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Sammanfattning 

Introduktion: Det finns en mängd olika etiska märkningar och miljömärkningar att välja 

bland för konsumenten vid köp av både vin och matråvaror, vilket kan göra det svårt att 

särskilja de olika märkningarna åt. Vad efterfrågar konsumenten i butik och på restaurang? 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det är viktigt för konsumenten att handla etiska 

och/eller miljömärkta råvaror och vin samt om det i så fall är lika viktigt vid en 

restaurangupplevelse.  

Metod och material: Metoden som användes för studien var kvantitativ utformad som enkät. 

Materialet samlades in genom programvaran Google Forms och sammanställdes samt 

analyserades genom programvaran SPSS. Data omvandlades i Excel till frekvenstabeller och 

diagram.  

Resultat: Resultatet visar att respondenterna ansåg att det var viktigare med etiska och/eller 

miljömärkta produkter i butik än på restaurang. Vid restaurangbesök ansåg fler respondenter 

att det var viktigt eller ganska viktigt med etiska och/eller miljövänliga alternativ vid middag 

jämfört med lunch.  

Slutsats: Fler konsumenter behöver få större kunskap om varför ett högre pris sätts på märkta 

produkter, men ett större globalt ansvar måste även tas för att underlätta för konsumenten, 

restauranger och grossister. 

 

Nyckelord: “buycott”, ekologiskt, hållbar produktion, konsumentpreferenser, närproducerat 
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Introduktion 

Det har blivit en trend att handla mer hållbart och inom restaurangbranschen kan det ses som 

en marknadsföringsstrategi att skylta med diverse certifieringar och erbjuda etiska och/eller 

miljövänliga alternativ. Det kan vara allt ifrån etiskt märkt kaffe på caféet, KRAV-märkta 

frukostbufféer på hotellet, närproducerat kött på krogen eller ekologiskt vin till maten med 

mera. Även butiker och grossister har blivit mer medvetna och vill tillhandahålla fler etiska 

och/eller miljömärkta produkter. I media syns ständigt nyheter om hur miljön, människor och 

djur påverkas av vår konsumtion. I ett reportage av Josephine Freje (2016, 17 februari) i 

Expressen rapporterades det om hur människor i Thailand behandlas som slavar för att 

konsumenter i västvärlden ska erbjudas burktonfisk. Enligt artikeln är det dåliga förhållanden 

i hela kedjan, från fiskebåtarna som Freje kallar för Spökskepp på grund av de slavliknande 

förhållandena, till hamnar och fabriker (ibid.). Tonfisken som kommer från spökskeppen 

hamnar på butikshyllor och på restauranger både i EU och USA utan konsumentens vetskap 

om missförhållandena i produktionen (ibid.). Swedwatch (2012) gjorde en undersökning 

tillsammans med Naturskyddsföreningen på produktionen av fiskfoder i Thailand och Peru, 

detta foder används till att bland annat föda upp odlad norsk lax och jätteräkor. Anledningen 

till Swedwatchs (2012) undersökning var att produkter som odlad lax hamnar på svenska 

restaurangers menyer (ibid.). Fodret produceras av småfisk som fångats under dåliga 

arbetsförhållanden och genom illegala metoder så som bottentrålning, vilket förstör 

ekosystemet (ibid.). Samtidigt ökar konsumenters efterfrågan på KRAV-märkta produkter och 

blir en mer självklar del i utbudet hos många företag (KRAV, 2016b). Fler konsumenter, 

återförsäljare och restauranger väljer även att köpa mer fisk och skaldjur där omtanke har 

tagits om djur och natur (MSC, 2016c). Gunnela Ståhle, ordförande i den fristående och 

partipolitiskt obundna organisationen Vi Konsumenter (2012) intervjuades av Jannike 

Kihlberg (2016, 30 januari) i en artikel från Dagens Nyheter där hon konstaterar: “ Jag vill se 

en ursprungsmärkning på krogen. Som gäst kan det kännas knöligt att fråga varifrån köttet 

kommer, det borde framgå av menyn”. 

 

För matråvaror finns en mängd olika märkningar för konsumenten att välja bland vilket kan 

göra det svårt att särskilja de olika alternativen åt. Både dagstidningen Metro, 

Konsumentföreningen Stockholm och WWF (World Wildlife Fund/Världsnaturfonden) har 

tagit fram olika broschyrer och appar för att förenkla och vägleda konsumentens inköp. Men 

frågan är i hur stor utsträckning etiska aspekter och miljöaspekter påverkar konsumenters köp 
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i dagligvaruhandeln? “Äta ute är en trend som ökar, men tänker du på vad du får på 

tallriken?” (KRAV, 2014b). I vår studie behandlas vilka varor och märkningar som är viktiga 

för konsumenten och om etiska och/eller miljövänliga alternativet efterfrågas på restaurang. 

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Allt fler väljer att äta lunch eller middag på restaurang (Gustafsson, Öström, Johansson & 

Mossberg, 2006). Enligt Statistiska Central Byrån har en ökning skett de senaste fem åren 

som visar att lunch- och kvällsrestauranger har gått från en försäljning på 2163 miljoner 

kronor exklusive moms februari år 2011 till 3770 miljoner kronor inklusive moms samma 

månad år 2016 (SCB, 2016a;b). Mat och dryck som konsumeras under en middag på 

restaurang kan även benämnas som produkten (Gustafsson, 2004). Produkten är en av fem 

byggstenar i ramverket FAMM- modellen (The Five Aspects Meal Model) och är en del i 

helheten som skapar en måltidsupplevelse. I FAMM-modellen ingår förutom produkten även 

rummet där måltiden äger rum, stämningen skapas samt där mötet mellan människor sker. 

Styrsystemet är den femte och sista aspekten och innefattar den dagliga driften (ibid.). 

 

Gustafsson et al. (2006) menar att för att skapa en bra måltidsupplevelse och produkt för 

gästen krävs både hantverksmässig, estetisk och teknisk kunskap men även kunskap om etiska 

aspekter gällande råvaran. Vår studie behandlar etiska aspekter och miljöaspekter vad gäller 

konsumenters val av produkt vid restaurangbesök och inköp i vardagen, varvid en tydlig 

koppling kan göras till ämnet måltidskunskap och värdskap. 

 

 

Teoretisk bakgrund 

Avsnittet behandlar exempel på guider för etiska aspekter och/eller miljöaspekter på råvaror 

samt ett urval av etiska och/eller miljömärkningar som återfinns på råvaror och vin. Stycket 

berör även hur konsumenters köpbeteende ser ut i dagligvarubutik. Med produkter menas 

vidare i arbetet matråvaror och vin. 

 

Guider för vägledning 

För att förenkla för konsumenter, dagligvaruhandeln och restauranger i Sverige att göra 

miljövänliga och hållbara val har WWF tagit fram två guider, fiskguiden och köttguiden, som 
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båda finns i fickformat och som app till mobilen (WWF, 2015a). I köttguiden listas kött från 

nöt, gris, lamm, vilt och kyckling samt ägg och alternativa proteinkällor så som Quorn 

(WWF, 2015c). Proteinkällorna rankas i gröna (ät måttligt), gula (var försiktig med) och röda 

(undvik) figurer vilka behandlar hur framställningen av de olika råvarorna påverkar biologisk 

mångfald, bekämpningsmedel, djurens välfärd och klimat (ibid.). Guiden tar bland annat upp 

KRAV-märkt, EU-ekologiskt, naturbeteskött och importerat kött från olika länder (ibid.). 

Fiskguiden listar med olika färgbeteckningar vilka fisk och skaldjursbestånd som inte bör 

köpas (rött), vilka som bör inhandlas sällan (gult) och vilka det är fritt fram att använda 

(grönt) (WWF, 2015b). I guiden rekommenderas märkningar som MSC, ASC och KRAV 

(WWF, 2015a). 

 

Konsumentföreningen Stockholms (2015) märkesguide innefattar förtydningar på märkningar 

för livsmedel, hygien/smink, elektronik, rengöring och textilprodukter. Guiden tar upp några 

av de vanligaste märkningarna i butik. För livsmedel finns bland annat Fairtrade, KRAV-

märkt, EU-ekologiskt, Demeter, Svenskt kött, MSC, ASC, Ekocert och Fair for life (ibid.). 

Nedan följer en förklaring på vad de olika märkningarna betyder. 

 

Fairtrade 

Fairtrade (2016) tillhandahåller bra ekonomiska villkor för bönderna och främjar demokratin, 

miljöhänsyn i produktionen samt motverkar diskriminering och barnarbete. Produkter märkta 

med Fairtrade går att hitta i de flesta dagligvarubutiker men även på hotell och caféer (ibid.). 

Märkningen återfinns på tillexempel kaffe, te, kakao, bananer, juice, ris, snacks/godis, honung 

och vin (se Bild 1) (ibid.). 

 

 

Bild 1. Fairtrade märket. 
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KRAV-märkt 

Att en råvara är KRAV-märkt innebär att den uppfyller ett visst antal kriterier 1. att djuren har 

levt ett bra liv 2. att inga bekämpningsmedel eller konstgödsel har används vid odling 3. att 

inga onödiga tillsatser har använts 4. att råvaran inte är producerad med GMO (genetiskt 

modifierade organismer) 5. att arbetsvillkoren är bra för producenten (KRAV, 2015b). 

KRAV-märkningen finns på bland annat frukt och grönsaker, spannmål, fisk och skaldjur, 

kött från nöt, gris, lamm, får och fågel, mejeriprodukter, honung, sylt, choklad, alkoholhaltiga 

och alkoholfria drycker med mera (se Bild 2) (KRAV, 2016a).  

Bild 2. KRAV-märkt. 

 

Ekologiskt 

Att en produkt är ekologiskt märkt innebär att inget konstgödsel eller syntetiska 

bekämpningsmedel har använts vid produktion (Livsmedelsverket, 2015). På hemsidan Hallå 

Konsument (2015) skriver man att det finns flera märkningar för ekologiska produkter men att 

en vanligt förekommande är EU-ekologiskt (se Bild 3). På en ekologisk gård måste djuren få 

utlopp för sitt naturliga beteende, vistas utomhus och utfodras med ekologiskt foder som 

odlats till största delen på gården (Livsmedelsverket, 2015). Antibiotika ska användas med 

försiktighet och karenstiden vid sjukdom ska förlängas innan slakt (ibid.). Tekniken GMO 

som är inte är tillåten vid ekologisk produktion förändrar ärftliga egenskaper som annars inte 

hade skett på ett naturligt sätt, exempelvis genom parning och pollinering (KRAV, 2014a). 

