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Tack till.. 
Vi vill börja med att tacka samtliga respondenter som tagit sig tid att delta i vår 
undersökning och gjort detta arbete möjligt. Vi vill också rikta ett stort tack till alla de 
nyckelpersoner som har hjälpt till med datainsamlingen genom att förmedla enkäten vidare. 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Elin Lövestam som bidragit med värdefull kunskap, 
relevanta synpunkter och kontinuerligt engagemang genom hela uppsatsskrivandet.   
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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Livsmedelskonsumenter möter idag ett stort informationsflöde gällande 
hållbarhet och matproduktion vilket kan påverka deras etiska och praktiska val i 
matbutikerna. Ett viktigt forskningsområde berör vad som påverkar en individs attityder och 
köp av livsmedel. 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka konsumenters attityder och självrapporterade 
beteenden kring de vanliga livsmedelsmärkningarna KRAV, Europalövet, Från Sverige samt 
Svenskt Sigill. 
Metod: En digital enkätundersökning utfördes där 136 svar samlades in. För att ta reda på om 
det fanns en signifikant skillnad mellan förtroendet för de utvalda märkningarna och mellan 
självrapporterat beteende tillämpades Kruskal-Wallis test. 
Resultat: Resultaten visar att respondenterna uppvisar högst grad av igenkänning samt en 
signifikant skillnad (p>0.001) angående förtroende för KRAV (igenkänning n=135) och Från 
Sverige (igenkänning n=121) jämfört med Europalövet (igenkänning n=72) och Svenskt 
Sigill (igenkänning n=100). Det största skälet till att respondenterna väljer att köpa både 
ekologiska och svenska livsmedel uppges vara av miljöskäl, tätt följt av etiska skäl och 
hälsomässiga skäl. Pris och tillgänglighet framhålls av respondenterna vara de viktigaste 
faktorerna som kan inverka på det faktiska köpet av både ekologiska och svenska livsmedel i 
praktiken. 
Slutsats: Marknadsföringsåtgärder med tillförlitlig information är viktiga för att fler 
konsumenter ska få utökad kännedom om och ett större förtroende för livsmedelsmärkningar. 
Denna studie, befintlig samt vidare forskning som undersöker vilka hinder och 
kunskapsluckor konsumenter upplever sig ha, kan ge livsmedelsbranschen och myndigheter 
kunskap och därmed möjlighet att bidra till ökad hållbar konsumtion i Sverige. 
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ABSTRACT 
 
Background: Consumers today face a flow of information concerning sustainability in 
context of food production which can influence ethical and practical choices whilst shopping. 
An important area for research concerns what influences individuals attitudes and purchases 
of food. 
Aim: The aim of this paper was to investigate consumers attitudes and self-reported 
behaviors of the common food labels KRAV, the EU organic logo, From Sweden and the 
Swedish Seal. 
Method: This study consists of a digital questionnaire survey in which 136 responses were 
collected. To investigate possible significant differences between the self-reported confidence 
in the labels and self-reported behavior Kruskal-Wallis tests was conducted. 
Results: The results shows that the respondents had the highest degree of recognition and a 
significant difference regarding confidence (p>0.001) in KRAV (recognition n=135) and 
From Sweden (recognition n=121) compared to the EU organic logo (recognition n=72)  and 
the Swedish Seal (recognition n=100). The most common reasons why the participants 
chooses to buy both organic and Swedish foods is stated to be for environmental, ethical and 
health reasons. Price and availability are emphasized as the most important factors that can 
influence the actual purchase of both organic and origin foods in practice. 
Conclusion: Marketing measures with reliable information are important for consumers to 
gain greater knowledge and confidence in food labels. This study, contemporary and future 
research in obstacles experienced by consumers, could give knowledge for the market and 
authorities to facilitate a more sustainable consumption in Sweden. 
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1. Introduktion 
 
Dagens konsumenter i svenska livsmedelsbutiker möter en mängd olika 
livsmedelsmärkningar som är till för att hjälpa och vägleda konsumenterna till hälsosamma 
och hållbara val (Barkman, 2014). För att val av livsmedel med märkning ska göras krävs att 
en viss grad av kunskap och förtroende från konsumentens sida existerar. För att lyckas 
uppnå detta förtroende hos konsumenterna behöver livsmedelsmärkningar kunna uppfylla 
vissa bestämda kriterier angående bland annat innehåll och produktion, vilka också bör kunna 
säkerställas faktiskt efterlevs i praktiken (Zander, Padel & Zanoli, 2015). I Sverige är 
försäljningen av ekologiska produkter relativt hög. Bara Danmark har en större andel 
ekologisk försäljning jämfört med Sverige i världen. Den ekologiska försäljningen i Sverige 
uppgick år 2010 till 3,1% men hade år 2017 ökat till 9,3% (Ekoweb, 2019; Frostling 
Henningsson, Hedbom & Wilandh, 2014). 
 
Vad som anses vara rätta eller kloka val styrs till stor del av vilken information som 
publiceras och cirkulerar i media och från myndigheter (Zander, Padel & Zanoli, 2015).  
Det finns många exempel på hur olika faktorer lyfts fram för att påverka och engagera 
konsumenter. Under 1990-talet visades bilder från den undermåliga hanteringen av djur vid 
slakt vilket ledde till kraftiga reaktioner från allmänheten. Bilderna blev ett uppvaknande för 
många i Sverige, vilket bland annat ledde till att flera konsumenter började ställa frågor och 
krav på förbättrade villkor för djur i livsmedelsproduktionen (Jensen, 2012).  
 
I slutet av 1990-talet skedde ett utbrott av galna kosjukan (BSE) med början i Storbritannien. 
Sjukdomen som tidigare endast drabbat djur, utvecklades och en variant som drabbade och 
med tiden orsakade ett flertal dödsfall hos människor som ätit livsmedel innehållande rester 
från nervsystemet hos nötkreatur spreds. Därmed blossade återigen en debatt upp i samhället 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Denna gång låg fokus på hur viktigt det var att veta var maten 
kom ifrån och år 2000 ändrades Europeiska unionens (EU) förordning för ursprungsmärkning 
av kött (Livsmedelsverket, 2019). Flera ytterligare förändringar av ursprungsmärkningar 
genomfördes under år 2014 efter den så kallade “hästköttskandalen”, då det uppdagades att 
flera färdiglagade maträtter innehöll odeklarerat hästkött med ursprung från länder som heller 
inte angetts. Det unika för de nya förordningarna för ursprungsmärkning var att de utgick från 
livsmedelssäkerhet (Agnoli m.fl., 2016). 
 
Debatten idag (år 2020) betonas av behovet att tänka “klimatsmart”, vilket även har gett 
ursprungsmärkningen ett ytterligare syfte då ursprunget säger en del om hur långt livsmedlet 
har färdats. Flera varor bär idag märkning som redovisar mängden koldioxid som beräknats 
ha släppts ut vid tillverkningen och/eller vid transporten av varan (Höglund, 2019).  
Många inre etiska konflikter kan uppstå hos den enskilde konsumenten när klimathänsyn, 
djurvälfärd, hälsa, lojalitet mot lokala producenter, familjemedlemmars önskemål och den 
egna hushållsekonomin ställs mot varandra vid livsmedelsinköp (Marshall, 2016; 
Edenbrandt, Lagerkvist & Nordström, 2020). Studier visar att de flesta konsumenter 
värdesätter hänsyn till miljö, klimat, hälsa och djur men att endast en mindre andel gör inköp 
därefter (t ex Barkman, 2014; Vermeir & Verbeke, 2006; Frostling Henningsson, Hedbom & 
Wilandh 2014; Kumar, Manrai & Manrai, 2017; Testa, Sarti & Frey, 2018). Pris anges ofta 
som en vanlig orsak till att inte välja den vara konsumenten tycker uppfyller de etiska kraven 
(Frostling Henningsson, Hedbom & Wilandh, 2014). Barkman (2014) visar att en del av de 
konsumenter som faktiskt fullföljer en större del av sina värderingar vid inköp också jämför 
priser och utnyttjar rabatterbjudanden i högre utsträckning än andra. 
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Kunskap om bakgrund till människors attityder och beteenden är värdefullt för samhället och 
samtliga aktörer med intresse att förmedla en vara eller information till konsumenter 
(Carrington, Neville & Whitwell, 2010), men att försöka förklara och förutsäga mänskligt 
beteende i all dess komplexitet kan emellertid vara en svår uppgift. Theory of planned 
behaviour är en teori utformad av Icek Ajzen (1985) som vi författare upptäckte ofta används 
i sammanhang som berör konsumenters medvetna livsmedelsval i liknande studier (t ex 
Vermeir & Verbeke, 2006; Chen, 2007; Liang, 2016; Kumar, Manrai & Manrai, 2017; 
Carrington, Neville & Whitwell, 2010). Med teorin gör Ajzen (1985) ett försök att förklara 
och förutse mänskliga beteenden. Theory of planned behaviour kommer att belysas närmare i 
diskussionsdelen där tillämpning av teorin prövas på valda delar av den aktuella 
undersökningens resultat. 
 
