumer. 

 

Val av metod 

För att få fram ett resultat relevant för syftet valde författarna att utföra en 

websurveyundersökning med hjälp av en enkät. Patel & Davidson (2011) förklarar att en 

surveyundersökning innebär att man utför undersökningen på en större avgränsad grupp med 

hjälp av exempelvis frågeformulär eller enkäter. Bryman (2011) skriver att en fördel med 

websurveys är att respondenternas svar automatiskt kan laddas ner till en databas och man då 

slipper kodning och annat slitgöra.  

 

Frågeguide till enkät 

Genom att studera och få en bredare förståelse av de artiklar som redan existerar i det valda 

ämnet, utformades frågorna till enkäten från dess fakta i syfte att besvara studiens 

problematisering. Detta möjliggör upprätthållandet av relevans genom hela projektet. Frågorna i 

enkäten var både öppna och slutna frågor, Bryman (2011) skriver att det finns både fördelar och 

nackdelar med dessa typer av frågor. Fördelen med öppna frågor är att respondenten kan svara 

med sina egna ord och inte behöver svara utifrån forskarens ordval (Ibid.). Nackdelen är att en 

större insats krävs från respondenterna vilket kan avskräcka dessa från att skriva utförliga svar 

och kan också resultera i onödiga svar (Ibid.). En stor fördel med slutna frågor är att det 

underlättar för forskaren att analysera och jämföra svaren (Ibid.). En nackdel kan vara att 

respondenterna blir spontana i sina svar eller att inget alternativ är passande för respondenten 

(Bryman, 2011).  

 



 

 

13 

 

Prototyper av märkningar designade av andra forskare inom ämnet inspirerade uppsatsförfattarna 

att designa egna märkningar utifrån dessa (se bilaga 3). Två egna märkningar utvecklades samt 

en märkning, från en artikel i den teoretiska bakgrunden, översattes till svenska för att enkelt 

förstås av respondenterna (se figur 1). Märkningarna användes endast i syfte att visa olika 

mängder och typer av information för respondenterna att bedöma. 

 

Figur 1. Miljömärkning av Engels, Hansmann & Scholz (2010).  

Enkäterna utformades i programmet EyeQuestion, målet var att den skulle vara enkel att förstå 

för alla. Bryman (2011) skriver att eftersom det inte finns någon intervjuare som ställer frågorna 

när en enkät genomförs så måste instrumentet vara lättförståeligt och lätt att genomföra. 

Respondenterna fick svara på 48 frågor och dessa ställdes i ordningen: 1-15 var demografiska 

frågor samt generella frågor kring uppfattning av nuvarande märkningar, 16 - 45 var bedömning 

av de utvecklade märkningarna och fråga 45-48 avslutades med val av föredragen märkning och 

de viktigaste attributen att närvara på en märkning. Vid bedömningen av märkningarna fanns 

även möjligheten för respondenterna att lämna eventuella kommentarer (se bilaga 4). 



 

 

14 

 

Pilotstudie  

En pilotstudie av enkäten genomfördes i syfte att kontrollera och pröva eventuella brister samt 

vilka möjligheter som fanns för eventuella förbättringar. Pilotstudier kan vara viktigt vid 

genomförande av en websurveyundersökning, då det inte finns någon intervjuare på plats som 

kan hjälpa till vid eventuella otydligheter (Bryman, 2011). Patel & Davidson (2011) skriver att 

en pilotstudie kan användas om man vill pröva ett tillvägagångssätt vid insamling av information 

eller prova dess upplägg. En pilotstudie genomförs på en mindre grupp människor som stämmer 

överens med den grupp som ska genomföra den egentliga undersökningen (Ibid.). Vid ett första 

test av enkäten så ansåg testpersonerna att vissa frågor var något otydliga och dessa korrigerades 

efter förslag på förbättringar. Ett fel upptäcktes i EyeQuestion då man inte kunde navigera sig 

vidare i enkäten på sida 4 av 15 och åtgärdades innan enkäten kom ut i det offentliga. 

Respondenterna i pilotstudien var ett fåtal studenter på Restaurang- & hotellhögskolan då 

antagandet var att denna målgrupp skulle vara av majoritet i websurveyundersökningen. 

 

Urval och rekrytering av panel 

För att nå ut till ett större antal människor, i syfte att få ett mer trovärdigt resultat, delades 

enkäten i slutna grupper via sociala medier. Enkäten skickades ut till en stor grupp via sociala 

medier som är ämnad enbart för studenter. Detta resulterade i att målgruppen i denna 

websurveyundersökning blev studenter. Uppsatsförfattarna sökte efter så många svar som 

möjligt och hade på inrådan delat enkäten i denna grupp då de verkade vara angelägna att delta i 

websurveyundersökningar. För att få ett högre deltagande till undersökningen gjordes även ett 

bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver ett bekvämlighetsurval som det urval av 

människor som i tillfället finns nåbara för de som forskar. Detta urval bestod av familj, vänner 

och bekanta.   

 

Analys och bearbetning av data 

Analys av insamlad data gjordes via programmet EyeQuestion för att få fram ett resultat utefter 

undersökningens syfte. EyeQuestions analysfunktion Auto report användes för att få en statistisk 

sammanställning av enkätsvaren. Svaren lästes igenom och tolkades för att finna den relevanta 
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datan att redovisa i resultatet. Diagram- och frekvenstabeller gjordes i Excel av datan från Auto 

report för att tydliggöra informationen. Analysen av datan var till störst del av kvantitativ art 

men innehöll också en del kvalitativ. Detta eftersom enkäten utgick ifrån statistiska frågor och 

kompletterades med öppna frågor i syfte att ge mer bredd för tolkning. De öppna frågorna lästes 

och relevanta kommentarer valdes ut för resultatet. Patel & Davidson (2011) beskriver 

kvantitativ forskning som att man arbetar med mätningar vid datainsamling och statistiska 

bearbetnings- och analysmetoder. Kvalitativ forskning innebär oftast att man fokuserar på att 

arbeta med människors upplevelser och ord istället för kvantitativ data, analysen är oftast 

tolkande (Ibid.). 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Ett informationsblad (se bilaga 2) utformades utifrån ett exempel från RHS. Informationsbladet 

hade avsikten att informera respondenterna om bakgrunden till undersökningen, dess syfte, att 

undersökningen är anonym, att den är fri att läsa samt kontaktuppgifter. Detta nämner Bryman 

(2011) som grundläggande etiska principer för de som är inblandade i forskningen, dessa 

principer är informationskravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att man 

skall informera de personer som önskar delta i undersökningen om arbetets syfte (Ibid.). 