 

 

Bild 3. EU-ekologiskt. 
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Närproducerat 

Benämningen närproducerat har inte en officiell definition och går att tolkas på olika sätt 

(KRAV, 2015a). Föreningen LivsmedelsSverige på Sveriges lantbruksuniversitet definierar 

närproducerat som ”Mat som producerats, förädlas och konsumeras inom ett visst område där 

avsändaren framgår tydligt” (ibid.). Enligt föreningen Bondens egen Marknad (2016) 

definieras närproducerat som livsmedel framställda inom ett område med en radie på 25 mil. 

Meningarna är delade vad gäller definitionen av vad som syftas till närproducerat, en del 

konsumenter anser att det innefattar hela Sverige medan andra menar att avgränsningen går 

vid ett specifikt län (KRAV, 2015a.). Det går däremot inte att veta om närproducerade 

livsmedel framställts med hjälpmedel så som konstgödsel, med bekämpningsmedel eller hur 

långt livsmedlet transporterats innan det kommer ut till kund (KRAV, 2015b). 

Konsumentföreningen Stockholm (2015) listar flera märkningar som kan återfinnas på 

“närproducerade” produkter. Märkningen Svensk kött (se Bild 4) är en utav dem och innebär 

att djuret är uppfött och slaktat i Sverige samt att produkten förädlats och packats i Sverige. 

 

 

 

 

Bild 4. Svenskt kött. 

 

MSC- och ASC -märkning 

MSC (Marine Stewardship Council) (2016d) är en internationell organisation som arbetar för 

hållbart fiske. Konsumenten vet därmed att om en råvara är märkt med MSC-loggan  

(se Bild 5) är fisken eller skaldjuren ansvarsfullt fångade med omtanke om miljön samt går att 

spåra tillbaka till producenten (MSC, 2016c). Märkningen står för att bestånden hålls på en 

sådan nivå att arten inte riskerar att utrotas samt att ett så litet avtryck som möjligt görs på 

miljön och att bifångsten minimeras (MSC, 2016a,b). ASC (2016), Aquaculture stewardship 

council, är en annan internationell organisation som arbetar på liknande sätt som MSC där 

märkningen (se Bild 6) också innebär att råvaran är hållbart framtagen. 
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Bild 5. MSC-märkning. Bild 6. ASC-märkning. 

 

Märkning på vin 

Swedwatch är en ideell förening och partipolitiskt obunden research-organisation som arbetar 

för att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade 

företags verksamhet i utvecklingsländer (Swedwatch, 2016). Enligt Swedwatch (2013) finns 

det brister i Svenska vinimportörers hållbarhetsarbete. En granskning från december år 2013 

visade att det kan vara svårt att säkerställa att vin har producerats under bra arbetsvillkor för 

lantarbetare (Swedwatch, 2013). En uppföljningsrapport gjordes i september 2015 och visade 

att hållbarhetsarbetet hos Svenska vinimportörer hade blivit bättre och att medvetenheten även 

ökat hos några av producenterna (Swedwatch, 2015). Därmed menar Swedwatch (2015) att 

det är stor skillnad mellan de olika leverantörerna och Systembolagets största leverantör har 

precis börjat arbetet med hållbara förhållanden. Systembolaget arbetar idag med att få in fler 

etiska och ekologiska alternativ i sitt sortiment då efterfrågan av ekologiska viner ökar och 

märkningen “etiskt märkt” finns nu även på hylletiketter (Systembolaget, 2016b). Den 

ekologiska märkningen innebär att drycken är certifierad och uppfyller EU:s krav, vilket 

bland annat innebär att det finns strikta regler kring användandet av bekämpningsmedel och 

konstgödsel vid odling (Systembolaget, 2016b). EU har tagit fram miljökrav som 

vintillverkningen måste uppfylla för att vinet ska få märkas som ekologiskt vin, vilka 

benämns i EU-förordning 203/2012 (Systembolaget, 2016a). Innan år 2012 behövde druvorna 

vara odlade utan bekämpningsmedel och konstgödsel, senare tillkom krav om att färre 

tillsatser och processhjälpmedel fick användas i produktionen där 45 ämnen blev tillåtna i 

stället för 63 stycken (ibid.). Gränsen för konserveringsmedlet svaveldioxid vid ekologisk 

produktion är även lägre än vid konventionellt framställda viner (ibid). Systembolaget 

(2016a) skriver att endast 100mg är tillåtet i röda viner med ekologisk märkning till skillnad 

från 150mg i röda viner som tillverkats konventionellt. EU:s märkning för ekologiskt vin är 

framförallt EU-ekologiskt, andra certifieringar som kan förekomma är KRAV, Ecocert (se 

Bild 7) och Demeter (se Bild 8) (Systembolaget, 2016b). De etiska märkningarna som 

förekommer på vin är Fairtrade och Fair for life (se Bild 9) och innebär att produkten är 
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certifierad där arbetsvillkor och löner kontrolleras för arbetarna som tillverkar produkten 

(ibid.). 

 

Bild 7. Ecocert. Bild 8. Demeter  Bild 9. Fair for life. 

 

Miljö och etik på restaurang 

Livsmedelsverket (2015) menar att de bristande reglerna för märkning av ekologiska 

produkter på caféer och restauranger gör det svårt för ägarna samt inspektörerna att veta vad 

som gäller vid marknadsföring i menyer. Tydligare internationella regler för försäljningen av 

ekologiska maträtter i storhushåll planeras att tas fram av Livsmedelsverket (ibid.). 

Restauranger och caféer kan idag bli KRAV-certifierade och få en till tre certifieringsmärken 

som visar i hur stor utsträckning restaurangen använder råvaror godkända av KRAV (2014b). 

 

Swedwatch (2012) skriver även att “Ungefär en fjärdedel av den svenska matkonsumtionen 

sker på restauranger. Samtidigt är konsumenterna sämre på att ställa miljörelaterade krav på 

maten som intas på restauranger jämfört med den som köps i dagligvaruhandeln”. Det är 

väldigt få restauranger som erbjuder valmöjligheter om hållbart fångad fisk och skaldjur men 

MSC (2016a,c) menar att det blir mer vanligt. Enligt MSC:s konsumentundersökning höll 65 

procent av deltagarna med om att det var viktigt att matbutiker sålde fisk och skaldjur som var 

hållbart fiskat och 61 procent tyckte att restauranger borde skriva ut alternativ om hållbart 

fångad fisk i sina menyer (MSC, 2014). Enligt Swedwatch (2012) är intresset för 

produktionen av råvarorna hos restauranger och grossister litet men fler verkar få upp ögonen 

för problemet och menade att de skulle försöka utöka arbetet med att spåra fodret. 

 

Enligt en undersökning i Dagens Nyheter menar Kihlberg (2016, 30 januari) att det 

förekommer en stor mängd antibiotika vid uppfödning av importerat kalvkött. Många butiker 

och grossister har valt att endast sälja svenskt kött, alternativt införa hårdare krav på det 

importerade köttet. Kihlberg (2016, 30 januari) skriver vidare att importerat kalvkött är svårt 

att hitta i butik men kan däremot förekomma på svenska restauranger. Undersökningen i 

Dagens Nyheter som utfördes på ett tiotal restauranger i Stockholm och Göteborg visade att 
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majoriteten av det kalvköttet som serverades var importerat (ibid.). Några restaurangägares 

argument för att servera det importerade köttet var att det var mört, motargument var att 

mörhet inte är en garanti för bra kvalitet (ibid.). Skillnaden mellan restaurang och butik är att 

restauranger inte behöver ursprungsmärka råvaror i sina menyer (ibid.). 

Branschorganisationen Visita (2016) arbetar med att förenkla kommunikationen med 

märkningar så att gästen lättare ska få information om var råvaror kommer ifrån. 

 

Köpbeteende 

För gästen räcker det inte längre med att få i sig dagsbehovet av näring utan är snarare ett sätt 

att uttrycka sina personliga val och få en exceptionell matupplevelse (Gustafsson et al., 2006). 

Hur gästen uppfattar en måltid har mycket att göra med personliga smakminnen men också 

om kunskapen om råvaran och dess kontext (ibid.). Gustafsson et al. (2006) menar att gästens 

val av till exempel vin kan påverkas av miljön det serveras i och att temat på restauranger kan 

göra att gästen upplever maten olika acceptabel beroende på miljö. Nedan beskrivs 

köpbeslutsprocessen och vad tidigare forskning visar hur det påverkar konsumenters 

köpbeteende. 

 

Köpbeslutsprocessen 

Solér (1997) menar att det finns tre inriktningar i traditionell forskning om konsumenters 

tolkning och beteende, vilka är köpengagemang, köpsituationen samt livsstil. Kotler, 

Armstrong och Parment (2013) förklarar den första inriktningen där det ingår fyra olika 

köpbeteenden hos konsumenter som delas upp i ett högt och lågt köpengagemang. 

Engagemanget hos köparen styrs av skillnader mellan varumärken där pris är en faktor (ibid.). 

Kotler et al. (2013) tydliggör att konsumenter gör sina köpbeslut i fem steg, den så kallade 

köpbeslutsprocessen: steg 1. ett behov upptäcks, steg 2. sökning av information görs, steg 3. 

alternativ utvärderas, steg 4. köp och till sist steg 5. utvärdering av köpt vara/tjänst. Den andra 

inriktningen i forskningen riktar sig mot i vilken situation konsumenten befinner sig i och 

Solér (1997) förklarar att en reflektion bör ske på hur köpsituationen ser ut och vilket 

beteende det resulterar i. Köpsituationen för konsumenten kan till exempel ske under tidsbrist, 

förhandlingar med andra familjemedlemmar, kulturella värden och normer eller med 

begränsade ekonomiska resurser (ibid.). Solér (1997) skriver att den tredje och sista 

inriktningen inom forskning om konsumentbeteende innefattar hur konsumentens 

personlighet och livsstil påverkar köpbeteendet. Under kategorin ingår variablerna kunskap, 



11 

 

ålder, inkomst, attityder och personliga egenskaper (ibid.). Solér (1997) menar att de tre olika 

inriktningarna är påverkande faktorer för vad konsumenten till slut väljer att köpa. 