Denna uppsats kommer fokusera på att undersöka konsumenters attityder och 
självrapporterade beteenden till fyra vanliga märkningar som finns på livsmedel i Sverige. 
Två av märkningarna är för ekologiska livsmedel och två är ursprungsmärkningar. De 
livsmedelsmärkningar som har valts ut är KRAV-märkt, Europalövet, Från Sverige och 
Svenskt Sigill.  
  
1.1 Om märkningarna  
Nedan ges en kortare beskrivning av de fyra utvalda livsmedelsmärkningarna som har 
använts i denna uppsats. 
 
1.1.1 Kravmärkt 
KRAV (se figur 1) är en av Sveriges mest kända ekologiska märkningar (Frostling-
Henningsson, Hedbom & Wilandh, 2014), det är en ekonomisk förening som bildades år 
1985. Bland medlemmarna finns stora koncerner såsom Arla, Scan, ICA, samt 
intresseföreningar som Naturskyddsföreningen och Ekologiska Lantbrukarna. Medlemmarna 
tar via styrelsen beslut om hur verksamheten ska skötas (KRAV, 2020). KRAV-märkningen 
är frivillig och används främst för livsmedel. Märkningen ställer högre krav på den 
ekologiska produktionen jämfört med de fastställda minimikraven för ekologisk produktion i 
Sverige och inom EU. De högre kraven ställs främst inom fyra huvudområden; behandlingen 
av djuren i produktionen, socialt ansvar (såsom rimliga arbetsvillkor), god hälsa och minimal 
miljöpåverkan (KRAV, 2020). Det finns ungefär 3800 krav-certifierade lantbrukare, 700 
förädlingsföretag samt cirka 700 KRAV-märkta butiker och 1200 KRAV-godkända 
restauranger. Varje år kontrolleras de företag som använder märkningen av oberoende 
certifieringsföretag, samt betalar in en licensavgift till KRAV. Eftersom föreningen inte är 
vinstdrivande betalas inte någon ekonomisk ersättning ut till medlemmarna. Summan 
används istället till att marknadsföra märket och förmedla dess budskap till samhället 
(KRAV, 2020).  
 
 

 
Figur 1. KRAV-märkt. 
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1.1.2 Europalövet 
Europalövet (se figur 2) togs fram av Europakommissionen på uppdrag av EU-parlamentet 
och lanserades den 1 juli 2010 med avsikt att ge konsumenter i Europa en tydlig 
livsmedelsmärkning, vars kvalitet försäkras av myndigheter (Gorton m.fl., 2018). 
Märkningen är obligatorisk för färdigförpackade ekologiska livsmedel producerade inom EU. 
Vid den obligatoriska logotypen ska kontrollmyndighetens kodnummer samt varans ursprung 
redovisas (Livsmedelsverket, 2019c). För icke färdigförpackade varor och för importerade 
varor från länder utanför EU är symbolen frivillig (Avogel, 2020).  
 
Europalövet får endast användas av europeiska producenter när EUs kriterier för ekologisk 
produktion är uppfyllda och minst 95 % av samtliga torra ingredienser i produkten kommer 
från ett certifierat ekologiskt jordbruk (Avogel, 2020). Företag med produkter märkta med 
Europalövet, ska anmäla sin verksamhet till den myndighet som ansvarar för kontrollerna i 
det egna landet och granskas sedan av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet innan de 
certifieras och kan hävda att deras produkter är ekologiskt producerade. Om riktlinjerna inte 
följs ska kontrollmyndigheten meddela detta omgående så lämpliga åtgärder har möjlighet att 
vidtas (Avogel, 2020). 
 

 
Figur 2. Europalövet. 
 
1.1.3 Från Sverige 
Märket Från Sverige (se figur 3) är en frivillig ursprungsmärkning av svenskproducerade 
råvaror, livsmedel och växter som först lanserades den 20 april år 2016, med syfte att göra det 
lättare för svenska konsumenter att göra medvetna val av svenska produkter. Det förekommer 
också inom restaurangverksamhet, som önskar underrätta sina gäster om att de har 
exempelvis svenskt kött. I Från Sverige ingår även märkningarna Kött från Sverige och 
Mjölk från Sverige. Märkningarna kan enkelt kännas igen genom att de är tydligt blågula till 
sin karaktär, således kan Från Sverige oftast hittas på aktuella produkter i butiken av 
konsumenterna utan några problem (Från Sverige, 2020). 
 
Märkningen Från Sverige har två huvudsakliga utgångspunkter. Dessa är att konsumenternas 
förväntningar ska uppfyllas samt att råvaran och produktionen uppfyller fem uppsatta 
kvalitetskriterier. Det första kriteriet är att djuruppfödning ska ske i Sverige. Det andra är att 
odling ska ske i Sverige. Det tredje kriteriet avser att all förädling och förpackning görs i 
Sverige. Det fjärde är att kött, mjölk, ägg, fågel, fisk och skaldjur alltid är 100 % svenskt utan 
några undantag. Det femte kriteriet innebär att produkter som innehåller flera ingredienser 
minst ska bestå till 75 %, av råvaror med svenskt ursprung (Från Sverige, 2020). 
Syftet med märkningen är även att stärka och utveckla den inhemska produktionen av 
livsmedel i Sverige. Därmed kan den framtida tillgången på svenska råvaror säkras, fler 
arbetstillfällen ges och öppna landskap kan bevaras (Från Sverige, 2020). De företag som 
producerar, hanterar, förpackar och/eller tillverkar produkter som märks med Från Sverige är 
certifierade enligt ett särskilt kvalitetssystem. Kontroller sker även av fristående 
certifieringsorgan för att garantera att de uppsatta kraven efterlevs (Från Sverige, 2020). 
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Figur 3. Från Sverige.  
 
1.1.4 Svenskt Sigill 
Svenskt Sigill (se figur 4) är en frivillig ursprungs och miljömärkning för livsmedel och 
blommor. Märket togs från början fram av Lantmännen år 1995 som en odlingsstandard för 
spannmål. Konsumenter ska garanteras att odling, djuromsorg, förädling och förpackning ägt 
rum i Sverige. Det ska även vara möjligt att spåra produktionen till den enskilda gården eller 
odlingen. Inom lantbruket omfattas även aspekter som berör minskad klimatpåverkan, ökad 
biologisk mångfald, ett beständigt vattenbruk och en god omsorg inom djurhållning (Svenskt 
Sigill, 2020). 
 
Alla ingående ingredienser i en sammansatt produkt ska vara av svenskt ursprung. Den 
huvudsakliga råvaran ska även alltid vara certifierad enligt Svenskt Sigills kriterier. 
Emellertid tillåts användning av upp till 10 % vegetabiliska råvaror som inte har svenskt 
härkomst om den aktuella produkten inte går att odla i Sverige men ändå behövs i 
tillverkningen. Exempel på sådana produkter är tropiska frukter, kakao och kaffe.  
För animaliska livsmedel som kött eller mjölk finns det dock inte några undantagsfall, endast 
råvaror med svenskt ursprung är då tillåtna (Svenskt Sigill, 2020). Odling och djuruppfödning 
ska vara verifierade enligt IP Sigills kriterier för att livsmedel och blommor ska kunna 
märkas med Svenskt Sigill. Denna certifiering utgör ett betydelsefullt verktyg vid 
marknadsföringen av märkets sortiment samtidigt som konsumenten garanteras uppfyllnad av 
särskilda kvalitetskriterier. För att se till att regelverket efterföljs görs regelbundna kontroller 
av oberoende part (Svenskt Sigill, 2020). 
 