Konfidentialitetskravet betyder att deltagare skall vara väl informerade att ens identitet inte 

missbrukas och behandlas konfidentiellt (Ibid.). 

 

Resultat 

Resultatet redovisas i ordningen demografisk data, sedan respondenternas miljöintresse och 

konsumtionsvanor, fortsatt med respondenternas tillit samt ställning till standardisering och 

statlig kontrollering, för att sedan avslutas med en utvärdering av de olika märkningarna. 
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Demografisk data 

Undersökningen fick in 40 respondenter som svarade på enkäten. Dessa bestod av 73 % män och 

27 % kvinnor där det största representerade åldersspannet var mellan 21-31 år, hela 83 % av 

respondenterna (se tabell 1). 43 % av respondenterna har en högre utbildning i form av 

högskola/universitet. Gällande civilstånd svarade 60 % att de var ensamstående och strax över 

hälften, 53 %, angav att de har en månadsinkomst på 5 - 10000 kr (se tabell 2).  

 

Tabell 1. Sammanställning av respondenters ålder och kön. 

 
Respondenter 15 - 

20 

år 

21- 

30 

 år 

31- 

40 

år 

41- 

50 

år 

51- 

60 

år 

60

+ 

år 

Kvinnor Män 

Antal 40 0 33 4 0 2 1 11 29 

% 100 0 83 10 0 5 3 27 73 

 

Tabell 2. Sammanställning av respondenters civilstånd och inkomst. 

 
Ensamstående Sambo Partner 

+barn 

Annat 5– 

10000 

kr 

10– 

15000 

kr 

15– 

20000 

kr 

20– 

25000 

kr 

25000+ 

kr 

Antal 24 8 2 6 21 5 6 2 6 

% 60 20 5 15 53 13 15 5 15 

 

Miljöintresse och konsumtionsvanor 

Respondenterna fick svara på hur viktigt miljö och hållbarhetsfrågor är för dem med en skala 

mellan 0 – 100  där 0 var Inte viktigt och 100 var Väldigt viktigt. Svaren visade ett medelvärde på 

75 men de enskilda svaren var av stor varians (se figur 2). Efteråt fick respondenterna enligt 

samma skala bedöma hur viktigt det är att maten de äter är miljövänlig, här visade resultatet ett 
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medelvärde på 67 och precis som för föregående fråga så var de enskilda svaren av stor varians 

(se figur 3). Respondenterna fick också uppskatta hur mycket de konsumerar ekologiskt med 

alternativen, Allt, De flesta livsmedel, Specifika livsmedel, Några få livsmedel samt Inte alls. 30 

% svarade De flesta livsmedel och 35 % svarade Specifika livsmedel. Endast 5 % svarade att de 

inte konsumerar ekologiskt alls (se figur 4). 

 

Figur 2. Hur viktigt miljö-/hållbarhetsfrågor är för respondenterna samt medelvärde. 

 

Figur 3. Hur viktigt att maten respondenterna äter är miljövänlig samt medelvärde. 



 

 

18 

 

 Figur 4. Hur mycket respondenterna uppskattar att de konsumerar ekologiskt.

 

Standardisering, statlig kontrollering och tillit 

De efterföljande frågorna berörde respondenternas syn på märkningar idag och tilliten till dessa. 

Den första frågan var om respondenterna ansåg att samhället gör tillräckligt för att främja 

hållbarhet idag, nästan alla respondenter, 90 %, svarade här Nej. Nästa fråga var om 

respondenterna ansåg att det finns för många miljömärkningar i butikerna idag och där svarade 

endast 42 % Ja. Däremot var det 57 % som svarade att de inte litar på att märkningarna faktiskt 

lever upp till sina krav. Samtidigt var det 78 % av respondenterna som ansåg att de inte får 

tillräckligt med information av de nuvarande märkningarna, hela 70 % skulle också kunna tänka 

sig betala mer, vid tillgång till mer information kring miljöpåverkan. När det kom till hur de 

skulle ställa sig till att det endast finns en standardiserad miljömärkning för alla råvaror, så ställde 

sig 75 % av respondenterna positivt. Det var också 70 % som ansåg att de skulle lita mer på 

märkningarna om staten kontrollerade och upprätthöll standarden för miljöpåverkan.  

 

En av frågorna vid utvärderingen av de olika märkningarna berörde om det skulle inbringa mer 

tillit om det står ”Godkänd av naturvårdsverket” på märkningen (se märkning 5) och 73 % av 

respondenterna svarade här Ja. 
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Utvärdering av märkningar 

Märkningarna som utvärderades går att finna i bilaga 3. 

Märkning 1 

Livsmedel med märkning 1 skulle väljas istället för omärkta livsmedel av 68 % av 

respondenterna. 18 % svarade att de aldrig skulle välja den. Gällande om märkningen förmedlar 

tillräckligt med information för att kunna påverka köpbeslut så svarade 48 % att den visade en 

Lagom mängd och 30 % att den visade Mycket för lite. Vid frågan om respondenterna skulle vara 

villiga att betala mer för ett livsmedel med denna märkning än ett utan så var svaren ganska 

jämna, 53 % svarade Ja och 48 % svarade Nej.  

 

Ett exempel på kommentar till märkningen var: 

Man får ingen information om vad etiketten ”gör” för något, om det är något speciellt med 

råvaran eller om det ens är en miljömärkning 

 

Märkning 2 

Livsmedel med märkning 2 kan tänkas väljas istället för omärkta livsmedel av 70 % av 

respondenterna, 13 % svarade att de aldrig skulle välja den. 33 % ansåg att märkningen visade en 

Lagom mängd information och 28 % att den visade Lite för lite för att kunna påverka köpbeslut. 

Gällande viljan att betala mer för ett livsmedel med denna märkning än ett omärkt svarade 65 % 

Ja och 35 % Nej.  