 

Hur köpbeslutsprocessen påverkar konsumentens val 

I en studie av Carrigan och Attalla (2001) visade resultaten att konsumenter i Storbritannien 

inte brydde sig om etiskt märkta produkter vid köpbeslutsprocessen. Fokusgruppen uttryckte 

att de ville köpa mer etiskt och bojkotta oetiska företag men vid själva köpsituationen 

glömdes argumentet bort (ibid.). Det var istället pris, kvalité och värde för pengarna som 

styrde köp av varor och inte de etiskt märkta produkterna (ibid.). Studien visade att trots 

konsumenters vetskap om oetiska förhållanden vid framställning av produkten var det inte en 

tillräcklig anledning för att bojkotta företaget (ibid.). Fokusgruppen ansåg att många anställda 

fick för låga löner vid till exempel chokladtillverkning men var inte villiga att bojkotta 

företaget eller betala 10-15 procent mer för choklad som var producerad under bättre 

arbetsvillkor (ibid.). En förklaring kan vara att många konsumenter inte har kunskap om 

etiska märkningar och hur deras egna köpbeteende ser ut (ibid.). Carrigan och Attalla (2001) 

menar att många konsumenter är cyniska vilket kan skapa en misstro till företag då det inte 

går att särskilja företagens policys om etiska förhållanden. Konsumenter behöver bli 

övertygade om att deras köpbeteende kan göra skillnad för att handla mer etiskt (ibid.). 

 

I en studie av Zander och Hamm (2010) utgick undersökningen från ekologiska livsmedel där 

konsumenten sedan fick välja vilka ytterligare attribut som var viktiga vid köp. 

Undersökningen gjordes med hjälp av en informationsdisplay som undersökte hur 

konsumenter påverkas av information om etiska attribut och pris (ibid.). De olika attributen 

var: 1. care farming (support of disadvantaged people), 2. social aspects of production, 3. fair 

prices (fair prices for farmers), 4. price (product price), 5. regional production, 6. animal 

welfare, 7. protection of biodiversity, 8. culture (preservation of cultural features). Resultatet 

från Zander och Hamms (2010) undersökning visade att majoriteten av konsumenterna var 

villiga att köpa ekologiska livsmedel med en ytterligare etisk märkning. De viktigaste 

attributen för konsumenterna var då animal welfare och regional productions, studien visade 

en positiv attityd till att betala mer för produkterna men priset var ändå en avgörande faktor 

för köpet (ibid.). Zander och Hamm (2010) menar att ekologiskt odlade produkter med 

ytterligare etiska attribut får en högre produktionskostnad och blir dyrare för konsumenten. 

Det högre priset kräver att produkten har en hög kvalité och kan differenteras mot andra 

produkter som saknar etisk märkning, för att locka konsumenter (ibid.). 
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För att ta reda på vad som är viktigt för ”etiska” konsumenter vid köp av varor utförde Shaw, 

Grehan, Shiu, Hassan, och Thomson (2005) en studie där respondenterna fick ange vilka 

värderingar som ansågs vara viktiga respektive mindre viktiga vid köp av mat. Djurvälfärd 

var något som ansågs som en viktig värdering av respondenterna (ibid.). Aspekten om 

djurvälfärd fanns inte med i en undersökning av Schwartz på “vanliga” konsumenter vilken 

Shaw et al. utgick ifrån (ibid.). Enligt Shaw et al.:s (2005) studie fanns även ett intresse hos 

konsumenterna för hur stor miljöpåverkan produkten hade från produktion till hylla i butik, 

var den kom ifrån, hälsoaspekter samt om den har producerats under bra arbetsförhållanden. 

Respondenterna gjorde kopplingar mellan ekologiskt producerade råvaror och en hälsosam 

livsstil (ibid.). Enligt Shaw et al. (2005) indikerade även respondenternas svar att etiska inköp 

ofta hade att göra med en vilja att göra skillnad men även om att uppfylla en egen identitet. 

Respondenterna ansåg att det var viktigt att det fanns en valmöjlighet att köpa märkta 

produkter i butik för att själva kunna besluta om vad som ska inhandlas, men att det samtidigt 

kunde vara svårt att ta ett beslut på grund av för mycket reklam för olika produkter (ibid.). 

Just på grund av för mycket reklam om olika produkter i butiken menar Shaw et al. (2005) att 

en misstro till företag och organisationer kan bli följden i likhet med Carrigan och Attallas 

(2001) resultat. Det fria valet begränsas däremot om utbudet av etiskt märkta produkter är litet 

eller obefintligt i butiken (ibid.). För att påverka marknaden skriver Shaw et al. (2005) att 

konsumenter kan handla sina varor i en butik de anser bättre eller har ett större utbud av etiska 

varor och på så sätt bojkotta andra butiker, så kallat “buycott”. En annan anledning till att 

konsumenter bojkottar företag kan vara att de inte litar på företaget (ibid.). 

Sammanfattningsvis menar Shaw et al. (2005) att det finns skillnader i att vara en “etisk 

konsument” och “vanlig konsument”, det kräver ofta mer tid, energi, engagemang och vilja att 

betala ett högre pris för produkten. 

 

I en studie av Niva, Mäkelä, Kahma och Kjærnes (2014) var syftet att ta reda på vad 

konsumenter i Sverige, Norge, Finland och Danmark var villiga att ändra i sin matkonsumtion 

för att ta mer hänsyn till miljön. Studien visade att de flesta respondenter i de olika länderna 

hade en positiv inställning till att handla mer närproducerat och många gjorde det redan 

(ibid.). Med undantag från Norge var det även många som ansåg att det var viktigt att handla 

mer ekologiskt samt att köpa frukt och grönt efter säsong (ibid.). Enligt Niva et al.:s (2014) 

resultat var majoriteten av respondenterna emot att minska sin köttkonsumtion men i Norge 

var respondenterna däremot övervägande positiva till detta. Studien visade att kvinnor och 

äldre personer hade en mer positiv inställning till hållbart producerade råvaror än män och 
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yngre (ibid.). Resultatet av studien visade även att respondenter från Sverige med högre 

utbildning, intresserade av miljöpolitik samt intresse för hälsosam matlagning hade mest 

positiv inställning till att handla mer hållbart producerad mat (ibid.). 

 

En rapport av Grankvist (2012) visade att den svenska befolkningen känner till märkningen 

Fairtrade och har en positiv inställning samt att förtroendet är högt. En attitydskillnad kan ses 

i befolkningen där kvinnor generellt är mer positivt inställda till Fairtrade än män (ibid.). 

Trots ett högt intresse för märkningen kan faktorer som: 1. bristande information, 2. dålig 

tillgänglighet, 3. att konsumenten styrs av gamla vanor vid inköp, samt 4. att priset är något 

högre, bidra till att konsumenter ändå väljer bort Fairtrade märkta varor (ibid.). 

Respondenterna ansåg att de sociala och arbetsrättsliga villkoren måste vara uppfyllda och är 

lika viktiga, eller viktigare än att produkten blivit framställd miljövänligt (ibid.). Grankvist 

(2012) förklarar att Fairtrademärkningen synliggör det osynliga värdet bakom produkten och 

menar att det inte finns någon negativ märkning för mindre bra produkter. Att märka sina 

produkter är frivilligt och kostar mycket för producenterna men avsaknaden av märkningar 

kan dock tolkas negativt av konsumenten (ibid.). 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om det är viktigt för konsumenten att handla etiska 

och/eller miljömärkta råvaror och vin och om det i så fall är lika viktigt vid en 

restaurangupplevelse. Frågeställningar: 

 

1. Hur viktigt är det med etiska och/eller miljömärkning alternativ i butik i jämförelse 

mot på restaurang? 

 

2. Vilka etiska och/eller miljömärkningar är viktigast för konsumenter vid köp av varor i 

butik för respektive produktkategori? Vilka råvarugrupper med etiska och/eller 

miljömärkningar anses viktigast att restauranger erbjuder? 

 

3. Är det skillnad i attityd mot etiska aspekter och/eller miljöaspekter mellan kön, ålder, 

inkomst och sysselsättning? 
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4. Vad anser konsumenten om etiska och/eller miljömärkningar på vin i butik och på 

restaurang? 

 

 

Metod och material 

Nedan följer en redogörelse för metodval, material och analys av data. För studien gjordes en 

litteraturstudie och databasinsamling samt en kvantitativ undersökning som redovisas nedan.  

 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att säkerställa att enkätfrågorna var korrekt ställda vilket 

Bryman (2011) förespråkar, samt för att frågeställningar och syfte skulle besvaras. 

Pilotstudien skickades ut till handledare samt fyra studenter vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet, som kom med konstruktiv kritik. Enligt 

Bryman (2011) är det särskilt viktigt att göra pilotstudier när metoden är enkät eftersom 

eventuella oklarheter eller funderingar om frågorna inte kan besvaras under genomförandet. 

Patel och Davidson (2011) påpekar också att det är viktigt att enkäten är genomarbetad 

eftersom det inte går att göra kompletteringar i efterhand. Pilotstudien var ett sätt att se 

eventuella fel i tid för möjlighet att göra korrigeringar innan enkäten skickades ut till 

respondenterna vilket Bryman (2011) och Patel och Davidson (2011) anser som viktigt. Efter 

pilotstudien framkom formalia- och formuleringsbrister som korrigerades innan utskick. 

 

Litteratur- och databasinsamling 

I enlighet med Bryman (2011) utfördes en litteraturstudie för att svara på studiens syfte och ta 

reda på vad som redan studerats inom ämnet. För att identifiera vilka problemområden som 

studien innefattade utformades frågeställningar för att underlätta informationsinsamlingen 

vilket Bryman (2011) förespråkar. Insamlingen av litteratur gjordes via Örebro universitets 

bibliotek för sökning av artiklar vilket visar på att ingen illegal nedladdning har skett. 

Databaserna Summon, Diva och FSTA tillämpades för att hitta relevanta artiklar, för att 

bredda och fördjupa studien användes även annan faktabaserad litteratur (ibid.). För att stärka 

trovärdigheten på uppsatsen är majoriteten av artiklarna vetenskapligt granskade (ibid.). I 

enlighet med Patel och Davidson (2003) valdes relevanta sökord ut för att hitta artiklar av 

betydelse för studien (se Bilaga 1). För att underlätta urvalet av artiklar användes även 

inklusions- och exklusionskriterier (se Bilaga 2) i enlighet med Bryman (2011). 
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Metodval 

Metoden som användes för studien var en kvantitativ metod i form av enkät (Bryman, 2011). 