 
Figur 4. Svenskt Sigill. 
 
1.2 Definitioner 
I nedanstående del definieras betydelsefulla begrepp för denna uppsats. 
 
1.2.1 Ekologisk produktion 
Det finns många kriterier som ska uppfyllas för att en produktion ska få kallas ekologisk. 
Målet med ekologisk produktion är att bevara biologisk mångfald, bevara sällsynta arter och 
raser, långsiktigt bevara markens bördighet, främst genom växelbruk och användande av 
organisk växtnäring istället för konstgödsel. Få kemiska bekämpningsmedel är tillåtna inom 
den ekologiska produktionen för att undvika skada på den biologiska mångfalden (Fogelfors, 
2015). Att undvika kemiska bekämpningsmedel i livsmedel kan ha gynnsamma effekter för 
konsumenternas hälsa, men huruvida ekologiska livsmedel faktiskt skulle vara säkrare att 
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konsumera är fortfarande omdebatterat (Sörqvist m.fl., 2015). En produktion som bedrivs på 
ett ekologiskt sätt men inte har en ekologisk certifiering klassificeras som konventionell 
(Fogelfors, 2015). 
 
1.2.2 Hållbar utveckling  
Begreppet hållbar utveckling nämns första gången i den så kallade Brundtlandrapporten 
(1987) och definieras som följande: 
 
“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtlandrapporten, 
1987). 
 
År 1992 utvecklades innebörden till att innefatta ytterligare tre begrepp: miljömässig hållbar 
utveckling, socialt hållbar utveckling och ekonomiskt hållbar utveckling (Jordbruksverket, 
2018). 
 
1.2.3 Konventionell produktion 
Målet för konventionell odling är att producera en så stor mängd som möjligt på ett 
resurssnålt och effektivt sätt. Konventionell produktion är den produktion som inte är 
certifierad som ekologisk. Den är reglerad för att hålla en så låg miljöpåverkan som möjligt 
men får använda sig av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel inom ramen för vad 
som är tillåtet i Sverige enligt Jordbruksverket (Fogelfors, 2015).  
 
1.2.4 Miljömärkning 
Miljömärkningar på livsmedel innebär att en livsmedelsproducent uppfyller framtagna 
kriterier som ställts upp av en organisation eller stat. När producenten kontrollerats att de 
uppfyller kraven kan produkterna få bära märkningen. Således kan miljömärkningar utgöra 
en betydelsefull konkurrensfördel bland olika företag då märkningarna signalerar till 
konsumenten att produktionen tagit hänsyn till miljön. Miljömärkningar är framtagna av en 
tredje part, vilket innebär att de inte har anpassats efter säljarens eller köparens behov utan 
ses ur ett miljöperspektiv. Företag som använder miljömärkningar kontrolleras kontinuerligt 
för att säkerställa att kraven uppfylls och att produktionen inte ändrats 
(Naturskyddsföreningen, 2019). Det finns olika typer av miljömärkningar, en del kräver 
ekologisk produktion medan andra godkänner konventionell produktion men med ytterligare 
krav på inslag av åtgärder för att minska åverkan på klimat och miljö i produktionen 
(Jordbruksverket, 2019). Alla ekologiskt certifierade livsmedel i Sverige måste vara märkta 
med Europalövet enligt EG-förordningarna 834/2007 samt 889/2009 (Livsmedelsverket, 
2020). 
  
1.2.5 Ursprungsmärkning  
Ursprungsmärkningar är en del av arbetet för att säkra redlighet, livsmedelssäkerhet samt för 
att tydliggöra ursprunget vid de tillfällen det inte är uppenbart (till exempel på en lokal 
matmarknad), så att konsumenten inte vilseleds. Reglerna för vad som gäller för hur 
livsmedel ska märkas har tagits fram och är reglerade av förordningar i EU 
(Livsmedelsverket, 2019a). Termen “ursprung” innebär alltid att produkten ska vara 
odlad/uppfödd i det land som anges (Livsmedelsverket, 2019b). 
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2. Bakgrund 
 
2.1 Hållbar konsumtion 
För att tydliggöra arbetet med hållbar utveckling enades Förenta nationernas (FN) 
generalförsamling år 2016 om 17 mål att arbeta gemensamt med fram till år 2030. Detta 
arbete går under namnet Agenda 2030 och är inte bara riktat till regeringar världen över utan 
innehåller även enkla tips och råd till enskilda individer. Det tolfte målet i agendan heter 
“Hållbar konsumtion och produktion”. En mer hållbar konsumtion och produktion betyder att 
länderna ska eftersträva att jordens resurser används på ett mer ansvarsfullt sätt än vad som 
sker i dagsläget. Detta är tänkt att uppnås bland annat genom att effektivisera produktionen 
och nyttjandet av livsmedel, exempelvis genom att minimera matsvinn i hela den långa 
matkedjan från jord till bord (Jordbruksverket, 2018). 
 
I Sverige har regeringen arbetat fram en nationell livsmedelsstrategi som en del av sitt arbete 
med de mål som berörs i Agenda 2030 och de egna nationella miljö och tillväxtmålen 
(Jordbruksverket, 2018). Arbetet med livsmedelsstrategin leds av Tillväxtverket och ska 
bland annat stötta utveckling och produktion av närproducerade livsmedel, ekologiska 
livsmedel samt upplysa och hjälpa företag, kommuner och konsumenter att göra mer 
hälsosamma, hållbara och medvetna val i vardagen (Regeringen, 2020).  
 
2.2 Livsmedelsmärkningar - Ett val av många för konsumenten 
Att förmedla information om ett livsmedel med hjälp av märkningar, är ett sätt av flera 
möjliga praktiker att på individnivå hjälpa konsumenter i strävan mot en mer hållbar 
utveckling. Vad som kan betraktas som hållbara val av livsmedel kan emellertid skilja sig 
mellan olika individer. Konsumenter agerar utifrån sina egna kulturella bakgrund, tillskrivna 
meningar, rådande förutsättningar, intressen och moraliska övertygelser (Marshall, 2016).  
 
Edenbrandt, Lagerkvist & Nordström (2020) visar i sin studie hur konsumenter kan uppleva 
ett tillstånd av kognitiv dissonans (motstridiga känslor) när det vid inköp finns flera etiska 
värden såsom klimat, djurhållning, hälsa och så vidare som ibland ställs mot varandra vid val 
av livsmedel. I matbutiken står individen således ofta inför många olika alternativ av en slags 
vara. Varan kan finnas i ett utbud av närproducerad, ekologisk, konventionellt producerad, 
importerad och så vidare. Vilka varor som faktiskt inköps kan avgöras av flera olika faktorer 
såsom smakpreferenser, tillgänglighet, tillit, pris, tid och energi (Marshall, 2016; Barkman, 
2014; Chen 2007; Jordbruksverket, 2009; Vermeir & Verbeke 2006; Liang, 2016; Howse 
m.fl., 2018). Detta leder till att konsumentens val inte alltid utgår primärt från ett hållbart 
perspektiv. Vad som framställs som hållbart agerande är under ständig föränderlighet och är 
beroende av den sociala och kulturella kontexten. På så sätt ställs individen inför många 
beslut att fatta, där ideal många gånger kan vara motstridiga varandra (Marshall, 2016).  
 
2.3 Attityder 
Från ett konsumentperspektiv kan en attityd ses som en typ av inställning att bete sig på ett 
visst sätt. Syftet med en konsumentorienterad definition av attityder bör enligt Schiffman, 
Kanuk & Hansen (2011) tolkas ur ett brett perspektiv och torde inkludera specifika 
konsument- eller marknadsrelaterade koncept, såsom produkter, produktkategorier, 
varumärken etcetera. 
 