 

Ett exempel på kommentar till märkningen var: 

Fortfarande svårt att veta vad färg i relation till siffror står för, är det co2 osv. Gillar dock 

rubrikerna som transport osv. 
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Märkning 3 

70 % av respondenterna svarade att de skulle välja livsmedel med märkning 3 istället för omärkta 

livsmedel. 15 % svarade att de aldrig skulle välja märkningen. Gällande om märkningen visade 

tillräckligt med information för att kunna påverka köpbeslut så svarade 35 % att den visade en 

Lagom mängd och både Lite för lite och Lite för mycket fick 25 % av svaren. Det var även 70 % 

som ansåg sig villiga att betala mer för ett livsmedel med denna märkning och 30 % svarade Nej.  

 

Ett exempel på kommentar till märkningen var: 

Om jag förstår det rätt så är 59 något slags genomsnittspoäng? I sådana fall är den bra då man 

snabbt kan läsa av det, och om man orkar kan man sätta sig in i varför det i det här fallet är just 

59! 

 

Märkning 4 

Livsmedel med märkning 4 skulle väljas av 55 % av respondenterna istället för omärkta 

livsmedel. Resterande svarsalternativ fick alla 15 % av respondenternas svar. 43 % ansåg att 

märkningen visade en Lagom mängd information för att påverka deras köpbeslut och 30 % tyckte 

att den visade Mycket för mycket information. Gällande viljan att betala mer svarade 73 % Ja och 

27 % Nej.  

 

Ett exempel på kommentar till märkningen var: 

Bilder gör det mycket enklare att förstå. Det fångar ögat på ett annat sätt. Siffror i sig självt blir 

för enformigt. 
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Märkning 5 

Eftersom märkning 5 består av samma som märkning 4 med tillägget “Godkänd av 

naturvårdsverket” ställdes endast frågan “På denna märkning står det "Godkänd av 

naturvårdsverket", skulle detta inbringa mer tillit till märkningen enligt dig?”, 73 % av 

respondenterna svarade där Ja.  

 

Ett exempel på kommentar till märkningen var: 

Känns mer äkta med ett godkännande då man vet att det är under kontrollerade former 

 

Märkning 6 

63 % av respondenterna svarade att de skulle välja livsmedel med märkning 6 istället för omärkta 

livsmedel, 13 % påstod att de aldrig skulle välja märkningen. Hälften av respondenterna ansåg att 

märkningen visade en Lagom mängd information för att påverka deras köpbeslut och 25 % ansåg 

att den visade lite för lite. Viljan att betala mer för ett livsmedel med denna märkning fick hela 68 

% av svaren och 32 % svarade att de inte var villiga att betala mer. Även fast mer än hälften av 

respondenterna skulle tänka sig använda märkningen och betala mer för den så kom det mest 

negativa kommentarer. 

 

Ett exempel på kommentar till märkningen var: 

Kategorier som kvalité och smak, och bekvämlighet känns väldigt luddiga, hur bedöms det? Att 

få information som konsument hjälper inte om man inte förstår informationen. 

 

Märkning 7 

Livsmedel med märkning 7 skulle användas av 55 % av respondenterna istället för omärkta 

livsmedel och 13 % skulle aldrig väljamärkningen. 48 % av respondenterna ansåg att märkningen 

förmedlade Lagom mängd information och 33 % ansåg den visade lite för lite för att kunna 

påverka köpbeslut. Gällande viljan att betala mer för ett livsmedel med denna märkning än utan 
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så svarade 60 % Ja och 40 % Nej.  

 

Ett exempel på kommentar till märkningen var: 

Skulle kunna vara mycket tydligare mer skalor, men överlag så känns det som ett rätt bra urval 

av kategorier att visa för kunder. 

 

Märkning 8 

Livsmedel med märkning 8 skulle användas av 48 % av respondenterna istället för omärkta 

livsmedel och 45 % av respondenterna skulle aldrig använda sig av märkningen. 40 % tyckte att 

märkningen visade lite för lite information för att kunna påverka deras köpbeslut och 35 % tyckte 

att den visade Mycket för lite. 23 % tyckte att märkningen visade en lagom mängd med 

information. Gällande om respondenterna skulle vara villiga att betala mer för ett livsmedel med 

denna märkning än en utan så svarade 60 % Nej och 40 % Ja. 

 

Kommentarerna var precis som svaren ganska skilda med exempel som: 

Nu snackar vi! Helt åt rätt håll. Tydlig indexering. Om man väljer att göra det med stjärnor, % 

eller siffrorna 1-10, spelar mindre roll. 

och 

Säger inget vad den står för. Ger den mat till alla på hela jorden? Eller är det 3 stjärnig 

matupplevelse? 

 

Val av alla märkningar 

Efter att respondenterna fått svara på vad de tyckte om alla märkningar enskilt, så ställdes frågan 

om vilken de skulle välja av dessa. De flesta, 40 %, av respondenterna svarade att märkning 5 var 

den de skulle föredra att se i butiker, det vill säga märkning 4 med tillägget av ”Godkänd av 

Naturvårdsverket”. Minst omtyckt var märkning 6 med 0 % även fast 63 % skulle använda 
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märkningen framför omärkta produkter. 13 % av respondenterna svarade att de inte skulle föredra 

att se någon av märkningarna i butik (se figur 5). 

 

Figur 5. Vilken av etiketterna/märkningarna respondenterna skulle föredra att se i butik 

Vid frågan “Vilka är de viktigaste attributen att inkludera i en standardiserad miljömärkning” så 

fick respondenterna välja tre attribut och resultatet visar på att det viktigaste attributet är Utsläpp, 

med 24 % av svaren. Det näst viktigaste är Djurskötsel som fick 16 % och på delad tredje plats 

kom Produktion, Transport och Besprutning med 14 % av alla svar. Det minst viktigaste 

attributet var bidrag till landets/lokalt välstånd med endast 2 % av svaren (se figur 6). 

 

Figur 6. Vilka attribut som respondenterna anser vara viktigast att inkludera i en standardiserad 

miljöetikett/märkning 



 

 

24 

 

Diskussion av resultatet 

I detta avsnitt diskuteras resultatet gentemot den teoretiska bakgrunden för att kunna besvara 

syftet. Syftet är att undersöka hur en standardiserad miljömärkning kan påverka köpbeslut hos 

svenska konsumenter. 