För utformningen av enkäten användes programvaran Google Formulär (2016), ett program 

som enkelt skapar och analyserar undersökningar, formulär och enkäter. I början av enkäten 

skapades en informativ text om arbetets syfte samt att det informerades om de fyra etiska 

principerna (se Bilaga 3) (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). Enkäten behandlade vad 

respondenterna ansåg om olika etiska och/eller miljömärkningar vid köp i butik och på 

restaurang, lunch respektive middag (se Bilaga 4). Vi gjorde en avgränsning till märkningarna 

Fairtrade, ekologiskt, närproducerat, KRAV, MSC och ASC då märkningarna är några av de 

vanligast i butik. Då närproducerat inte är en märkning i sig utan finns i många olika former, 

gjordes en bedömning om att ändå sätta det som en summerande märkeskategori för att 

förenkla för respondenten. Enkäten delades sedan in i fyra avsnitt för att underlätta och inte 

trötta ut respondenterna i enlighet med Patel och Davidson (2011). För att undvika att 

respondenterna läser igenom enkäten först och sedan besvarar frågorna i fel följdordning 

menar Bryman (2011) att avsnittsavgränsningar kan skapas (se bilaga 4). Frågornas 

formulering arbetades igenom grundligt för att undvika missförstånd (Patel & Davidson, 

2011). Meningsuppbyggnaderna var korta och tydliga för att hjälpa respondenten samt för att 

undvika att frågor hoppas över (Bryman, 2011). Enkäten utformades med mestadels fasta 

svarsalternativ vilket Patel och Davidsson (2011) kallar för en hög grad av standardisering 

och hög grad av strukturering. Enligt Patel och Davidson (2011) är det extra viktigt vid 

användandet av strukturerad och standardiserad enkät av hög grad att frågorna och 

svarsalternativen täcker in allt som ska svara på studiens syfte. För att samla nödvändig 

bakgrundsfakta om respondenterna inleddes enkäten med neutrala frågor om kön, ålder, 

inkomst och sysselsättning (ibid.). Enligt Patel och Davidson (2011) bör vissa aspekter finnas 

i åtanke vid formulering av frågorna, i enkäten utformades därför frågorna utan ledande 

frågor, negationer, dubbelfrågor, vägledande ord, fackuttryck, oklara frekvensord eller 

förutsättande frågor. Patel och Davidson (2011) nämner däremot att det kan vara bra att 

använda en “Varför”-fråga som uppföljningsfråga. För att undvika upprepning av samma svar 

varierades svarsalternativ som anger antingen-eller, samt svarsalternativ som innehåller en 

graderande inställning (se Bilaga 4) (ibid.). 
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Genomförande  

Genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) skickades enkäten ut offentligt på det sociala 

forumet Facebook. För studien samlades ett stickprov av Sveriges befolkning in på 109 

respondenter men som inte är ett representativt urval. För att locka en bred målgrupp samt 

undvika att enbart personer med intresse för etiska- och/eller miljöfrågor om mat och vin 

skulle svara, formulerades rubriken utan orden “etiskt” och “miljömärkt”. Då enkäten till 

största del innehöll fasta svarsalternativ tillämpades sedan en kvantitativ analys men eftersom 

respondenterna även gavs möjlighet till öppna svar på vissa frågor blev analysen även 

kvalitativ till viss del (Patel & Davidson, 2011). Programvaran Google Formulär användes för 

studien vilket automatiserades den kvantitativa data som sammanställdes direkt i tabeller och 

diagram, data analyseras ytterligare i korrelationstabeller genom programmet Microsoft Excel 

och IBM SPSS Statistics 24. De frågor i enkäten som var öppna kategoriserades och 

sorterades för analys. 

 

Metod och teori för analys 

Enligt Patel och Davidson (2011) kan insamlingen av data ske både kvantitativt (statistiskt) 

och kvalitativt (bearbetning av textmaterial). Statistik kan tillämpas för att ordna, beskriva, 

bearbeta och analysera data (ibid.). Rådata, det vill säga den obehandlade data från enkäten 

omvandlades i en frekvenstabell för att senare kunna analyseras och framställas i diagram och 

tabeller (ibid.). För att analysera data ytterligare i korrelationstabeller och se 

signifikansskillnader användes programvaran SPSS. Då studien är ett stickprov kan ingen 

generalisering göras för Sveriges befolkning men för att säkra resultatet testades den 

statistiska signifikansen genom chi-två analys (Bryman, 2011). Genom chi-två analysen 

testades sambanden mellan de olika bakgrundsvariablerna. För studien har signifikansen 

beräknats på p < 0,05. Diagram tillämpades för att underlätta för läsaren att tolka och förstå 

resultatet (ibid.). Vidare är eventuella bortfall viktiga att markera för att analysen ska vara 

tillförlitlig (ibid.). Det var endast tre pensionärer som deltog i studien. Pensionärerna 

tillsammans med andra respondenters ofullständiga svar har valts att inte redovisas i studien, 

då de var få till antalet och utgjorde en minoritet för studiens resultat. 

 

Likheter och skillnader från vårt resultat analyserades mot tidigare studier i enlighet med 

Bryman (2011) kopplade till Måltidskunskap och värdskap. Enligt Gustafsson et al. (2006) 

påverkas konsumenters/gästers upplevelse av en produkt av dess kontext och Solér (1997) tar 



17 

 

upp de tre inriktningarna köpengagemang, köpsituationen och livsstil som exempel. Kotler et 

al. (2013) förklarar att engagemanget hos köparen styrs av skillnader mellan varumärken där 

pris är en faktor. I vår studie har en jämförelse gjorts mellan de olika variablerna kön, ålder, 

inkomst och sysselsättning för att se om tidigare forskning stämmer med vårt resultat. 

Studiens syfte var att undersöka konsumenters köpbeslutsprocess i förhållande till olika 

märkningar på mat och vin. Det finns en mängd olika märkningar för konsumenten att välja 

bland vilket kan göra det svårt att särskilja de olika alternativen åt. Både dagstidningen Metro, 

Konsumentföreningen Stockholm och WWF (Världsnaturfonden) har tagit fram olika 

broschyrer och appar för att förenkla och vägleda konsumentens inköp. 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

Enkäten som låg till grund för studien följde enligt Bryman (2011) de etiska principer som är 

uppsatta för forskning. De fyra principerna innefattar: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). Vid utskick av enkät är det viktigt att 

informera sina respondenter om undersökningen innan de påbörjar att svara på frågorna (Patel 

& Davidson, 2011). Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna fick en 

informativ text om studiens syfte i början av enkäten (se Bilaga 3). Samtyckeskravet 

implementerades genom att information gavs ut om att deltagandet var frivilligt för 

respondenterna samt att de hade rätt att avbryta (Patel & Davidson, 2011; Bryman, 2011). 

Konfidentialitetskravet följdes genom att personuppgifter inte samlades in så att enskilda 

individer inte kunde identifieras av utomstående (Bryman, 2011). Samtlig information som 

samlats in har även använts med stor försiktighet och endast i forskningssyfte (ibid.). 

 

 

Resultat 

Enkäten skickades ut på Facebook där målet var att få in över 100 svar, efter att 109 personer 

hade svarat avslutades undersökningen. För vissa frågor fanns även ett marginellt bortfall där 

ofullständiga svar eller låg svarsfrekvens från respondenten har räknats bort för respektive 

fråga. I diagrammen redovisas generella kopplingar av resultatet utan hänsyn till 

bakgrundvariabler då ingen signifikant skillnad kunde ses dem emellan men ansågs ändå 

viktiga att ta upp och redovisas. Signifikanstabellen (se Bilaga 5) visade p < 0,05 vid nio olika 

jämförelser vilka har valts ut och redovisats ytterligare i tabeller nedan. Data i tabeller och 

text är redovisade i procent och är vidare avrundade till heltal för att förenkla läsförståelsen av 
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uppsatsen. Studiens respondenter består av ett icke-representativt stickprovs-urval ur Sveriges 

befolkning och resultaten är därmed inte generaliserbart. Nedan redovisas kontentan av 

resultatet för studien. Tabellerna är utformade efter bakgrundsvariablerna från enkäten (se 

Bilaga 4) vilka var kön, ålder, inkomst och sysselsättning. I ålderskategorierna från > 31 år 

var de svarande få till antalet och har därför sammanslagits. För bakgrundsvariablerna 

sysselsättning och inkomst utfördes liknande sammanställning för att förtydliga resultatet. 

Som framgår av Bilaga 5 visade undersökningen mycket få signifikanta skillnader. Några 

signifikanta skillnader fanns med avseende på kön, enstaka skillnader fanns beträffande ålder, 

årsinkomst och sysselsättning. 

 

Frågorna i enkäten handlade om 

a) hur viktigt respondenterna ansåg det vara att köpa etiska och/eller miljömärkta varor 

b) respondenternas omfattning av inköp av etiska och/eller miljömärkta varor 

c) och vilka inköp som respondenterna ansåg vara viktiga 

d) respondenternas syn på etiska och/eller miljömärkta varor på måltider på restaurang 

e) märkning och konsumtion av etiskt och/eller miljömärkt vin  

 

Hur handlar du? 

I avsnittet behandlas frågor om respondenternas köpbeteende i butik. I Tabell 1 redovisas 

svaret på frågan om vad respondenterna ansåg om etiskt och/eller miljömärkt mat. 

 

Tabell 1. Inköp av etiska och/eller miljömärkta varor. Redovisat för bakgrundsvariablerna i 

procent (n=108). 

 

 

De svarande på frågan var flest antal kvinnor i åldersspannet <30 år med arbete som 

sysselsättning. Tabell 1 visar att 74 procent av respondenterna ansåg att det var viktigt att 

råvaror var etiskt och/eller miljömärkta. 82 procent av kvinnorna angav att det var viktigt att 

Inköp Alla

Man Kvinna < 30 > 31 < 199 200- 399 400 > Arb. Stud.

Antal 105 38 70 67 41 39 46 19 67 38

Procent

Viktigt 74 61 82 79 67 70 79 63 75 76

Mindre viktigt 19 31 13 15 27 20 17 27 19 16

Ointressant 3 5 1 2 4 0 4 5 4 0

Vet inte 4 3 4 4 2 10 0 5 2 8

SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Kön Ålder Inkomst tkr/år Sysselsättning
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det fanns etiska och/eller miljömärkta produkter i jämförelse mot männens 61 procent. Av de 

yngre respondenterna (<30 år) var det 79 procent som ansåg att det var viktigt med etiska 

och/eller miljömärkningar jämfört med 67 procent i den äldre ålderskategorin (>31 år). Tabell 

1 visar däremot inte på någon signifikant skillnad för frågan ställt mot bakgrundsvariablerna 

(se Bilaga 5). Respondenterna fick sedan uppskatta hur stor del av varukorgen som består av 

etiska och/eller miljömärkta varor i butik (se Tabell 2). 

 

Tabell 2. Hur stor del av råvarukorgen som består av etiska och/eller miljömärkta varor. 

Redovisat för bakgrundsvariablerna i procent (n=97). 