Det råder en allmän enighet om att attityder är inlärda. Detta innebär att attityder som är 
relaterade till köpbeteende är ett resultat av vår egna bakgrund, erfarenhet av en viss produkt, 
omdömen från människor i vår omgivning, exponering av företagens marknadsföring och så 
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vidare. Som en inlärd fallenhet har attityder en motiverande egenskap, det vill säga kan driva 
fram en konsument mot ett visst beteende eller tillbakavisa konsumenten bort från ett visst 
beteende (Schiffman, Kanuk & Hansen, 2011). 
 
En annan egenskap som attityder besitter är att attityder är relativt konstanta med det 
beteende som de reflekterar. Det innebär dock inte nödvändigtvis att attityder är helt 
permanenta fullt ut, utan kan ibland förändras. Faktorer såsom exempelvis överkomligt pris 
kan nämligen behöva beaktas vid köp av en viss produkt, trots att personen i fråga egentligen 
kan föredra en dyrare produkt men som denne kanske inte har råd med vid köptillfället 
(Schiffman, Kanuk & Hansen, 2011). 
 
En specifik situation, såsom ett event eller omständigheter som influerar relationen mellan 
attityd och beteende, kan dessutom leda till att konsumenten beter sig på ett visst sätt som är 
till synes motsägelsefullt med dennes attityder. Till exempel kan en person variera sig och 
köpa olika varumärken varje gång det varumärke som denne normalt köper är slut 
(Schiffman, Kanuk & Hansen, 2011). 
 
2.4 Gap mellan attityd och beteende 
Inom främst konsumtionsforskning och sociologi har det visat sig att betydelsen av 
konsumentens individuella bidrag till en hållbar utveckling, kan ifrågasättas även när en 
individ anser sig vara en miljömedveten konsument (Marshall, 2016; Barkman, 2014). 
Konsumentens enskilda handlingar kan nämligen inte alltid anses som helt tillförlitliga. Detta 
eftersom att konsumenten inte alltid agerar i enlighet med sina egna attityder och faktiskt gör 
det som konsumenten påstår eller önskar göra i praktiken. Det existerar alltså så kallade gap 
mellan konsumentens attityd och faktiska beteende (t ex Barkman, 2014; Vermeir & 
Verbeke, 2006; Carrington, Neville & Whitwell, 2010; Frostling Henningsson, Hedbom & 
Wilandh, 2014; Testa, Sarti & Frey, 2018). Ett av de områden där gapet mellan avsikt och 
praktik är särskilt tydlig, är när det kommer till att göra ekologiska livsmedelsval. Detta trots 
att det finns ett växande intresse för ekologisk mat bland konsumenterna. Emellertid har 
ekologiska produkter ofta en märkbart högre prisnivå jämfört med konventionella produkter, 
vilket kan göra det svårt för vissa konsumenter att agera i enighet med sina avsikter (Frostling 
Henningsson, Hedbom & Wilandh, 2014).  
 
En förklaring till att gap uppstår mellan attityd och praktik är att det uppstår så kallade 
barriärer för handling, vilket kan utgöras av faktorer som förhindrar en intention eller avsikt 
till att utvecklas till ett faktiskt agerande. Att detta gap uppstår kan som tidigare nämnt 
förklaras av flera olika faktorer såsom exempelvis smakpreferenser, tillgänglighet, tillit, pris, 
tid och energi (t ex Marshall, 2016; Barkman, 2014; Chen 2007; Vermeir & Verbeke 2006; 
Jordbruksverket, 2009; Liang, 2016; Howse m.fl., 2018). För vissa konsumenter kan det 
finnas en ambition om att köpa mer ekologiska produkter, men hinder kan utgöras av de egna 
ekonomiska förutsättningarna, eller exempelvis att den lokala närbutiken inte tillhandahåller 
ekologiska varor i tillräckligt stor utsträckning (Frostling Henningsson, Hedbom & Wilandh, 
2014). Barkman (2014) menar dessutom på att om det inte går att visa på att den enskildes 
engagemang gör tillräckligt stor skillnad och anses vara betydelsefullt nog, är det mindre 
sannolikt att den enskilde konsumenten tar mer ansvar än vad denne anser rimligt, sett till 
rådande omständigheter. På så sätt kan engagemanget utebli trots att ett visat intresse från 
konsumenten i fråga finns där. 
 
För andra konsumenter kan köp av ekologiska livsmedel snarare utgöra en möjlighet som 
underlättar i vardagen. Det kan för vissa exempelvis vara lättare att rättfärdiga sitt köttätande 
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genom att köpa ekologiskt kött snarare än att avstå helt. Detta trots att studier visat att en av 
de mest klimatfördelaktiga kostförändringarna är en minskad köttkonsumtion och ökat 
utrymme för fler vegetariska alternativ (Röös, 2012; Tilman & Clark, 2014). Det kan 
emellertid vara svårare för vissa konsumenter att lägga om sina befintliga vanor och göra de 
omställningar som krävs i vardagslivet för att uppnå en mer vegetarisk livsstil. Det kan även 
handla om att man vill kunna delta i sociala sammanhang och därmed anpassar sina köp efter 
rådande normer i det aktuella sammanhanget (Marshall, 2016).  
 
2.5 Information till konsumenten - För lite eller för mycket? 
När en konsument väljer en viss produkt ute i butiken utgår denne ofta från sina egna behov 
och preferenser. Preferenserna speglar konsumentens nyttofunktion, det vill säga en önskan 
att uppnå så hög egennytta som möjligt genom sitt sätt att agera. Agerandet i sig kan 
följaktligen ge konsumenten ett mervärde. För att kunna avgöra om en produkt lever upp till 
konsumentens mervärden förutsätter det ofta att denne har tillräcklig information att tillgå. 
Om en part (här, producenten) känner till information som inte blir tillgänglig för en annan 
part (här, konsumenten), uppstår det så kallad asymmetrisk information (Jordbruksverket, 
2009; Varian, 1992; Brännlund & Kriström, 1998). Detta kan ge tillitsproblem från 
konsumentens sida, eftersom denne inte blir garanterad att en viss information om en 
egenskap verkligen stämmer. En konsument kan exempelvis genom märkning se att en viss 
vara är ekologisk och kan skilja sig åt i en rad aspekter jämfört med en konventionell. 
Konsumenten kan dock inte i praktiken säkerställa vad som gäller för en viss produkts 
verkliga miljöbelastning, då detta inte alltid framgår av märkningen i sig. Konsumenten 
upplever sig kanske därmed inte ha de förutsättningar att tillgå för att avgöra i vilken 
omfattning köpet av ekologiskt bidrar till en bättre miljö eller inte (Jordbruksverket, 2009; 
Welsch & Kühling, 2010). 
 
Ibland kan det dock omvänt finnas ”för mycket” information för konsumenten att tillgå. En 
undersökning som genomfördes år 2013 visade exempelvis att det i Europa fanns inte mindre 
än 540 stycken olika ursprungsmärkningar och 234 stycken olika ekologiska märkningar. 
Sammanlagt fanns totalt 901 stycken olika livsmedelsmärkningar (Gracia & Magistris, 2015). 
Ett så stort utbud av information kan göra det svårt för konsumenten att urskilja vad som är 
relevant för sin egen räkning, vilket kan leda till att konsumenten medvetet undviker att 
tillägna sig viss information för att inte bli överväldigad (Jordbruksverket, 2009; Edenbrandt, 
Lagerkvist & Nordström, 2020). Eventuell kunskapsbrist hos konsumenten kan dock också 
vara problematisk eftersom information behöver kunna tolkas om den ska ge upphov till 
någon nytta (Jordbruksverket, 2009). 
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3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att få en uppfattning om konsumenters attityder och 
självrapporterade beteenden kring vanliga livsmedelsmärkningar. För att undersöka detta 
valdes märkningarna KRAV, Europalövet, Från Sverige samt Svenskt Sigill ut. Därmed har 
följande frågeställningar utformats: 
 
Vilka attityder har konsumenterna till de fyra utvalda märkningarna? 
Vilka aspekter menar konsumenterna själva kan påverka i vilken utsträckning de väljer att 
fullfölja köp av livsmedel med märkning i praktiken?  
 