 

Tidigare forskning 

Miljöintresse och konsumtionsvanor 

Resultatet gällande hur viktigt miljö och hållbarhetsfrågor är för respondenterna, visar ett 

medelvärde på 75, vilket tyder på att de flesta ansåg att det är viktigt (se figur 2). Gällande hur 

viktigt det är för respondenterna att maten de äter är miljövänlig, visade resultatet ett medelvärde 

på 67, vilket också tyder på att de flesta anser att det är viktigt (se figur 3). Med detta tolkar 

uppsatsförfattarna att respondenterna till störst del har en bra attityd gentemot miljövänlig 

livsmedelskonsumtion. Vlaeminck et al. (2014) påstår med sin undersökning att konsumenters 

attityd gentemot miljövänlig livsmedelskonsumtion förbättras vid tillgången av information kring 

livsmedels miljöpåverkan. Med tanke på att 78 % av respondenterna ansåg att de inte får 

tillräckligt med information av de nuvarande märkningarna kan därför uppsatsförfattarna anta att, 

vid mer information skulle respondenterna kunna ha en ännu bättre attityd till miljövänlig 

livsmedelskonsumtion. Napolitano et al. (2009) har också utfört en studie där det framkom att 

konsumenter är villiga att betala mer för ekologiskt nötkött vid tillgång till information kring 

produktionens miljöpåverkan, eftersom produkten då får ett etiskt värde. Detta kan stärkas med 

resultatet att 70 % av respondenterna är villiga att betala mer vid tillgång till mer information.  

 

Respondenterna fick också svara på hur mycket de uppskattar att de konsumerar ekologiskt, där 

resultatet visar att de flesta konsumerar, mellan några få och de flesta livsmedel ekologiskt. I 

undersökningen av Vlaeminck et al. (2014) framkom att konsumenters miljövänliga 

livsmedelskonsumtion ökade med 5.3 % när de fick tillgång till mer information via märkningar i 

en experimentell fysisk butik. De fann också att när tillgången till information fanns så släppte 

också många förutfattade meningar kring vad som är miljövänlig livsmedelskonsumtion (Ibid.). 

De tror också att införandet av en standardiserad märkning kan leda till påtryckande på 
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producenter att kontinuerligt införa mer miljövänliga produkter.  

 

Uppsatsförfattarna anser att eftersom alla märkningar i undersökningen föredrogs av som minst 

48 % av alla respondenter, före omärkta livsmedel, bör detta tyda på att omärkta och 

miljömässigt dåliga produkter utesluts oftare vid tillgång till information. Detta stämmer också 

överens med vad Jordbruksverket (2009) skriver om att det mest grundläggande villkoret för 

konsumenter att kunna göra adekvata val mellan två livsmedel är att det finns tillräcklig 

information. Anagnostou et al. (2015) påstår också att miljömärkningar kan komma att förändra 

den nuvarande livsmedelsmarknaden. Om miljömärkningar får genomslagskraft på marknaden 

kommer det generera mer uppskattning av märkta livsmedel bland konsumenter. Detta kan i sin 

tur resultera i att många miljömässigt dåliga och omärkta varor därmed utesluts av många 

konsumenter (Ibid.). 

 

Tillit 

57 % av respondenterna svarade att de inte litar på att märkningarna faktiskt lever upp till sina 

krav. Banterle et al. (2013) skriver att konsumenter måste lita på att attributen faktiskt stämmer 

och att tillit från konsumenter är en av de viktigaste tillgångarna för producenterna. Tobler et al. 

(2011) och Engels et al. (2010) kom i sina undersökningar fram till att många konsumenter har 

lågt förtroende för att de nuvarande miljömärkningarna talar sanning. Vilket stämmer överens 

med uppsatsförfattarnas resultat. Banterle et al. (2013) skriver att brist på tillit till märkningar i 

kombination med för mycket information ökar risken för att konsumenter ignorerar dessa 

livsmedel och då handlar konventionellt istället. 

 

Livsmedelsverket (2017) skriver att vid märkning av livsmedel så ska alla förpackningar 

tillgodose konsumenter med den information som krävs för att möjliggöra ett medvetet och säkert 

val. Detta är något som uppsatsförfattarna reagerat på och inte anser stämma eftersom det inte 

inkluderar information om miljöpåverkan. Jordbruksverket (2009) påstår också att det idag finns 

en stor mängd varor som inte använder sig av standardiserad miljöinformation. 70 % av 

respondenterna svarade också att de skulle lita mer på märkningarna om de var kontrollerade och 

upprätthölls av staten. Weinrich & Spiller (2016) understryker vikten av politisk genomslagskraft 
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och statlig kontroll i syfte att främja tillit och framtida produktdifferentiering. Sønderskov & 

Daugbjerg (2011) skriver att ett starkare statligt engagemang gällande miljömärkningar också 

ökar förtroendet hos konsumenter. Resultatet för märkning 5 där texten, Godkänd av 

Naturvårdsverket, var tillsatt, visade att 73 % av respondenterna skulle lita mer på märkningen 

med text än en utan. 

 

Standardisering och statlig kontrollering 

Nästan alla respondenter, 90 %, var klart överens om att staten inte gör tillräckligt för att främja 

hållbarhet. Uppsatsförfattarna kopplar detta till vad Sønderskov & Daugbjerg (2011) säger om att 

regeringar som vill främja miljövänlig konsumtion bör engagera sig starkt i fråga om 

miljömärkningar. Resultatet visar också att 75 % av respondenterna ställer sig positivt till en 

statligt reglerad och standardiserad miljömärkning för alla livsmedel. Eftersom undersökningar 

av Hanss & Böhm (2012) samt Dendler (2014) påstår att konsumenter känner sig förvirrade av 

att det finns för många olika miljömärkningar på marknaden, kan uppsatsförfattarna också anta 

att respondenterna föredrar en statlig standardiserad miljömärkning. Detta går dock emot vad 

resultatet för frågan, om det finns för många miljömärkningar i butikerna, som visade att endast 

42 % av respondenterna instämmer.  