 
Påvisad signifikans: Ålder: p= 0,013, Årsinkomst: p= 0,013. 

 

Enligt resultatet svarade 15 procent att hela varukorgen innehåller etiska och/eller 

miljömärkta varor. En signifikant skillnad kan utläsas mellan ålder och inkomst (se Bilaga 5). 

39 procent angav att ungefär hälften av varukorgen bestod av etiska och/eller miljömärkta 

varor medan 46 procent av respondenterna menade att de köper enstaka varor märkta med 

etiska och/eller miljömärkningar. Det var endast 2 procent (ej i tabell) som angivit att de inte 

köper några etiska och/eller miljömärkta varor över huvud taget. 

 

Respondenterna fick även svara på vilka märkningar som ansågs viktigast vid köp av olika 

produktkategorier i butik. För kategorierna frukt och grönt, mejeri, fågel och kött 

(nöt/fläsk/lamm) fick respondenterna välja mellan ekologiskt, närproducerat, KRAV 

alternativt bryr mig inte och billigast (se Figur 1). För produktkategorin fisk och skaldjur 

lades märkningarna MSC /ASC till och för kolonialvaror tillkom Fairtrade då märkningarna 

återfinns på många produkter inom respektive kategori. För varje varugrupp kunde 

respondenterna ange fler märkningar som ansågs viktiga för att produkten var märkt med. 

 

Varukorg Alla

Kvinna Man <30år >31år <199 200-399 >400 Studerande Arbete

Antal 97 64 33 61 36 36 46 15 34 63

Procent

Hela korgen 15 19 10 10 25 8 16 33 12 19

Ca Hälften 39 36 45 49 25 47 41 20 47 33

Enstaka varor 46 45 45 41 50 45 43 47 41 48

SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Kön Ålder år Inkomst tkr/år Sysselsättning
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Figur 1. Vilka märkningar som ansågs viktigast vid köp av de olika varugrupperna i butik, i 

procent (n=108). 

 

I Figur 1 har ingen hänsyn tagits till bakgrundvariablerna utan är beräknat på den generella 

synen på märkningar bland respondenterna. För varugrupperna frukt och grönt, mejeri, fågel 

och kött var märkningarna ekologiskt, närproducerat och KRAV viktigast vid köp av varor i 

butik. För kategorin fisk och skaldjur var MSC och ASC märkningarna viktigast och för 

kolonial var ekologiskt, Fairtrade samt pris viktigast för respondenten (se Figur 1). 

 

Skillnader i synen på märkning vid måltider på restaurang 

Resultatet visade att det var vanligare att äta middag än att äta lunch på restaurang både för 

män och kvinnor (ej i tabell). Generellt äter män och kvinnor ute en till tre gånger i månaden 

på middag men för kvinnor delades resultatet upp vid frågan om lunch mellan en till tre 

gånger i månaden och en till tre gånger i halvåret (se tabell 3).  
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Tabell 3. Hur ofta respondenterna äter lunch på restaurang med avseende på kön, i procent 

(n=101). 

 
Påvisad signifikans: Kön: p= 0,014. 

 

Tabell 3 visar en signifikant skillnad mellan könen där männen oftast äter lunch på restaurang 

en till tre gånger i månaden. Respondenterna fick svara på vad de anser om vikten av att 

restauranger använder sig av varor märkta med etiska och/eller miljömärkningar (se tabell 4).  

Tabell 4. Vad kvinnor och män anser om etiska och/eller miljömärkningar vid lunch, i procent 

(n= 101). 

Påvisad signifikans: Årsinkomst: p= 0,028. 

 

En signifikant skillnad kunde ses mellan respondenternas inkomst och attityden mot 

märkningar på restaurang vid lunch (se Bilaga 5). För inkomstkategorin <400 tkr/år svarade 

90 procent av männen att det inte var viktigt att lunchrestauranger erbjuder etiska och/eller 

miljömärkta varor (se Tabell 4). Kvinnorna i samma inkomstgenre angav endast 14 procent 

Lunch

Kvinna Man

Antal n=101 66 35

I procent

3+ ggr/v 6 17

1-2 ggr/ v 23 31

1-3 ggr/ per månad 35 43

1-3 ggr/ i halvår 36 9

SUMMA 100 100

Kön

Lunch Kön

Man n=35 <30år >31år <199 200-399 >400 Studerande Arbete

Antal 35 22 13 13 12 10 14 21

i procent

Ja, väldigt viktigt 3 0 8 0 8 0 0 5

Ja, ganska viktigt 49 59 31 62 76 0 64 38

Nej 31 18 53 8 8 90 7 48

Vet inte 17 23 8 30 8 10 29 9

SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100

Ålder år Inkomst tkr/år Sysselsättning

Lunch Kön

Kvinna n=66 <30år >31år <199 200-399 >400 Studerande Arbete

Antal 66 41 25 25 33 7 21 45

i procent

Ja, väldigt viktigt 12 10 16 4 15 29 5 16

Ja, ganska viktigt 50 51 48 56 45 57 57 47

Nej 26 24 28 28 25 14 28 24

Vet inte 12 15 8 12 15 0 10 13

SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100

Ålder år Inkomst tkr/år Sysselsättning
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att det inte var viktigt. Det var även 48 procent av de arbetande männen som svarade nej på 

frågan om det är viktigt med miljömärkta varor på lunchrestaurangen. 64 procent av de 

studerande männen ansåg att det var ganska viktigt med etiska och/eller miljömärkningar på 

lunchrestaurang. I Tabell 4 kan även utläsas att 29 procent av kvinnorna i inkomstkategorin 

>400 tkr tyckte att det var väldigt viktigt att restauranger serverar etiska och/eller miljömärkta 

råvaror jämfört med endast 4 procent i kategorin <199 tkr. 

 

För samma fråga om etiska och/eller miljömärkningar är viktiga vid middagssituation på 

restaurang fanns inga signifikanta skillnader i respondenternas svar mellan de olika 

bakgrundsvariablerna (se Bilaga 5). Däremot visar Tabell 4 och 5 en marginell skillnad på att 

respondenterna anser att det är viktigt med etiska och/eller miljömärkningar på restaurang och 

att det anses något viktigare vid middag (se Tabell 5). 

 

Tabell 5. Vad kvinnor och män anser om etiska och/eller miljömärkningar vid middag, i 

procent (n= 99). 

 

Resultatet visade att det inte var någon större skillnad mellan de olika bakgrundsvariablerna i 

frågan om respondenterna ansåg att det var viktigt med etiska och/eller miljömärkta råvaror 

vid middag. Nedan visas en sammanfattning som visar både kvinnor och mäns attityd 

angående märkningar mellan lunch och middag (se Tabell 6). 

 

Middag Kön

Man n=35 <30år >31år <199 200-399 >400 Studerande Arbete

Antal 35 22 13 13 12 10 14 21

i procent

Ja, väldigt viktigt 6 9 0 15 0 0 14 0

Ja, ganska viktigt 54 55 54 55 84 20 58 53

Nej 26 18 38 15 8 60 14 33

Vet inte 14 18 8 15 8 20 14 14

SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100

Ålder år Inkomst tkr/år Sysselsättning

Middag Kön

Kvinna n=64 <30år >31år <199 200-399 >400 Studerande Arbete

Antal 64 39 25 23 34 7 20 44

i procent

Ja, väldigt viktigt 11 10 12 9 12 14 10 11

Ja, ganska viktigt 56 59 52 60 50 72 60 55

Nej 16 13 20 9 24 0 10 18

Vet inte 17 18 16 22 14 14 20 16

SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100

Ålder år Inkomst tkr/år Sysselsättning
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Tabell 6. Sammanfattning på respondenternas åsikter om etiska och/eller miljömärkningar på 

restaurang, lunch och middag, i procent (n= 101 & 99). 

 

 

Tabell 6 visar att 58 procent av respondenterna ansåg att det var ”ja, ganska/väldigt viktigt” 

att lunchrestauranger serverar etiskt och/eller miljömärkta råvaror och vid middag angav 64 

procent samma svar på frågan. I studien undersöktes vidare vilka råvaror som ansågs viktigast 

att restauranger erbjuder med etiska och/eller miljömärkningar. Resultatet visade att kött 

(nöt/fläsk/lamm) följt av fisk och skaldjur, fågel och frukt och grönt (se Figur 2) ansågs 

viktigast av respondenterna. Det kunde inte avläsas någon signifikant skillnad mellan lunch 

och middag (se Bilaga 5). I varugruppen fisk och skaldjur var det däremot signifikanta 

skillnader p<0,05 med avseende på kön och sysselsättning, samt för varugruppen kött med 

avseende på ålder (se Bilaga 5). Resultatet visas i Tabell 7. 

 

Lunch Alla n=101

Antal 101

I procent

Ja, ganska/väldigt viktigt 58

Nej 28

Vet inte 14

SUMMA 100

Middag Alla n=99

Antal 99

I procent

Ja, ganska/väldigt viktigt 64

Nej 19

Vet inte 17

SUMMA 100
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Figur 2. Vilka varugrupper som ansågs viktigast att restauranger serverar etiskt och/eller 

miljömärkt, lunch respektive middag, i procent (n=108). 

 

Utifrån Figur 2 kan det utläsas att varugrupperna kött samt fisk och skaldjur var viktigast för 

respondenterna att restauranger serverar etiskt och/eller miljömärkt. Bilaga 5 visar på en 

signifikant skillnad för de två produktkategorierna mellan kön och ålder. Resultatet visade 

vidare (ej i tabell) att de vanligaste förekommande märkningarna i menyer var ekologiskt, 

närproducerat och KRAV-märkt både för lunch och middagsrestauranger. Mindre vanliga var 

MSC/ASC-märkning och Fairtrade. Om etiska och/eller miljömärkta maträtter erbjöds i 

menyn skulle 41 procent (ej i tabell) välja alternativet “beroende på vad man var sugen på” 

vid lunchsituation och 48 procent vid middag. 28 procent hade valt alternativet vid lunch med 

hänsyn till pris och 18 procent vid en middagssituation på restaurang. 
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Tabell 7. Antalet respondenter som ansåg att fisk och skaldjur samt kött var de viktigaste 

råvarukategorierna på restaurang, lunch och middag, fördelat mellan kön och ålder, i procent 

(n=108). 