3.1 Avgränsningar 
Anledningen till att valet av märkningarna KRAV-märkt, Europalövet, Från Sverige samt 
Svenskt Sigill har gjorts är att utreda konsumenters attityder till både ekologiskt producerade 
livsmedel samt livsmedel med ursprung från Sverige. En avgränsning till två märkningar av 
varje kategori (ekologiskt respektive svenskt) gjordes för att begränsa antalet frågor och 
försöka uppnå en så hög svarsfrekvens som möjligt på det utformade frågeformuläret. De fyra 
utvalda märkningarna är alla vanligt förekommande livsmedelsmärkningar i Sverige.  
 
Begreppen lokal- och närproducerat har inte undersökts eller diskuterats i uppsatsen. Denna 
avgränsning är avsiktlig då det saknas tydliga definitioner för vad som kan kallas lokalt- och 
närproducerat rent geografiskt. Detta leder till att en konsument kan anse att lokalproducerat 
är detsamma som producerat i det egna landet medan en annan anser att endast produktionen 
inom det egna landskapet kan räknas som lokalt eller nära.  
 
4. Metod 
 
4.1 Studiedesign 
I denna undersökning har en kvantitativ metod används med en tvärsnittsdesign genom 
utskick av enkäter. Detta val gjordes för att testa samband mellan olika variabler samt för att 
studera en bredare grupp människor med generella utgångspunkter. Avsikten var att nå ut till 
så många människor som möjligt. För att uppnå en viss grad av heterogenitet bland 
deltagarna i undersökningen var målet att minst samla in 100 stycken enkätsvar (men gärna 
fler), under loppet av tolv dagar. Slutligen erhölls svar från 136 respondenter. En deduktiv 
ansats valdes vidare då det fanns en från början tydlig frågeställning och syfte att utgå ifrån. 
  
4.2 Urval 
Målsättningen var att nå ut till ett brett urval av respondenter, både kvinnor och män i olika 
åldrar, med en varierande utbildningsnivå och boendeform. Inklusionskriterier för att få delta 
i undersökningen var att man skulle ha fyllt 20 år, vara bosatt i Sverige samt göra 
livsmedelsinköp till det egna hushållet.  
 
Grundidén för studien var att genomföra ett slumpmässigt urval ute i handeln för att samla 
deltagare till att besvara undersökningens utformade enkät. Ett slumpmässigt urval är 
fördelaktigt att använda när resultat ska generaliseras till en större grupp individer (Bryman, 
2012). Men med hänsyn taget till rådande omständigheter i skrivande stund (april år 2020), 
beträffande covid-19 pandemins utbrott ansågs ett sådant slumpmässigt urval svårt att 
genomföra med hänsyn till de restriktioner och rekommendationer från World Health 
Organisation (WHO), Regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort för att minimera 
smittspridning i samhället (WHO, 2020; Folkhälsomyndigheten, 2020).  
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På grund av tidsbegränsning samt av praktiska skäl gjordes därmed istället en form av 
bekvämlighetsurval, där främst vänner och bekanta användes som nyckelpersoner. Totalt nio 
stycken nyckelpersoner (4 män och 5 kvinnor, minst en av varje kön i varje ålderskategori) 
valdes ut för att förmedla enkäten vidare till potentiella deltagare för studien. 
Nyckelpersonerna ombads att inte förmedla enkäten till potentiella deltagare med särskilda 
intressen i konsument- och livsmedelsfrågor. De flesta nyckelpersonerna uppmanades att 
främst förmedla enkäten i slutna grupper, till exempel arbetsplatser och hobbygrupper. 
Nackdelen med denna typ av urval är dock att resultatet troligtvis inte kan att generaliseras 
till att gälla för en bredare population, detta dels eftersom risken för selektionsbias är 
överhängande (Bryman, 2012). 
 
4.3 Datainsamling 
Konsumenter har olika förutsättningar, värderingar och beteenden i olika delar av världen och 
litteraturen begränsades därför till att främst använda studier utförda i västvärlden. Sökning 
av studier och artiklar genomfördes till största del med hjälp av Uppsala universitets 
bibliotekstjänst. Nyckelord som användes vid sökning av litteraturen var framför allt: 
Consumers, attitudes, behavior, gap, country of origin, food production, eco label, 
sustainable food production, consumption, organic food.  
 
För att samla in data till den aktuella undersökningen sammanställdes en enkät på Google 
Formulär med syfte att utreda människors attityder till de fyra utvalda 
livsmedelsmärkningarna och inköpsvanor kring dessa. Enkäten förmedlades till både kvinnor 
och män i nästan hela Sverige allt ifrån södra Sverige (Skåne, Blekinge), mittersta Sverige 
(Uppland, Västmanland, Dalarna) till norra Sverige (Jämtland, Lappland). Nyckelpersonerna 
fick fritt välja hur de önskade förmedla vidare enkäten. Samtliga nyckelpersoner har uppgett 
att de valt att förmedla enkäten digitalt, och somliga via sin arbetsplats. Några av 
nyckelpersonerna arbetar inom diverse vårdyrken (hemtjänst, folktandvården samt sjukhus) 
vilket således medför att det kan antas att en större svarsfrekvens möjligtvis kan ha uppnåtts 
inom dessa yrkeskategorier. Det går dock inte att veta med säkerhet, vilka av 
nyckelpersonerna som bidragit med flest deltagare till denna uppsats.  
 
4.4 Enkätutformning 
Tolv frågor med svarsalternativ formulerades för att kunna besvara den aktuella 
undersökningens syfte, som dels berör konsumenters attityder till de utvalda märkningarna 
och dels vilka aspekter konsumenterna själva menar kan påverka till vilken grad de väljer att 
fullfölja köp av livsmedel med märkning i praktiken (se bilaga 2). Inspiration till 
frågeformuleringar hämtades från Barkmans (2014) avhandling. Barkman (2014) undersöker 
likt denna uppsats bland annat det potentiella gapet som existerar mellan attityd och handling, 
samt vilka hinder och möjligheter konsumenter stöter på i sitt engagemang mot en mer 
hållbar konsumtion. 
 
Vid utformningen av enkäten beaktades aspekter såsom att varje frågeformulering bara skulle 
innehålla en fråga och inte fler samt att språket skulle vara lättförståeligt utan negationer. 
Formuleringen av frågor eftersträvades också att vara kortfattade men samtidigt lätta att tolka 
(Bryman, 2012; Trost & Hultåker, 2016). Det är även betydelsefullt att ha en någorlunda 
jämnvikt mellan svarsalternativen när det kommer till antalet positiva respektive negativa 
svarsalternativ, detta för att inte styra deltagarna i varken den ena eller den andra riktningen 
(Bryman, 2012; Brace, 2008).  
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De fyra första frågorna i enkäten är av sociodemografisk karaktär för att i databearbetningen 
kunna studera samband mellan variabler, och gav svar på respondenternas kön, ålder, 
utbildningsnivå och boendeform. Därefter ställs frågor i enkäten som bland annat utreder 
huruvida respondenterna känner till de utvalda märkningarna, hur stort förtroende de har för 
dessa, om de aktivt väljer bort produkter för att de saknar någon av märkningarna, vilka 
motiv de har till att välja dessa märkningar samt vilka faktorer som kan påverka olika val av 
ekologiska eller svenska livsmedel i praktiken. 
 
4.5 Pilotstudie 
För att testa frågorna till den utformade enkäten tillfrågades tre personer i författarnas närhet 
att svara på enkäten och samtidigt göra en muntlig genomgång av denna. Personerna (två 
män och en kvinna) fick under genomgången berätta om de uppfattade några frågor eller svar 
som svårtolkade och/eller otydliga. Detta gjordes med syfte att förbättra frågorna och svarens 
fullständighet. Efter den muntliga genomgången med dessa personer omformulerades en 
fråga och ytterligare svarsalternativ lades till på några frågor för att enkäten skulle bli så 
tydlig och lättolkad som möjligt för deltagarna i huvudstudien. 
 
4.6 Följebrev och etiska överväganden 
Ett följebrev utformades med avsikt att informera om studiens syfte och med visat 
hänsynstagande till de fyra etiska riktlinjerna inom samhällsvetenskaplig forskning: 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 
2012; Vetenskapsrådet, 2020). Deltagarna informerades om undersökningens syfte och om 
vald metod, inklusionskriterier, att medverkandet i undersökningen var frivilligt och att man 
när som helst hade rätt att avbryta undersökningen om man så önskade detta. Vidare att 
deltagandet var helt anonymt och att deras svar enbart skulle användas i den aktuella 
undersökningen och inte i några andra avseenden. Genom besvarande och tillbakaskick av 
enkäten gavs därmed deltagarnas informella samtycke samt att de accepterade samtliga 
villkor i följebrevet. För följebrev och enkät i sin helhet se bilaga 2. 
 