 

Utvärdering och val av märkningar 

Resultatet för utvärderingen av de olika märkningarna visade att märkning 6, då även märkning 

5, hade en mängd information som enligt respondenterna kändes lagom. Jordbruksverket (2009) 

skriver att om för mycket information förmedlas via märkningen kan en enskild egenskap i 

produkten få mindre uppmärksamhet. De påstår att märkningar bör vara balanserade då faktumet 

är att konsumenter inte kan ta in hur mycket information som helst (Ibid.). Resultatet visar också 

att märkning 8 innehöll för lite information, 40 % ansåg att den visade Lite för lite, och 25 % 

ansåg att den visade Mycket för lite. Jordbruksverket (2009) påstår att både konsumenten och 

producenten har brist på information gentemot varandra idag och det kan därför uppstå problem 

vid miljömärkning av livsmedel. Bristen på information kan leda till att miljömässigt bättre 

livsmedel utesluts av konsumenter (Ibid.). Detta påvisas också via märkning 8 där så mycket som 
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45 % av respondenterna aldrig skulle använda sig av märkningen gentemot de andra 

märkningarna där fördelningen av svar var mellan 13 och 18 %. Märkning 8 inspirerades av 

Weinrich & Spiller (2016) som i sin tur inspirerats av energimärkningar och 

hotellklassificeringars stjärnsystem, då de ansåg att dessa kan fungera som vägvisare för hur en 

märkning med flera bedömningsnivåer kan bli framgångsrik även i livsmedelsindustrin (Ibid.). 

Uppsatsförfattarna håller inte med i detta fall då märkningen, både enligt uppsatsförfattarna själva 

samt resultatet för undersökningen, visar för lite information.  

 

Respondenterna fick i slutet av undersökningen välja vilken av märkningarna de skulle föredra att 

se i butik och resultatet visade starkt märkning 5, med 40 % av svaren. Eftersom märkning 5 

bestod av märkning 4 med en tillsatt text har uppsatsförfattarna valt att utgå ifrån resultatet för 

märkning 4. Majoriteten av respondenterna skulle använda den istället för omärkta livsmedel och 

43 % ansåg att den visade en lagom mängd information. Det var också hela 73 % som var villiga 

att betala mer vid användandet av denna märkning. Detta stärker undersökningen av Vlaeminck 

et al. (2014) där de kom fram till att en standardiserad miljömärkning utifrån flera kriterier 

främjar miljövänlig livsmedelskonsumtion. Den sista frågan gällande vilka de viktigaste 

attributen att närvara visar på att, utsläpp och djurskötsel är viktigast, men eftersom tre attribut 

hamnade på delad tredje plats och att ingen av de andra attributen fick 0 svar så tyder detta på att 

en standardiserad miljömärkning utifrån flera kriterier faktiskt är eftertraktat. Uppsatsförfattarna 

håller därför med om vad Vlaeminck et al. (2014) skriver om att det kan stå som vetenskapligt 

bevis för att offentliga myndigheter och företag ska fortsätta utforska och utveckla en 

standardiserad miljömärkning. Även Dendler (2014) skriver också att det vanligaste sättet att öka 

hållbar konsumtion och produktion har varit och är med hjälp av märkningar.  
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Metod- och materialdiskussion 

I denna del diskuteras metodvalet enkät, datainsamling och materialet som använts för uppsatsens 

syfte samt efterföljande analys av resultatet. 

 

Metodval 

Uppsatsförfattarna valde i detta uppsatsprojekt att använda sig av enkät som metod och fick svar 

från 40 respondenter. Deltagandet upplevdes som något svagt och fler deltagare i 

websurveyundersökningen hade varit att föredra, i syfte att få ett mer generaliserbart resultat. Att 

genomföra en websurvey hade både fördelar och nackdelar. Som Bryman (2011) säger så 

underlättade denna form av undersökning analysen, då rådata automatiskt sorteras och fanns 

enkelt att tillgå via programmet EyeQuestion. 

 

Gällande utformningen av enkäten så upplevde uppsatsförfattarna via pågående sessioner i 

EyeQuestion att väldigt många respondenter valde att inte slutföra enkäten. Detta berodde 

troligen på att enkäten kan ha upplevts som väldigt stor för personer som generellt inte är 

intresserade av problemområdet. Utformningen av miljömärkningarna kunde av somliga 

respondenter uppfattas som otydliga och detta upplevdes av uppsatsförfattarna som svårt.  

Informationstext om märkningarnas betydelse valdes bort då målet med enkäten var att den inte 

skulle bli allt för stor och därmed tappa respondenternas intresse. Uppsatsförfattarna valde i ett 

senare skede efter enkätens avslut, att byta begrepp från hållbarhetsetiketter till miljömärkning. 

Detta kan vid tillbakablick på enkäten leda till förvirring. Valet att byta gjordes ändå då detta 

ansågs vara den tydligaste beskrivningen på begreppet. 

 

Enkäten använde sig av både öppna och slutna frågor, öppna frågor gav chansen att uttrycka 

problemet med egna ord samt gav plats för att ge generella åsikter om märkningarna. Som 

Bryman (2011) skriver, att respondenten kan svara med sina egna ord och därmed inte behöver 

svara med forskarens ordval. Bryman (2011) understryker att öppna frågor även kan ge onödiga 

svar, detta instämmer uppsatsförfattarna med och valde därför att citera svar med omsorg av vad 

som var av värde för uppsatsens syfte. Bryman (2011) skriver att det kan finnas en nackdel med 
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slutna frågor, att respondenterna kan bli spontana i sina svar. Detta bör man vid analys beakta, att 

generellt ointresserade människor kan ha varit spontana i sina svar, om intresset avstannar genom 

enkätens gång. 

 

Uppsatsförfattarna hade i ett tidigt stadium i uppsatsprojektet talat om att använda enkät som 

metod och pröva hur standardiserade miljömärkningar fungerar i en riktig köpsituation. Att 

genomföra enkäten i en riktig butik skulle för undersökningen få ett så realistiskt resultat som 

möjligt. Eftersom projektet redan var stort och mycket logistik behövde lösas så blev 

undersökningen istället en websurvey. Patel & Davidson (2011) beskriver websurvey som att 

man utför en undersökning på en större avgränsad grupp. I detta fall blev gruppen merparten 

studenter. Samarbete med ett företag i planeringsfasen hade kunnat möjliggöra ett mer trovärdigt 

resultat, då ekonomiska bidrag, hjälp med butikslokal samt tryckning av miljömärkningar hade 

kunnat ge en mer välarbetad undersökning. 