 

Påvisad signifikans: Fisk och skaldjur m.a.p. kön: p= 0,041, fisk och skaldjur m.a.p. sysselsättning p= 0,044, 

Kött m.a.p. ålder p=0,027 

 

På frågan om respondenten brukar fråga efter etiska och/eller miljömärkta alternativ på 

restaurang (lunch och middag) om det inte framgår i menyn, angav de flesta (85 procent ej i 

tabell), att de inte brukar fråga efter alternativ. Resultatet visade att orsaker till att inte fråga 

efter etiska och/eller miljömärkta alternativ vid lunch eller middag kan vara flera. Till 

exempel 1. att man inte orkar, 2. har inte tänkt på att det finns, 3. tidsbrist, 4. vill inte vara till 

besvär, 5. om inga märkningar syns görs ett antagande att produkterna är bra ändå eller 6. att 

inget alternativ finns även om man frågar. Vissa respondenter menar att om restaurangen 

använder etiska och/eller miljömärkta alternativ skrivs det oftast ut i menyn. Några 

respondenter påpekar att det beror på vilken typ av restaurang man besöker ”Det brukar inte 

framgå på menyn för enstaka rätter, snarare restaurangen som har en helhetspolicy”. Vid 

högre pris förväntas även högre kvalitét på restaurangens råvaror “Kostar en lunch 85 kr kan 

man inte förvänta sig att de använder toppvaror. Man får det man betalar för. Finns det 

däremot är det trevligt”, en annan respondent menade “Jag förutsätter att restauranger jag går 

på hanterar bra råvaror”. Resultatet visade att de flesta respondenter inte reagerar alls om 

restaurangen inte erbjuder något alternativ med etisk och/eller miljömärkta produkter medan 

vissa fick en negativ uppfattning om restaurangen. Av de respondenter som uppgett att de bryr 

sig om märkningar skulle de flesta äta på restaurangen ändå men inte känna sig helt nöjda, ett 

fåtal respondenter angav att de skulle byta restaurang. 

 

Konsumtion av vin 

Enligt signifikanstabellen fanns det signifikanta skillnader mellan kvinnor och mäns syn på 

märkning av vin på Systembolaget och på restaurang (se Bilaga 5). Tabell 8 visar att det var 

Lunch Kön Lunch Kön

Kvinna < 30 år  >31 år Man < 30 år >31 år

Fisk & skaldjur 35 26 9 Fisk & skaldjur 23 14 9

Kött 52 45 16 Kött 25 15 10

Middag Kön Middag Kön

Kvinna < 30 år >31 år Man < 30 år >31 år

Fisk & skaldjur 37 27 9 Fisk & skaldjur 25 14 11

Kött 49 26 15 Kött 25 15 10

Ålder år

Ålder år

Ålder år

Ålder år
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dubbelt så många kvinnor som män (45 respektive 20 procent) som ansåg att det var viktigt 

med etiskt och/eller miljömärkt vin i butik. Liknande resultat kan även ses i Tabell 9 där 46 

procent av kvinnorna respektive 14 procent av männen angav att det var viktigt att 

restauranger erbjuder etisk och/eller miljömärkt vin. Mellan de övriga bakgrundsvariablerna 

kunde ingen signifikant skillnad ses i frågan (se Bilaga 5). 

 

Tabell 8. Om kvinnor och män anser att etiska och/eller miljömärkningar på vin i butik är av 

vikt, i procent (n=101) 

 

Påvisad signifikans: Kön: p= 0,031. 

  

Butik Kön

Kvinna n=66 < 30 år >31 år <199 200-399 >400 Studerande Arbete

Antal 66 41 25 24 42 25 34 7

I procent

Ja 45 49 40 44 47 43 38 50

Lite grann 30 34 24 36 24 43 33 29

Nej 25 17 36 20 29 14 29 21

SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100

Butik Kön

Man n=35 < 30 år >31 år <199 200-399 >400 Studerande Arbete

Antal 35 22 13 14 21 13 12 10

I procent

Ja 20 14 31 15 42 0 14 24

Lite grann 37 50 15 46 33 30 43 33

Nej 43 36 54 39 25 70 43 43

SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100

Ålder år Sysselsättning

Ålder år Sysselsättning

Inkomst tkr/år

Inkomst tkr/år
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Tabell 9. Om kvinnor och män anser att etiska och/eller miljömärkningar på vin i meny är av 

vikt, i procent (n=99).  

 

Påvisad signifikans: Kön: p=0,004. 

 

Vidare visade resultatet att majoriteten av respondenterna inte skulle fråga efter etiskt 

och/eller miljömärkt vin i en restaurangsituation även om de ansåg att det var viktigt (ej i 

tabell). Anledningar som angavs till varför man inte frågar efter alternativ var liknande som 

vid konsumtion av mat, att man inte bryr sig eller ens tänkt på det. Skillnaden mellan köp av 

mat och vin var att vid beställning av mat tänkte fler respondenter på etiska aspekter och 

miljöaspekter än vid beställning. Vid beställning av vin angav fler respondenter att tycke och 

smak var en avgörande faktor samt vilken druvsort vinet tillverkats av. De flesta respondenter 

angav även att de inte skulle reagera om restaurangen inte erbjöd etisk och/eller miljömärkt 

vin. Ett fåtal av respondenterna (ej i tabell) ansåg det som negativt om restaurangen inte 

erbjuder etiska och/eller miljömärkta alternativ för vin men skulle samtidigt välja vin som 

dryck och peka på att vin utan märkning också kan vara bra producerat. En respondent 

svarade ”…För vin finns det många viner som är etiska och ekologiska utan att ha märkning. 

…Det finns dessutom tveksamheter om en del besprutning som är tillåten för ekologiskt 

vin…”. En annan respondent angav ”…Men man får inte glömma miljömärkningar är väldigt 

dyra för vinproducenterna och oftast kan det vara väldigt korrekt utan märkning…”. 

 

 

Meny Kön

Kvinna n=61 < 30 år >31 år <199 200-399 >400 Studerande Arbete

Antal 61 38 23 19 42 22 32 7

I procent

Ja 46 48 43 64 38 29 58 40

Vet inte 23 26 18 18 24 29 21 24

Nej 31 26 39 18 38 42 21 36

SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100

Meny Kön

Man n=35 < 30 år >31 år <199 200-399 >400 Studerande Arbete

Antal 35 22 13 14 21 13 12 10

I procent

Ja 14 14 15 15 25 0 21 10

Vet inte 29 27 31 39 25 20 36 24

Nej 57 59 54 46 50 80 43 66

SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100

Inkomst tkr/år

Inkomst tkr/årÅlder år Sysselsättning

Ålder år Sysselsättning
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Diskussion av resultatet 

Nedan diskuteras studiens resultat utefter frågeställningarna i relation till tidigare forskning. 

 

1. Hur viktigt är det med etiska och/eller miljömärkta alternativ i butik i jämförelse mot på 

restaurang? 

Vår studie visade att 74 procent av respondenterna ansåg att det var viktigt med etiska 

och/eller miljömärkningar vid inköp av råvaror i butik (se Tabell 1). 58 procent av 

respondenterna ansåg att det var ”ja, ganska/väldigt viktigt” att lunchrestauranger serverar 

etiskt och/eller miljömärkta råvaror och vid middag angav 64 procent samma svar på frågan 

(se Tabell 5). Resultatet påvisar att det är något viktigare att konsumera etisk och/eller 

miljömärkta råvaror i butik jämfört med på restaurang. Resultatet visade även att det var något 

viktigare för respondenterna att konsumera etiska och/eller miljömärkta produkter vid middag 

i jämförelse mot vid lunch. I studien ställdes även frågan om varför man inte frågar efter 

etiska och/eller miljövänliga alternativ när det inte framgår i menyn, en respondents svar var 

”...Men är mer benägen att göra det ’kräva’ det på kvällsrestaurang där jag betalar mer för 

maten. På lunch vill jag äta billigare och får då oxå ’sämre’ mat”. En förklaring kan vara det 

som Gustafsson et al. (2006) påpekar att gästens uppfattning av en måltid har att göra med 

kunskapen om råvaran och dess kontext. Upplevelsen av mat eller vin kan påverkas av vilken 

miljö det serveras i och vara olika acceptabla beroende på situation (ibid.). 

 

Shaw et al.:s (2005) studie där “buycott” tas upp kan jämföras med vårt resultat där de flesta 

respondenter som angivit att det var viktigt med märkningar ändå skulle äta på en restaurang 

där det inte erbjöds etiska och/eller miljömärkta alternativ, men däremot inte känna sig helt 

nöjda. Det var endast ett fåtal respondenter som angav att de skulle byta restaurang om inget 

etiskt och/eller miljömärkt alternativ erbjöds. Precis som Swedwatch (2012) konstaterat är 

konsumenter sämre på att ställa krav på maten som förtärs på restaurang i jämförelse mot hur 

attityden är av inköp i butik. Av studien avlästes att de flesta respondenter äter ute på 

restaurang en till tre gånger i månaden vilket kan vara anledningen till att ett större intresse 

för etik och miljö ses i butik jämfört mot restaurang. Detta kan ha att göra med att butiksinköp 

ofta utförs dagligen där konsumenten kan påverka långsiktigt men vilja unna sig de gånger 

man äter på restaurang.  
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2. Vilka etiska och/eller miljömärkningar är viktigast för konsumenter vid köp av varor i 

butik för respektive produktkategori? Vilka råvarugrupper med etiska och/eller 

miljömärkningar anses viktigast att restauranger erbjuder? 

Vårt resultat visade att de viktigaste märkningarna vid köp av varor i butik var ekologiskt, 

närproducerat och KRAV-märkt. Resultatet styrks av Zander och Hamms (2010) studie som 

visade att de viktigaste märkningarna för konsumenter, ytterligare än att produkten var 

ekologiskt, var animal welfare (till exempel vad KRAV-märkt står för) och regional 

productions (närproducerat). Niva et al. (2014) visade att konsumenter i Sverige hade en 

positiv inställning till att handla mer närproducerat och ekologiskt samt att många redan 

gjorde det. Vår studie visade att ca hälften av respondenterna angav att varukorgen består av 

hälften eller fler råvaror med etisk och/eller miljömärkningar (se Tabell 2). Märkningen 

ekologiskt var viktigast för konsumenterna vid köp av frukt och grönt (se Figur 1) vilket även 

påvisades i studien av Shaw et al. (2005) där en koppling också kunde dras mellan hälsosam 

mat och produkter som producerats ekologiskt. 