4.7 Analysmetod  
Eftersom enkäten utformades digitalt kunde deskriptiv statistik erhållas direkt från 
programmet i Google Formulär på slutdatum för enkäten. Varje enskilt svar kunde sedan 
analyseras mer utförligt med hjälp av programmet excel.  
 
För att ta reda på om det fanns ett signifikant skillnad mellan förtroendet för de utvalda 
märkningarna och mellan det självrapporterade beteendet gällande frekvens av inköp av 
någon av märkningarna samt bortval av andra produkter framför märkningen utfördes 
Kruskal-Wallis test. Kruskal Wallis är den icke parametriska motsvarigheten till det 
parametriska testet One-Way ANOVA och valdes då det aktuella materialet inte kan antas 
vara normalfördelat, samt för att flera än två grupper jämfördes. Det är dessutom lämpligt 
eftersom data är uppdelat i kategorier och/eller går att rangordna (Ejlertsson, 2019). En 
signifikansnivå på 5 % (p<0,05) valdes vidare för att avgöra om det fanns en signifikant 
skillnad. Dataanalysen utfördes med hjälp av statistikprogrammet Jamovi version 1.1.9 solid.  
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5. Resultat 
 
Totalt antal insamlade svar på enkäten uppgår till 136 stycken. De fyra första frågorna är av 
sociodemografiskt slag och berör bakgrundsfaktorerna kön, ålder, utbildningsnivå och 
boendeform (se tabell 1). Majoriteten av respondenterna är kvinnor. Flest deltagare befinner 
sig i det lägsta åldersintervallet 20-35 år, och minst antal deltagande återfinns i åldersspannet 
66 år eller över. Vidare har en majoritet av deltagarna en akademisk utbildning. Antalet 
deltagare med gymnasieutbildning eller yrkesutbildning som sin högsta utbildningsnivå är 
jämnt fördelat. Endast 2 deltagare har grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå. 
Slutligen är nästan hälften av deltagarna bosatta i stadsmiljö (större eller mindre stad). 
Resterande deltagare är antingen bosatta i by/samhälle eller på landsbygden. 
 
Tabell 1. Sociodemografiska variabler (kön, ålder, utbildning och boendeform) (n=136). 
Procent har avrundats till närmaste heltal. 

 



 

18 

5.1 Igenkänningsgrad  
Skillnaden mellan de ekologiska märkningarna KRAV och Europalövet var markant gällande 
igenkänning då 135 av de 136 respondenterna kände till KRAV-märkningen, och något fler 
än hälften kände till Europalövet. Beträffande ursprungsmärkningarna Från Sverige och 
Svenskt Sigill hade en klar majoritet av respondenterna kunskap om dess existens, fler hade 
kännedom om Från Sverige jämfört med Svenskt Sigill. För en mer detaljerad bild av 
igenkänningsgraden för respektive märkning se tabell 2. 
 
5.2 Hur ser konsumenternas förtroende för märkningarna ut? 
Förtroendemätningen för märkningarna visade att KRAV hade störst förtroende. Lägst 
förtroende hade Europalövet. Hälften av deltagarna svarade emellertid ingen åsikt angående 
Europalövet, vilket är märkbart fler jämfört med övriga märkningar. Av de två 
ursprungsmärkningarna rapporterade respondenterna större förtroende för Från Sverige 
jämfört med Svenskt Sigill. Detta då något över hälften angav ett högt förtroende och ungefär 
en tredjedel svarade ett medelhögt förtroende för Från Sverige. För Svenskt Sigill svarade 
lika många respondenter att de hade ett högt förtroende för märkningen som ett medelhögt 
förtroende. Se figur 5 för en närmare illustration av respondenternas angivna förtroende för 
respektive märkning. 
 

 
Figur 5. Självrapporterade svar av förtroende för KRAV, Europalövet, Svenskt Sigill och 
Från Sverige (n=136). 
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5.3 Hur ofta köper konsumenterna livsmedel med någon av märkningarna? 
Beträffande frågan angående hur ofta köp görs av märkningen Europalövet svarade en klar 
majoritet av respondenterna, vet inte på detta. För KRAV-märkt rapporterade respondenterna  
en högre grad av medvetenhet kring frågan, då enbart 7 % (n=9) av respondenterna svarade 
vet inte på detta. För märkningen Från Sverige rapporterade sammanlagt cirka hälften av 
respondenterna nästan varje gång jag handlar och hälften av gångerna jag handlar. Gällande 
Svenskt Sigill svarade dock den största andelen deltagare vet inte. Se tabell 2 (samt bilaga 3, 
figur 8 för ett stapeldiagram) för den självrapporterade frekvensen av livsmedelsval med 
märkningarna. 
 
5.4 Hur ofta väljer konsumenterna aktivt bort livsmedel som saknar någon av 
märkningarna? 
En överväldigande majoritet av respondenterna angav att de aldrig aktivt väljer bort 
livsmedel för att de saknar märkningen Europalövet. När det gäller KRAV-märkt svarade 
drygt hälften att de aldrig aktivt väljer bort andra livsmedel framför märkningen. Angående 
märkningen Från Sverige varierade respondenternas svar, nästan en tredjedel uppgav att det 
aldrig händer att de aktivt väljer bort andra livsmedel framför märkningen. Samtidigt svarade 
något fler än en femtedel nästan varje gång jag handlar och cirka en tiondel svarade alltid. 
Något mindre än en femtedel svarade dessutom att det uppskattningsvis kan hända någon 
gång i månaden. För märkningen Svenskt Sigill svarade majoriteten av respondenterna att de 
aldrig aktivt väljer märkningen framför andra livsmedel. Se tabell 2 (samt bilaga 3, figur 9 
för ett stapeldiagram) för den självskattade frekvensen av aktivt bortval av andra livsmedel 
framför någon av märkningarna.  
 
5.5 Skillnad i förtroendegrad mellan de utvalda märkningarna samt skillnad i 
självrapporterat beteende märkningarna sinsemellan 
Skillnad i förtroendegrad för de utvalda märkningarna (se tabell 2) visade på ett signifikant 
resultat (p<0.001). Högst medelvärde gällande rapporterat förtroende hade KRAV-märkt 
(M=3,55) följt av Från Sverige (M=3,19). Därefter kom förtroendet för Svenskt Sigill 
(M=2,42) och lägst medelvärde hade Europalövet (M=1,43). Angående självrapporterat 
beteende gällande både frekvens av inköp av någon av märkningarna samt aktivt bortval av 
andra produkter framför någon av märkningarna, visade även detta på ett signifikant resultat 
märkningarna sinsemellan (p<0.001) (se tabell 2). Här uppvisades emellertid högst 
medelvärden för märkningen Från Sverige (M=3,79 respektive M=3,16) följt av KRAV-
märkt (M=3,61 respektive M=2,32), sedan Svenskt Sigill (M=1,88 respektive M=1,80) och 
slutligen lägst medelvärden för Europalövet (M=1,10 respektive M=1,43). Denna rangordning 
var således densamma för både inköp av någon av märkningarna såväl som aktivt bortval av 
andra produkter framför någon av märkningarna. 
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Tabell 2. Igenkänningsgrad, förtroende samt självrapporterat beteende för de fyra                
märkningarna KRAV, Europalövet, Svenskt Sigill och Från Sverige (n=136). Procent har 
avrundats till närmaste heltal. 

 
* p<0,05 
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5.6 Förtroende för märkningarna framför omärkta livsmedel 
På frågan huruvida en livsmedelsvara med någon av de ekologiska märkningarna KRAV och 
Europalövet ansågs som ett bättre val jämfört med ett livsmedel utan någon märkning (se 
figur 6) svarade knappt hälften endast KRAV. Bara en respondent svarade endast 
Europalövet. Ungefär en fjärdedel upplevde att båda märkningarna var ett bättre val, och 
några färre än en femtedel svarade ingen av märkningarna. Slutligen svarade cirka en 
femtedel vissa utvalda livsmedel. Exempel på livsmedel som framhölls som vissa utvalda 
livsmedel var kött, mjölk, ägg, frukt och grönsaker. 