 

Datainsamling 

Insamling av data skedde primärt utifrån databassökningar samt sökning på forskning författad på 

uppdrag av staten, utöver en källa om KRAV-märkning i syfte att förklara dess innebörd. Då 

projektet är en uppföljning på uppsatsförfattarnas tidigare B-uppsats så underlättades 

databassökningen, då nyckelord inom ämnet redan utvärderats. Dock hade sökord kunnat 

finjusteras, då fåtal ord användes för att hitta relevant bakgrundsfakta. detta resulterade i en kort 

sökmatris (Se Bilaga 1). Tillägg och kombination av ord hade med fördel kunnat användas i 

databassökningen i syfte att minimera sökträffar.  

 

Det upplevdes att det finns relativt lite forskning inom ämnesvalet, vilket resulterade i att särskild 

litteratur blev mer dominant i den teoretiska bakgrunden. Eftersom vissa studier var mer likartade 

uppsatsens syfte än andra, valdes dessa att få större plats i den teoretiska bakgrunden. 

Uppsatsförfattarna påstår sig ändå ha hittat relevant fakta utefter sökorden vilket Bryman (2011) 

framhäver vikten av. Eftersom sökningen efter artiklar avslutades i ett tidigt stadium, har 

uppsatsförfattarna i åtanke att relevant fakta inom uppsatsämnet kan ha missats.     
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Pilotstudie 

Att använda sig av en pilotstudie för att pröva enkätens tydlighet och användbarhet var mycket 

viktigt då både tydligheten ifrågasattes och enkäten inte gick att slutföra. Detta kunde då 

korrigeras innan undersökningen publicerades offentligt. Som Bryman (2011) nämner kan 

pilotstudier vara viktigt vid genomförande av en enkätundersökning, då det inte finns någon 

intervjuare på plats som kan hjälpa till vid eventuella otydligheter. Utförandet av pilotstudien 

gjordes med hjälp av studenter och blev omedvetet i enlighet med vad Patel & Davidson (2011) 

säger, att man utför pilotstudien med passande respondenter gentemot den målgrupp den riktiga 

undersökningen riktas till. 

 

Urval av respondenter 

Eftersom enkäten delades offentligt på sociala medier och i grupper ämnade för studenter, samt 

att den demografiska datan från enkäten visade att majoriteten av respondenterna i 

undersökningen var 21-30 år med en inkomst på 5-10000kr, tolkade uppsatsförfattarna att 

merparten av respondenterna var studenter. Respondenter som avviker från denna grupp var 

inkomna via bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver begreppet som de som är tillgängliga 

för tillfället. Bekvämlighetsurval valdes i syfte att generera ett högre deltagande till enkäten för 

att få mer generaliserbar data. En enkät i fysisk form hade kunnat delas ut på en matbutik. Detta 

för att nå en större grupp av olika sorters människor och vid eventuella frågor kring enkäten 

kunna bidra med handledning. Bryman (2011) talar om att eftersom det inte finns någon 

intervjuare som ställer frågorna när en enkät genomförs så måste instrumentet då vara 

lättförståeligt och lätt att genomföra. 

 

Analys av data 

Analysen av den insamlade datan kunde ha utförts på bättre vis. Eftersom frågorna för enkäten 

utformades efter den teoretiska bakgrunden ansåg uppsatsförfattarna att svaren gav en god grund 

för vidare diskussion av resultat utan mer genomgående analys. Antalet respondenter var dock 

relativ låg och det är då inte är möjligt att generalisera svaren och resultatet kan därför inte 

användas för mer än en inblick i forskningsämnet. Uppsatsförfattarna är överens om att mer vikt 
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skulle lagts på planering av vald analysmetod i ett tidigare stadium. Anledningen att 

uppsatsförfattarna använde enkät som metod och för analys av data kan ändå stärkas med vad 

Bryman (2011) skriver, att en fördel med websurveys är att respondenternas svar automatiskt kan 

laddas ner till en databas och man då slipper kodning och annat slitgöra. 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Denna undersökning använde sig av ett skriftligt informationsblad (Se Bilaga 2) som tydliggjorde 

bakgrunden för undersökningen, dess syfte samt garanti på anonymitet. Författarna använde sig 

delvis av de etiska principer som Bryman (2011) beskriver, informationskravet och 

konfidentialitetskravet. Bryman (2011) nämner två etiska regler som av misstag inte användes i 

informationsbladet, Samtyckeskravet, där man informerar att deltagandet i undersökningen 

genomförs av egen vilja samt nyttjandekravet, att insamlade uppgifter från respondenter endast 

används för arbetets syfte (Ibid.). Uppsatsförfattarna hade kunnat använda sig av samtliga fyra 

regler för att vara mer tydliga gentemot respondenterna i informationsbladet men anser att 

principerna har följts ändå. 

 

Forskningsetisk uppföljning 

Vetenskapligt granskade artiklar hittades via databasen Primo som tillhandahålls av Örebro 

universitet. Även litteratur som var författad på uppdrag av statliga myndigheter användes och 

valdes noggrant ut för uppsatsens teoretiska bakgrund. Tillvägagångssättet vid litteratursökningen 

dokumenterades och redovisas i en sökmatris (se bilaga 1) 

 

Med respekt för forskare samt i syfte att i största grad undvika misstolkningar eller eventuella 

felöversättningar av engelska artiklar, användes översättningsprogrammet Google translate, där 

svårförståeliga ord översattes till svenska. 
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Slutsats 