 

Dagens Nyheter synliggjorde dock att importerat kalvkött förekommer på många restauranger 

i Sverige (Kihlberg, 2016, 30 januari). Enligt respondenterna i vår studie ansågs det viktigast 

att etiska och/eller miljömärkta råvaror användes inom produktkategorierna kött, fågel och 

fisk/skaldjur, både för lunch och middag (se Figur 2). Vår studies resultat visade att 63 

procent av respondenterna tyckte att det var viktigt att fisk och skaldjur var MSC- eller ASC-

märkta (se Figur 1). MSC:s konsumentundersökning visade att 65 procent av deltagarna höll 

med om att det var viktigt att matbutiker sålde fisk och skaldjur som var hållbart fiskat och 61 

procent tyckte att restauranger borde skriva ut alternativ om hållbart fiskade råvaror i sina 

menyer (MSC, 2014). MSC menar också att det än så länge är väldigt få restauranger som 

erbjuder valmöjligheter om hållbart fångad fisk och skaldjur på sina menyer men att det blir 

mer vanligt (MSC, 2016a;c). 

 

3. Är det skillnad i attityd mot etiska och/eller miljöaspekter mellan kön, ålder, inkomst och 

sysselsättning? 

Signifikanstabellen (se Bilaga 5) visade p < 0,05 vid nio olika jämförelser vilka valdes ut och 

redovisades ytterligare i tabeller. Viss signifikans påvisades för variabeln kön men för ålder, 

inkomst och sysselsättning kunde endast få signifikanta skillnader utläsas. Resultatet från vår 

studie visade att 82 procent av kvinnorna ansåg att etiska och/eller miljömärkningar var 
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“viktigt” och 61 procent av männen (se Tabell 1). Av de yngre respondenterna (<30 år) var 

det 79 procent som ansåg att det var viktigt med etiska och/eller miljömärkningar jämfört med 

67 procent i den äldre ålderskategorin (>31 år). Niva et al.:s (2014) studie visade att kvinnor 

och äldre personer generellt har en mer positiv inställning till hållbart producerad mat än män 

och yngre personer. Påståendet styrks även delvis av Grankvists (2012) studie om Fairtrade 

som förklarar att det finns en attitydskillnad i befolkningen där kvinnor generellt har en mer 

positiv inställning än män till märkningen. En skillnad kan därmed ses mellan vårt resultat 

och tidigare forskning då vår studie visade att äldre personer inte bryr sig mer om etiska 

och/eller miljömärkningar än yngre personer. En anledning kan vara att yngre personer 

påverkas mer av trender än äldre eller har mer kunskap om märkningar och miljöpåverkan. 

Solér (1997) skriver att konsumentens personlighet och livsstil påverkar köpbeteendet vilket 

även stödjs av Gustafsson et al. (2006) som menar att konsumenter uttrycker sin personlighet 

mer och mer genom sina köp. Variabler som påverkar konsumentens köpbeteende är kunskap, 

ålder, inkomst, attityder och personliga egenskaper (Solér, 1997). Bilaga 5 visar att det endast 

kunde påvisas en signifikant skillnad för inkomstvariabeln på två av 16 frågor från enkäten. 

Enligt Carrigan och Attallas (2001), Grankvists (2012) samt Zander och Hamms (2010) 

studier är man inte villig att betala ett högre pris för etiska och/eller miljömärkta produkter då 

pris är en avgörande faktor för köp. Carrigan och Attalla (2001) skriver att konsumenter 

behöver bli övertygade om att deras köp verkligen kommer att göra skillnad och att 

företaget/märkningarna håller sin policy om etiska förhållanden. Carrigan och Attallas (2001) 

resultat, samt studien av Shaw et al. (2005) som menar att för mycket reklam från olika 

aktörer kan skapa förvirring om vad märkningarna står för, kan också vara en förklaring till 

varför personer inte väljer varor med etiska och/eller miljömärkningar. För kategorin 

sysselsättning har ingen jämförelse kunnat göras mot tidigare forskning då variabeln var för 

snäv i utformningen då respondenterna endast kunde svara mellan studerande, arbetande eller 

pensionär. Det var dessutom endast tre pensionärer som deltog i studien och har därför valts 

bort ur resultatet.  

 

4. Vad anser konsumenten om etiska och/eller miljömärkningar på vin? 

Att det råder otydligheter om etiska och/eller miljömärkningar på vin är något som 

framkommit av respondenternas svar i studien. Svaren tyder på en ovisshet om märkningarnas 

betydelse för vinproduktionen och respondenterna pekar på att även vin utan märkning kan 

vara bra producerat. Swedwatch (2015) styrker resultatet om att det kan vara bra förhållanden 

i produktionskedjan även om vin inte har någon märkning. Grankvist (2012) menar att det är 
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frivilligt för producenten att miljömärka sina produkter och är en kostsam process. Etiska 

och/eller miljömärkningar på vin är relativt nytt vilket kan vara en orsak till att ovissheten hos 

konsumenten är stor. 45 procent av kvinnorna och 20 procent av männen ansåg att det var 

viktigt att köpa etiskt och/eller miljömärkt vin i butik (se Tabell 8). För restaurang angav 46 

procent av kvinnorna och 14 procent av männen att det var viktigt att restauranger erbjuder 

etiska och/eller miljömärkta viner i menyn (se Tabell 9). Enligt Systembolaget (2016d) ökar 

efterfrågan av ekologiska viner och man har börjat använda sig av hylletiketter för att göra det 

lättare för konsumenten att hitta etiska och/eller miljömärkta viner. Att efterfrågan verkar vara 

större i butik än på restaurang kan förklaras med respondenternas antydan om att välja vin 

som faller bäst i smaken. Trenden om att handla mer hållbart kan göra att efterfrågan av etiska 

och/eller miljömärkta viner på restaurang även kommer att öka i framtiden. 

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Metoden för studien var enkätundersökning och nedan följer en diskussion om vilka faktorer 

som påverkat det insamlade materialet samt hur utfallet kunde blivit om studien utförts 

annorlunda. 

 

Enkät och insamling av data 

Enkäten skickades ut på det sociala forumet Facebook och delades med våra vänner och 

gjordes publikt. Trots detta kan svarsfrekvensen ha påverkat spridningen mellan de olika 

ålderskategorierna då de flesta som svarade var kvinnor i åldersspannet <30 år. Ett antagande 

kan också göras om att resultatet blivit annorlunda om enkäten delats till specifika grupper 

som hade ett allmänt intresse för mat och dryck eller etiska och/eller miljömärkningar. 

Effekten antogs i metodvalet att ge ett mer vinklat resultat. Pilotstudien fyllde sitt syfte då 

nödvändiga korrigeringar kunde göras innan enkäten skickades ut. 

 

En diskussion som kan föras är om resultatet hade blivit annorlunda om information om etiska 

och/eller märkningar hade blivit presenterade före enkäten gavs ut. Exempelvis är 

närproducerat svårdefinierat (KRAV, 2015a), vissa respondenter kan ha tolkat närproducerat 

som endast råvaror från en närliggande gård medan det också kan innebära att råvaran är 

producerad i Sverige och märkt med till exempel Svenskt kött. Enligt Carrigan och Attalla 

(2001) har många konsumenter inte kunskap om etiska märkningar och hur det egna 
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köpbeteende ser ut. Syftet var att inte påverka respondenterna då ett antagande gjordes om att 

resultatet kunde blivit vinklat och fler eventuellt skulle påstå sig köpa etiska och/eller 

miljömärkta produkter. Bakgrundsvariabeln sysselsättning var snäv och hade kunnat utformas 

bättre för att göra en grundligare analys och jämförelse mot tidigare forskning. Enkätens 

utformning kan ha påverkat respondenternas svar. Eftersom en lägre svarsfrekvens kunde ses 

på en del öppna frågor skulle resultatet antagligen se annorlunda ut om fasta alternativ hade 

funnits. På frågan “Hur reagerar du om etisk- och/eller miljömärkta alternativ inte finns?” var 

det exempelvis endast 70 procent som valde att svara. Om istället fasta alternativ hade funnits 

kanske fler hade svarat men då inte kunnat uttrycka sig med egna ord som följd. Då Patel och 

Davidson (2011) anser att det kan vara bra att använda en “Varför”-fråga som 

uppföljningsfråga, gjordes ett aktivt val att använda sådana. Utfallet antas även ha kunnat bli 

annorlunda om svarsalternativen varit mer slumpmässigt rangordnade istället för att komma i 

samma ordningsföljd. Exempelvis var märkningarna ekologiskt och närproducerat populära 

bland respondenterna vilket kan ha påverkats av att dessa var de två första svarsalternativen 

på berörda frågor. 

 

Litteratur- och databasinsamling 

De populärvetenskapliga artiklarna användes för att belysa vad som diskuteras i samhället. 

Utbudet för artiklar om etiskt och/eller miljömärkt vin var begränsat vilket indikerar att ämnet 

fortfarande är relativt outforskat. Svårigheter fanns även att hitta artiklar om 

konsumentbeteende i relation till restaurang. En tanke fanns om att även skicka ut enkäten till 

restaurangägare för att på så sätt få en annan synvinkel om gästens konsumtionsmönster. 

Restaurangägarens perspektiv valdes dock bort baserat på studiens storlek. 

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

När enkäterna skickades ut gavs information om att deltagaren kunde avbryta när som helst 

under genomförandet. Information om att studien var anonym framgick tydligt på förstasidan 

av enkäten. De etiska reglerna följdes genom hela studien vilka Bryman (2011) anser är 

nödvändiga för en vetenskaplig undersökning. Något som uppdagades under studiens gång 

var att enkäten inte hade svarsalternativen “vegetarisk eller vegan” vid frågor om kött. Att 

svarsalternativen inte fanns med kan ha bidragit till att studien kan ha tagit en annan riktning. 
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Slutsatser 

Det finns en uppsjö av märkningar på både matråvaror och vin och det finns flera framtagna 

guider om märkningar och deras betydelse med syfte att hjälpa konsumenten. De olika 

guidernas funktion hänger på att konsumenter aktivt laddar ner apparna eller tar med sig 

broschyren, vilket gör att endast personer som redan har ett intresse för etik och/eller miljö 

nås. Fler konsumenten behöver få större kunskap om varför ett högre pris sätts på märkta 

produkter framför icke-märkta. Mer information om de olika märkningarna skulle kunna ges i 

butik och hjälpa en del konsumenter men, som tidigare forskning visat, styrs inköpen av pris, 

rutin och tidsbrist. Butikerna och restaurangerna bör kunna ta ett större ansvar för hållbara 

inköp och ställa högre krav på att leverantörerna håller produktionspolicys. Samtidigt skulle 

spårningsprocessen vara tids- och resurskrävande vilket ofta inte prioriteras eller är möjligt 

för restaurangerna att genomföra. Det är inte rimligt för varje småföretagare eller gäst att kolla 

upp hela produktionskedjan varför vi anser att ett större globalt ansvar måste tas. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Studien kan användas av restauranger i syfte att se vilka produktkategorier med etiska 

och/eller miljömärkningar som gästen anser viktiga att restaurangen serverar. Burktonfisk hör 

till produktkategorin kolonialvaror och var mest dominerat av pris av respondenterna vilken 

kan komma från spökskepp och återfinns på butikshyllor och restauranger. En anledning till 

att konsumenter styrs mer av pris och mindre av märkningar på kolonialvaror kan vara att det 

inte är färskvaror och därför inte prioriteras. Efter studiens genomförande har vi fått en större 

förståelse för etiska och/eller miljömärkningar där vi som yrkesverksamma i branschen kan 

påverka och göra aktiva val av hållbart producerade produkter. 