Figur 6. Svar i procent (n=136). 

På frågan huruvida ursprungsmärkningarna Från Sverige och Svenskt Sigill ansågs som ett 
bättre val jämfört med ett livsmedel utan någon märkning alls (se figur 7) angav närmare 
hälften av deltagarna att de upplevde båda märkningarna som ett bättre val. En knapp 
tredjedel svarade dock att de endast upplevde Från Sverige som bättre. Motsvarande andel 
för endast Svenskt Sigill var under en tiondel. 21 deltagare uppgav ingen av märkningarna 
som ett bättre val. Nästan en tiondel uppgav vissa utvalda livsmedel. Exempel på livsmedel 
som framhölls som vissa utvalda livsmedel var framför allt kött, som föredrogs framför 
utländskt.  
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Figur 7. Svar i procent (n=136). 

 
5.7 Främsta skäl till att välja ekologiska eller svenska livsmedel 
Resultaten visade att cirka två tredjedelar av respondenterna väljer ekologiska livsmedel och 
nästan tre fjärdedelar väljer svenska livsmedel, av miljöskäl som främsta anledning. 
Majoriteten valde även ekologiska och svenska livsmedel av etiska skäl (ex djuromsorg och 
arbetsvillkor). Den tredje vanligaste anledningen var av hälsomässiga skäl. En fjärdedel av 
deltagarna uppgav jag köper inte medvetet ekologiska livsmedel. Motsvarande andel för 
svenska livsmedel var knappt en tiondel. Se bilaga 3, figur 10 för hela resultatet. 
 
5.8 Faktorer som kan inverka på köp av ekologiska och svenska livsmedel i praktiken 
Det vanligaste skälet som angavs som en möjlig inverkan av faktiskt köp av ekologiska 
livsmedel var pris. För svenska livsmedel uppgavs pris av fler än hälften (n=76) av 
deltagarna. Tillgänglighet uppgavs som den främsta inverkande faktorn för svenska 
livsmedel, vilket i sin tur angavs som den näst vanligaste inverkande faktorn för ekologiska 
livsmedel.  
 
Ungefär en femtedel av deltagarna svarade att tid, otillräcklig kunskap samt bristande 
intresse var påverkande faktorer vid inköp av ekologiska varor. För inköp av svenska 
livsmedel uppgavs endast tid och otillräcklig kunskap i samma utsträckning, bara en tiondel 
uppgav brist på intresse som påverkande faktor. Slutligen angav enbart ett färre antal (3-5 %) 
av deltagarna att de påverkas av att vänner och bekanta köper liknande livsmedel. Se bilaga 
3, figur 11 för hela resultatet.  
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6. Diskussion 
 
Resultaten tyder på att respondenterna uppvisar högst grad av igenkänning samt förtroende 
för märkningen KRAV av de fyra utvalda märkningarna. Den märkning som minst antal 
respondenter i undersökningen känner till samt uppvisar lägst förtroende för jämfört med de 
övriga märkningarna i studien är Europalövet. Av ursprungsmärkningarna  
Från Sverige och Svenskt Sigill, uppvisar respondenterna ett större förtroende för märkningen 
Från Sverige jämfört med Svenskt Sigill. Något fler har dessutom bättre kännedom om 
märkningen Från Sverige än Svenskt Sigill. Skillnaden i förtroendegrad för de utvalda 
märkningarna sinsemellan visade på ett signifikant resultat (p<0.001) med högst förtroende 
för KRAV-märkt, följt av Från Sverige, Svenskt Sigill och Europalövet på sista plats. 
Angående självrapporterat beteende gällande både frekvens av inköp av någon av 
märkningarna samt bortval av andra produkter framför någon av märkningarna, visade även 
detta på ett signifikant resultat märkningarna sinsemellan (p<0.001), detta med högst 
medelvärden för märkningen Från Sverige, följt av KRAV-märkt, sedan Svenskt Sigill och 
lägst medelvärden för Europalövet. 
 
Det största skälet till att respondenterna väljer att köpa både ekologiska och svenska 
livsmedel uppges vara av miljöskäl, tätt följt av etiska skäl (ex djuromsorg och arbetsvillkor). 
Många respondenter anger även hälsomässiga skäl som en påverkande faktor. Pris och 
tillgänglighet (närhet och utbud i butik) framhålls av respondenterna vara de viktigaste 
faktorerna som kan inverka på det faktiska köpet av både ekologiska och svenska livsmedel i 
praktiken.  
 
6.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet av respondenternas angivna svar i förhållande till andra 
studier på området. Dessa studier berör främst konsumenters attityder och medvetna val av 
varor med märkningar. 
 
6.1.1 Igenkänning, förtroende samt val av märkta livsmedel  
Deltagarna i den aktuella undersökningen uppvisade högst grad av både igenkänning och 
förtroende för märkningen KRAV. Enligt Bosona & Gebresenbet (2018) är KRAV Sveriges 
mest välkända ekologiska märkning för mat och dryck. Skäl till detta kan vara deras höga 
krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvarstagande samt klimatpåverkan. De menar vidare på 
att dessa positiva attityder gentemot KRAV har ökat mer än tidigare de senaste åren tack vare 
positiva  faktorer såsom hög trovärdighet, kunnighet och status som associeras med KRAV-
märkningen. Barkman (2014) anger att 96 % av den svenska befolkningen känner igen 
KRAV. Bosona & Gebresenbet (2018) uppger snarlikt att så mycket som 98 % av svenska 
konsumenter är bekanta med KRAV-märkningen. Detta styrker resultatet om hög 
igenkänning av KRAV i denna studie då det bara var en person av samtliga respondenter som 
inte var bekant med KRAV, vilket innebär att hela 99 % (n=135) rapporterade igenkänning 
av märkningen. 

Medvetenheten kring och förtroendet för märkningen Europalövet visade sig vara det lägsta 
av de fyra märkningar som här undersöktes. Vad skillnaden i förtroendegrad mellan de båda 
ekologiska märkningarna i denna studie beror på kan spekuleras i och emellertid ha flera 
tänkbara förklaringar. Hur väl märket har etablerats och hur pass länge det har funnits ute på 
marknaden kan antas vara en tänkbar orsak. 
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KRAV har funnits i Sverige sedan år 1985 medan Europalövet lanserades först år 2010. 
Europalövet är dock en obligatorisk märkning på alla inom Europa producerade ekologiska 
färdigförpackade livsmedel och finns således på ett större antal samt samma varor som 
KRAV. Zander, Padel & Zanoli (2015) studie visade även den på en lägre igenkänningsgrad 
för Europalövet jämfört med andra vanligt förekommande ekologiska märkningar bland 
konsumenter i Europa. Gorton m.fl. (2018) som undersökte förtroendet för Europalövet 
visade att en dryg tredjedel av deltagarna inte kände igen märkningen samt att det fanns en 
stark korrelation mellan misstro gentemot EU-myndigheter och lågt förtroende för 
märkningen Europalövet. Detta i kombination med den låga igenkänningsgraden av 
märkningen Europalövet (53% av deltagarna) kan tolkas som att den kunskapslucka kring 
Europalövet som Gorton m.fl. (2018) beskriver, bekräftas även i denna studie. 

Utökade kunskaper bland konsumenter om Europalövets logotyp verkar således vara 
önskvärda för att uppnå syftet om att underlätta för konsumenter att göra medvetna val av 
ekologiska produkter. För detta kan det således krävas ytterligare ansträngningar genom 
informations- och marknadsföringskampanjer för att informationen ska nå ut på ett bättre sätt 
till konsumenterna (Zander, Padel & Zanoli, 2015; Gorton m.fl., 2018). Eftersom 
konsumenter ofta formar sina attityder under längre tidsperioder, är kortsiktig annonsering 
inte alltid tillräcklig för att öka efterfrågan på en specifik livsmedelsmärkning. Istället skulle 
mer omfattande utbildnings- och informationsbaserade program samt 
kommunikationsstrategier kunna lyckas med att bygga upp positiva attityder hos 
konsumenterna gentemot Europalövet (Stolz m.fl., 2011). En alternativ lösning kan vara att 
logotypen utformas på ett annorlunda sätt, så att den blir tydligare och lättare går att känna 
igen (Zander, Padel & Zanoli, 2015). 