Resultatet i denna studie tyder på att en standardiserad miljömärkning är något som ses som 

positivt att införa i matbutiker. Utav undersökningen och utvärderingen av de av 

uppsatsförfattarna tilldelade miljömärkningarna så ställer sig respondenterna positivt till 

märkning 5 som är baserad på olika miljöattribut i kombination med beskrivande bilder och 

påvisandet av statlig kontroll (se bilaga 3). Vid en lagom mängd information om miljöattributen; 

utsläpp, djurskötsel, produktion, transport och besprutning så skulle mer än 70 % av 

respondenterna vara villiga att betala ett högre pris. Dessutom skulle över hälften av 

respondenterna välja bort omärkta livsmedel vid tillgången av märkning 5. Detta i kombination 

med vad den teoretiska bakgrunden säger, så kan uppsatsförfattarna dra slutsatsen att en 

standardiserad miljömärkning påverkar svenska konsumenter positivt i syfte att utesluta 

miljömässigt dåliga livsmedel, inbringa större ekonomiskt tillskott till miljövänliga producenter 

och därmed höja miljöstandarden för livsmedel. 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Denna websurveyundersökning kan ligga som grund för vidare forskning om sambandet mellan 

information och miljömässigt bra livsmedelskonsumtion. Ett framtida införande av en 

standardiserad miljömärkning på den svenska livsmedelsmarknaden, som förser konsumenten 

med adekvat information gällande livsmedels faktiska miljöpåverkan, kan påverka konsumenten 

vid val av livsmedel. Denna aspekt kan vara en del av en mer miljömässigt hållbar framtid, 

eftersom denna typ av information hjälper konsumenter att förstå sambandet mellan deras 

livsmedelskonsumtion och miljöpåverkan. 

 

En bredare undersökning inom problemområdet borde genomföras för att kunna generalisera 

populationens allmänna uppfattning av problemet. Faktiska experiment med miljömärkningar i 

fysiska butiker skulle också vara att föredra för att få ett med vederhäftigt resultat. Detta är ett 

komplext ämne och djupare analys kring dess effekt måste genomföras av både producenter och 

statliga organisationer, innan praktiken kan bli verklighet. Att frågan lyfts på politisk nivå är 

därför viktigt för att realisera en standardiserad miljömärkning på livsmedel.   
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Bilaga 1 

Sökmatris 

Fulltext + vetenskapligt granskad 

Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi-

nation 

Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2017-

03-29 

Summon Sustainability 

labeling 

15075 
  

7 7 6 

2017-

03-29 

Summon consumer 

psychology food 

48918 
  

3 0 0 

2017-

03-29 

 
klimatcertifiering 5 

  
1 0 0 

2017-

05-17 

Primo Eco food 

labeling 

8908 
  

2 2 1 
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Bilaga 2  

Informationsblad 

Information om forskningsprojektet 

Standardisering av hållbarhetsetiketter 

Forskarna i detta projekt består av Niclas Högström samt Jonas Persson, två studenter från 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan tillhörande Örebro universitet. Projektet pågår 

under våren 2017. 

 

Bakgrund till projektet 

Etiketter på livsmedel är något vi stöter på varje gång i dagligvaruhandeln, men undersökningar 

tyder på att det råder förvirring kring alla dessa etiketter. Vi tror att miljöaspekten kring 

livsmedel bli allt viktigare och att metoder för att främja miljömässig hållbarhet är något 

angeläget i tiden. Information om livsmedel och dess produktion tror vi är nyckeln till en mer 

hållbar livsmedelskonsumtion. Vi tror därför att ett mindre antal och mer konkreta miljöetiketter i 

kombination med statlig reglering för livsmedel kan vara en bra lösning. Vi utför därför en 

konsumentundersökning i form av en enkel enkät, i syfte att komma vidare i projektet. Alla svar 

som lämnas är anonyma och samtliga deltagare har möjlighet att läsa det färdigställda 

examensarbetet när det publicerats.  

Stort tack för din medverkan att förverkliga detta projekt! 

 

Kontaktuppgifter 

Niclas Högström, Magasinsgatan 12, 712 60 Grythyttan, nhogstrom@gmail.com 

072-731 74 74 

Jonas Persson, Magasinsgatan 5B, 712 60 Grythyttan, jonasperssondif@gmail.com 

072-549 18 91 

Handledare Richard Ahlström, richard.ahlstrom@mah.se 

mailto:nhogstrom@gmail.com
mailto:nhogstrom@gmail.com
mailto:jonasdif@gmail.com
mailto:richard.ahlstrom@mah.se
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Bilaga 3 

Märkningar 

  

Märkning 1. Märkning 2. 

  

Märkning 3. Märkning 4. 

  

Märkning 5. Märkning 6. 
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Märkning 7. Märkning 8. 
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Bilaga 4 

Enkätfrågor 

1: Ange kön 

Man 

Kvinna 

Annat 

 

2: 

Ange vilket ålderspann du tillhör av nedanstående: 

15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 60 + 

      

 

3: Vad har du för utbildning? 

Grundskola Gymnasium Högskola/Universitet Fortsatt högre utbildning 

    

 

4: Vad har du för månadsinkomst? 

5-10 000 kr 

10-15 000 kr 

15-20 000 kr 

20-25 000 kr 

25 000+ kr 

 

5: Vad har du för civilstånd? 
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Ensamstående Sambo Partner + barn Annat 

    

 

6: Hur viktigt är miljö-/hållbarhetsfrågor för dig? 

simpleslider true 100 Inte viktigt Väldigt viktigt 

7: Hur viktigt är det att maten du äter är miljövänlig? 

simpleslider true 100 Inte viktigt Väldigt viktigt 

8: Hur mycket skulle du uppskatta att du konsumerar ekologiskt? 

Inte alls 

Några få livsmedel 

Specifika livsmedel 

De flesta livsmedel 

Allt 

 

9: Tycker du samhället gör tillräckligt för att främja hållbarhet idag? 

Ja 

Nej 

 

10: Tycker du det idag finns för många miljöetiketter i butikerna? 

Ja 

Nej 

 

11: Litar du på att de nuvarande etiketterna faktiskt lever upp till sina krav? 

Ja 

Nej 
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12: Känner du att du får tillräcklig information av de nuvarande etiketterna kring 

miljöpåverkan? 

Ja 

Nej 

 

13: Hur skulle du ställa dig till att det endast finns en standardiserad etikett gällande 

miljöpåverkan på alla råvaror i butiker? 

Positivt 

Negativt 

 

14: Tror du att du skulle vara mer villig att betala ett högre pris om du får mer information 

kring miljöpåverkan? 