 

Studien kan utökas och användas som pilotstudie/utgångspunkt för vidare forskning: genom 

att använda fler respondenter, ändra metodval eller till exempel komplettera med en 

observation. En observation skulle bidra med att möjliggöra en jämförelse mellan 

respondenternas svar i enkäten och hur de faktiskt beter sig i verkligheten. Studien skulle även 

kunna kompletteras med en undersökning om gästens efterfrågan på etiska och/eller 

miljömärkta produkter från restaurangernas synvinkel. Ytterligare forskning behövs för att 

kartlägga gästens köpbeslutsprocess i en restaurangsituation. Då etiska och/eller 

miljömärkningar är relativt nytt på vinmarknaden ser vi att vidare forskning bör bedrivas 
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inom sektorn. Studien kan användas som utgångspunkt för vidare forskning inom 

måltidskunskap och värdskap samt för marknadsföring av etiska och/eller miljömärkta 

produkter.  
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Bilaga 2. Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

 Vetenskapliga artiklar som besvarar studiens syfte. 

 Vetenskapliga artiklar skrivna på svenska eller engelska. 

 Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna ska vara vetenskapligt granskade. 

 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

 Artiklar som inte var tillgängliga i fulltext. 

 Artiklar med oetiskt innehåll. 
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Bilaga 3. Informationsblad om uppsatsprojektet 

 

Undersökning om köpbeteende i dagligvaruhandeln vs på 

restaurang. 

Är konsumtion av etisk- och miljömärkt mat och vin viktigare i hemmet än vid en 

restaurangupplevelse?  

Detta är ett examensarbete som skrivs av Emelie Svensson och Sandra Sjöholm, studerande 

vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro Universitet. Projektet löper under 

tiden 2016-03-29 till 2016-06-02. 

 

Bakgrund till projektet: 

Vi vill undersöka hur viktigt det är för konsumenter att köpa etiska och/eller miljömärkta 

produkter, avseende mat och vin,  samt om detta även är viktigt vid en restaurangupplevelse.  

 

Deltagandet för studien är helt frivillig och ni har rätt att avbryta. Vidare kommer studiens 

resultat endast användas i forskningssyfte och behandlas anonymt. 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Sandra Sjöholm, mail: sandra.send@hotmail.se 

Emelie Svensson, mail: emelie_svensson157@hotmail.com 

Handledare: Docent Marianne Pipping Ekström, mail: marianne.p-e@telia.com 
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Bilaga 4. Enkätfrågor (1 av 4) 

 

Undersökning om köpbeteende i dagligvaruhandeln vs på 
restaurang. 
 

1. Kön 
Kvinna Man Hen 

 

2. Ålder 
0-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80        81+ 

 

3. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 
Studerande Arbete Pensionär Annat 

 

4. Årsinkomst (Beloppen uppskattas per år före skatt.) 
upp till 199 000kr 200 000kr - 399 000kr        400 000kr - 599 000kr 

600 000kr- 799 000kr        800 000kr - 999 000kr        1milj + 

Vill inte svaraVet inte 

 

Hur handlar du? 

5. Vad anser du om etiska- och/eller miljömärkningar på mat? 

Viktigt  Mindre viktigt Ointressant  Vet inte 

 

6. Hur stor del av matvarorna i din varukorg är märkt med etisk och/eller någon 

miljömärkning? 

Enstaka varor Ungefär hälften I stort sett hela korgen Inga 

 

7. Vad tycker du är viktigast när du köper frukt och grönt? 

Välj ett eller flera alternativ. (Vi bortser här ifrån utseende och smak) 

 

Att varan är ekologisk  Att varan är närproducerad 

Att varan är KRAV-märkt     Jag bryr mig inte     Tar det som är billigast 

 

8. Vad tycker du är viktigast när du köper mejerivaror? 

Välj ett eller flera alternativ. (Vi bortser här ifrån utseende och smak) 

 

Att varan är ekologisk  Att varan är närproducerad 

Att varan är KRAV-märkt     Jag bryr mig inte     Tar det som är billigast 

 

9. Vad tycker du är viktigast när du köper fisk och skaldjur? 

Välj ett eller flera alternativ. (Vi bortser här ifrån utseende och smak) 

 

Att varan är ekologisk  Att varan är närproducerad 

Att varan är KRAV-märkt     Jag bryr mig inte     Tar det som är billigast 
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Bilaga 4. Enkätfrågor (2 av 4) 

 

10. Vad tycker du är viktigast när du köper fågel? 

Välj ett eller flera alternativ. (Vi bortser här ifrån utseende och smak) 

 

Att varan är ekologisk  Att varan är närproducerad 

Att varan är KRAV-märkt     Jag bryr mig inte     Tar det som är billigast 

 

11. Vad tycker du är viktigast när du köper kött (nöt/fläsk/lamm) 

Välj ett eller flera alternativ. (Vi bortser här ifrån utseende och smak) 

 

Att varan är ekologisk  Att varan är närproducerad                  Att varan är KRAV-märkt 

 Jag bryr mig inte Tar det som är billigast 

 

12. Vad tycker du är viktigast när du köper kolonialvaror?(torrvaror) 

Välj ett eller flera alternativ. (Vi bortser här ifrån utseende och smak) 

 

Att varan är ekologisk  Att varan är närproducerad 

Att varan är KRAV-märkt  Att varan är Fairtrade-märkt                 Jag bryr mig inte  Tar det 

som är billigast 

 

13. Är etiska- och/eller miljömärkningar på vin viktiga för dig? 

Ja Nej Lite grann 

 

Lunch på restaurang (dagtid) 
14. Hur ofta äter du lunch på restaurang? 

Varje dag  3 eller fler gånger i veckan  1-2 gånger per vecka 

1-3 gånger i månaden        1-3 gånger i halvåret      1 gång per år eller mer sällan  Aldrig 

 

15. Är det viktigt för dig att lunchrestaurangen använder varor med etiska-och/eller 

miljömärkningar? 

Ja, ganska viktigt Ja, väldigt viktigt Nej Vet inte 

 

16. Vilka varor med etiska-och/eller miljömärkningar anser du är viktigast att 

lunchrestaurangen använder? 

Välj ett eller flera alternativ. 

 

Frukt och grönt Mejeri                          Fisk/Skaldjur        Fågel 

Kött (nöt/fläsk/lamm)        Kolonial (torrvaror)        Inga 

 

17. Har det förekommit olika val på menyn om etiska-och/eller miljömärkta alternativ 

när du ätit på lunchrestauranger? 

Ja ofta Ja ibland  Har aldrig sett Vet inte 

 

18. Om svaret var "Ja" på föregående fråga, vilka märkningar har du sett? 

KRAV-märkt Fairtrade                   Ekologiskt                   MSC- eller ASC-märkning 

 Närproducerat             Annat 
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Bilaga 4. Enkätfrågor (3 av 4) 

 

19. Brukar du välja det etiska-och/eller miljövänliga alternativet om möjlighet finns? 

För det mesta, beror på vad jag är sugen på För det mesta, beror på pris                Nej  Vet 

inte  Ja alltid 

 

20. Om det inte framgår i lunchmenyn, brukar du då fråga efter etisk- och/eller 

miljömärkta alternativ och i så fall vad? 

 

21. Om svaret var nej på föregående fråga, varför inte? 

 

22. Hur reagerar du om etisk- och/eller miljömärkta alternativ inte finns? 

 

Middag på restaurang (kvällstid) 
23. Hur ofta äter du middag på restaurang? 

Varje dag  3 eller fler gånger i veckan  1-2 gånger per vecka 

1-3 gånger i månaden        1-3 gånger i halvåret          1 gång per år eller mer sällan  Aldrig 

 

24. Är det viktigt för dig att kvällsrestaurangen använder varor med etiska-och/eller 

miljömärkningar? 

Ja, ganska viktigt Ja, väldigt viktigt Nej Vet inte 

 

25. I en middagssituation, vilka varor med etiska-och/eller miljömärkningar anser du är 

viktigast att restaurangen använder? 

Välj ett eller flera alternativ. 

 

Frukt och grönt Mejeri Fisk/Skaldjur  Fågel         

Kött (nöt/fläsk/lamm) Kolonial (torrvaror)  Inga 

 

26. Har det förekommit olika val på menyn om etiska-och/eller miljömärkta alternativ 

på kvällsrestauranger du har besökt? 

Ja ofta Ja ibland  Har aldrig sett Vet inte 

 

27. Om svaret var "Ja" på föregående fråga, vilka märkningar har du sett? 

KRAV-märkt Fairtrade      Ekologiskt                          MSC- eller ASC-märkning    

 Närproducerat Annat 

 

28. Brukar du välja alternativet om möjlighet finns? 

Ja alltid För det mesta, beror på vad jag är sugen på För det mesta, beror på pris Nej Vet 

inte 

 

29. Om det inte framgår i menyn, brukar du då fråga efter varor med etisk- och/eller 

miljömärkningar och i så fall vad? 

 

30. Om svaret var nej på föregående fråga, varför inte? 

 

31. Hur reagerar du om etisk- och/eller miljömärkta alternativ inte finns? 
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Bilaga 4. Enkätfrågor (4 av 4) 

 

32. Är det viktigt för dig att det finns etiska-och/eller miljömärkta alternativ för vin på 

menyn? 

Ja Nej Vet inte 

 

33. Om svaret var "Ja" på föregående fråga, brukar du då fråga efter vin med etisk-

och/eller miljömärkning om det inte framgår i menyn? 

Ja Nej Vet inte 

 

34. Om svaret var "Nej" på fråga 33, varför inte? 

 

35. Hur reagerar du om etisk- och/eller miljömärkta alternativ för vin inte finns? 
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Bilaga 5. Signifikanstabell 

 

Signifikanstabell som visar bakgrundsvariabler mot frågor om märkningar på varugrupper, 

vikten av märkningar, märkning på vin och skillnaden mellan lunch och middag. N=101 
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