Ja 

Nej 

 

15: Skulle du lita mer på etiketterna om staten kontrollerar och upprätthåller standarden 

för miljöpåverkan? 

Ja 

Nej 

 

16: Följande frågor inkluderar en rad olika miljöetiketter där vi vill undersöka hur väl de 

fungerar. För att vi ska kunna få ett så vederhäftigt resultat som möjligt ber vi dig därför 

svara på frågorna så sanningsenligt som möjligt utefter hur du skulle agera i matbutiker. 

 

Etiketterna är endast exempel och siffrorna är utan betydelse. Tanken är att alla etiketter 

är reglerade av exempelvis staten och vi ber er därför se på etiketterna som om de vore 

"verkliga". 

 

 

 



 

 

8 

 

 

 

17: Anser du att etiketten förmedlar tillräckligt med information för att kunna påverka ditt 

köpbeslut? 

Mycket för lite Lite för lite Lagom Lite för mycket Mycket för mycket 

     

 

18: Skulle du välja en produkt med denna etikett över andra märkningar/omärkta 

produkter? 

JA, alltid. 

JA, istället för omärkta. 

JA, istället för andra märkningar. 

NEJ, aldrig. 

 

19: Skulle du vara villig att betala mer för en produkt med denna märkning än utan? 

Ja 

Nej 

 

20: Har du några kommentarer gällande etiketten? 
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21:  

 

 

 

 

 

22: Anser du att etiketten förmedlar tillräckligt med information för att kunna påverka ditt 

köpbeslut? 

Mycket för lite Lite för lite Lagom Lite för mycket Mycket för mycket 

     

 

23: Skulle du välja en produkt med denna etikett över andra märkningar/omärkta 

produkter? 

JA, alltid. 

JA, istället för omärkta. 

JA, istället för andra märkningar. 

NEJ, aldrig. 

 

24: Skulle du vara villig att betala mer för en produkt med denna märkning än utan? 

Ja 
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Nej 

 

25: Har du några kommentarer gällande etiketten? 

 

 

 

 

 

 

 

26:  

 

 

 

 

 

27: Anser du att etiketten förmedlar tillräckligt med information för att kunna påverka ditt 

köpbeslut? 

Mycket för lite Lite för lite Lagom Lite för mycket Mycket för mycket 
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28: Skulle du välja en produkt med denna etikett över andra märkningar/omärkta 

produkter? 

JA, alltid. 

JA, istället för omärkta. 

JA, istället för andra märkningar. 

NEJ, aldrig. 

 

29: Skulle du vara villig att betala mer för en produkt med denna märkning än utan? 

Ja 

Nej 

 

30: Har du några kommentarer gällande etiketten? 
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31:  

 

 

 

 

 

 

32: Anser du att etiketten förmedlar tillräckligt med information för att kunna påverka ditt 

köpbeslut? 

Mycket för lite Lite för lite Lagom Lite för mycket Mycket för mycket 

     

 

33: Skulle du välja en produkt med denna etikett över andra märkningar/omärkta 

produkter? 

JA, alltid. 



 

 

13 

 

JA, istället för omärkta. 

JA, istället för andra märkningar. 

NEJ, aldrig. 

 

34: Skulle du vara villig att betala mer för en produkt med denna märkning än utan? 

Ja 

Nej 

 

35: Har du några kommentarer gällande etiketten? 
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36:  

 

 

37: På denna etikett står det "Godkänd av naturvårdsverket", skulle detta inbringa mer 

tillit till etiketten enligt dig? 

Ja 

Nej 

 

38: Har du några kommentarer gällande etiketten? 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

 

 

39:  

 

 

40: Anser du att etiketten förmedlar tillräckligt med information för att kunna påverka ditt 

köpbeslut? 

Mycket för lite Lite för lite Lagom Lite för mycket Mycket för mycket 

     

 

41: Skulle du välja en produkt med denna etikett över andra märkningar/omärkta 

produkter? 

JA, alltid. 

JA, istället för omärkta. 

JA, istället för andra märkningar. 

NEJ, aldrig. 

 

42: Skulle du vara villig att betala mer för en produkt med denna märkning än utan? 

Ja 



 

 

16 

 

Nej 

 

43: Har du några kommentarer gällande etiketten? 

 

 

 

 

 

 

 

44:  

 

 

 

45: Anser du att etiketten förmedlar tillräckligt med information för att kunna påverka ditt 

köpbeslut? 

Mycket för lite Lite för lite Lagom Lite för mycket Mycket för mycket 

     

 

46: Skulle du välja en produkt med denna etikett över andra märkningar/omärkta 

produkter? 
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JA, alltid. 

JA, istället för omärkta. 

JA, istället för andra märkningar. 

NEJ, aldrig. 

 

47: Skulle du vara villig att betala mer för en produkt med denna märkning än utan? 

Ja 

Nej 

 

48: Har du några kommentarer gällande etiketten? 

 

 

 

 

 

 

 

49:  
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50: Anser du att etiketten förmedlar tillräckligt med information för att kunna påverka ditt 

köpbeslut? 

Mycket för lite Lite för lite Lagom Lite för mycket Mycket för mycket 

     

 

51: Skulle du välja en produkt med denna etikett över andra märkningar/omärkta 

produkter? 

JA, alltid. 

JA, istället för omärkta. 

JA, istället för andra märkningar. 

NEJ, aldrig. 

 

52: Skulle du vara villig att betala mer för en produkt med denna märkning än utan? 

Ja 

Nej 

 

53: Har du några kommentarer gällande etiketten? 
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54: 1.  

 

2.  

 

3.  
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4.  
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5.  

 

6.  
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7.  

 

8.  

 

55: Vilken av dessa etiketter skulle du föredra att se i butik? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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7 

Ingen av dem 

 

56: Varför? 

 

 

 

 

 

 

 

57: Vilka är de viktigaste attributen att inkludera i en standardiserad miljöetikett? (Välj 

max 3) 

Utslä

pp 

Produk

tion 

Paketer

ing 

Trans

port 

Besprut

ning 

Hälsoför

delar 

Djurskö

tsel 

Bidrag 

till 

landets/l

okal 

välstånd 

GM

O 

Kvalitet/s

mak 

          

 

Tack för att du tagit dig tid och medverkat i vår studie! 

 

 

 

 