Marknadsandelen för respektive märkning beror bland annat på konsumenternas gensvar för 
märkningen, som i sin tur beror på spridningen av dess budskap genom företagens 
marknadsföring, vilket möjliggör att kunskap om och förtroende för märkningar kan skapas 
(Zander, Padel & Zanoli, 2015). Marknadsandelen kan även avgöras av dess specifika 
relevans för konsumenternas köpbeslut. Innan konsumenten köper en produkt eller tjänst 
söker denne på något sätt efter information som är väsentlig för att fatta själva köpbeslutet. 
Olika informationskällor såsom exempelvis internet, tidningar och kontaktnät kan användas 
för detta ändamål. Nya innovationer inom informationsteknologi och kommunikation bidrar 
till fler möjligheter att kunna marknadsföra ekologiska livsmedel och på så sätt nå ut till ett 
större antal människor på ett mer effektivt sätt. I detta avseende indikerar livsmedelsföretag 
som hanterar ekologiska livsmedel att kommunikation med konsumenterna är viktigt, och för 
närvarande använder de flera olika medel, inklusive sociala medier för att nå ut till 
konsumenterna (Bosona & Gebresenbet, 2018). Carrington, Neville & Whitwell (2010) 
föreslår visuella meddelanden till kunder både utanför och i butik för att påminna 
konsumenterna om deras tänkta etiska intention i ett försök att påverka deras faktiska 
köpbeteende och inte handla enbart efter det invanda beteendet. 
  
Anmärkningsvärt verkar märkningen Från Sverige, baserat på resultatet från denna 
undersökning, ha etablerat sig överraskande snabbt på marknaden. Detta då denna 
ursprungsmärkning endast funnits sedan år 2016. Märkningen Svenskt Sigill däremot, som 
funnits i Sverige sedan år 1995 uppvisade inte ha lika högt förtroende eller grad av 
medvetenhet bland respondenterna. Detta trots att Svenskt Sigill dessutom ställer högre krav 
på att bland annat en större andel av ursprunget av ingredienser ska vara svenskt jämfört med 
märkningen Från Sverige. En intressant fråga är då hur det kan komma sig att märkningen 
Från Sverige har lyckats etablera sig så pass snabbt, och vunnit ett så högt förtroende bland 
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konsumenterna i denna undersökning. En möjlig förklaring skulle kunna vara hur pass 
frekvent märkningarna förekommer på diverse livsmedel och hur vanligt inköp av dessa 
livsmedel därmed är bland konsumenterna. Märkningen Från Sverige är exempelvis vanligt 
förekommande på många köttprodukter, vilket är en livsmedelskategori flera respondenter 
betonade vikten av bör ha svenskt ursprung. Från Sveriges logotyp är vidare tydligt blågul 
vilket kan antas utgöra en påtaglig koppling till den svenska flaggan. Studier har visat att 
ursprungsmärkningar är den märkning som spelar störst roll för konsumenter (Berry m.fl., 
2015; Agnoli, m.fl., 2016). I denna studie uppgavs dock förtroendet för den ekologiska 
märkningen KRAV, vara något större än det för ursprungsmärkningen Från Sverige. 
Det uppvisades emellertid en signifikant skillnad angående det självrapporterade beteendet 
gällande både frekvens av inköp av någon av märkningarna samt bortval av andra produkter 
framför någon av märkningarna, med högst medelvärden för Från Sverige, följt av KRAV, 
Svenskt Sigill och Europalövet på sista plats. Det är dock viktigt att påpeka att Kruskal 
Wallis är ett statistiskt test som inte kan berätta vilka specifika grupper av de oberoende 
variablerna som skiljer sig signifikant från varandra. Testet talar bara om att minst två 
grupper är olika (Leard statistics, 2018). 
 
6.1.2 Påverkande faktorer för faktiska inköp av märkta livsmedel 
I denna undersökning uppgav respondenterna miljöskäl och etiska skäl som främsta 
anledningar till att köpa ekologiska och svenska livsmedel. En relativt stor andel svarade 
även hälsomässiga skäl, vilket utgjorde den tredje vanligaste orsaken bland respondenternas 
rapporterade svar. Trots att respondenterna i denna uppsats hade en positiv attityd gentemot 
livsmedelsmärkningar överlag, visade det sig att olika faktorer kan medföra att man inte alltid 
agerar i enlighet med dessa attityder i praktiken. Deltagarna i studien uppgav främst pris och 
tillgänglighet som exempel på sådana faktorer. 
 
Enligt Ajzens (1991) Theory of planned behaviour kan beteenden förutsägas med hjälp av tre 
grundläggande prediktorer. Dessa är attityder (se avsnittet attityder för definition), subjektiv 
norm och upplevd beteendekontroll. Den subjektiva normen handlar om hur pass önskvärd 
handlingen är av betydelsefulla personer i omgivningen och samhället samt den upplevda 
press dessa kan utöva för att frambringa ett visst beteende. Den upplevda beteendekontrollen 
innebär till vilken nivå en person upplever sig ha kontroll över sitt beteende. Detta inkluderar 
till vilken grad det finns tillgång till nödvändiga resurser, innehavande av kunskap och 
viktiga förmågor som behövs för att genomföra själva handlingen samt den ansträngning som 
krävs för att tillägna sig relevant information (Ajzen, 1991). De tre grundläggande 
prediktorerna banar sedan väg för intentionen till att utföra ett visst beteende. Intentionen är 
enligt teorin den huvudsakliga utgångspunkten för att ett beteende ska äga rum och utan den 
så uteblir handlingen. Intentionen fångar även upp graden av motivation som ligger bakom 
samt hur mycket tid och kraft någon är villig att lägga ner på själva handlingen (Ajzen, 1991). 
Carrington, Neville & Whitwell (2010) utgår till stor del från Theory of planned behavior i 
sin artikel och menar att det vore möjligt att påverka konsumenters faktiska köpbeteende till 
exempel genom nudging för att påminna konsumenterna om deras tänkta etiska intention. 
 
Theory of planned behaviour är i detta avseende en intressant aspekt att diskutera gällande de 
tre prediktorerna attityd, upplevd beteendekontroll och subjektiv norm och dess betydelse för 
intentionen, som i sin tur är avgörande för mänskligt beteende enligt teorin. Det är möjligt att 
genom olika undersökningar studera vilken av prediktorerna som är mest framträdande för 
intentionen. Detta innebär enligt Ajzen (1991) att det är intentionen och inte nödvändigtvis 
attityden i sig som är det mest framträdande och leder fram till det praktiska utförandet.  
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I denna studie uppvisar en majoritet av deltagarna främst positiva attityder till varor med de 
utvalda livsmedelsmärkningarna. Detta i samverkan med deras uppmätta självrapporterade 
beteendekontroll, kan således tolkas vara de två främsta prediktorerna som har störst 
betydelse för köpbeteendet av ekologiska och svenska livsmedel i praktiken. Enligt Stolz 
m.fl. (2011) är konsumenters attityder till ekologiska livsmedel något som väsentligt kommer 
inverka på deras faktiska val i praktiken. De viktigaste faktorerna som påverkar attityderna 
till att välja ekologiskt menar de är hälsomässiga skäl, miljöskäl, smakpreferenser och 
ursprunget av livsmedlet i fråga. Dessa är snarlika skäl som angivits av respondenterna i 
denna studie. Etiska skäl visade sig dock enligt respondenternas svar spela en större roll 
jämfört med smakmässiga skäl som motiv till att köpa ekologiska och svenska livsmedel. 
Dessa skäl framhålls som centrala för att ge upphov till positiva attityder angående hållbara 
livsmedel, vilket är en viktig utgångspunkt för att stimulera hållbar konsumtion (Vermeir & 
Verbeke, 2006). Men trots att en positiv attityd existerar hos konsumenten betyder det inte 
nödvändigtvis att denne har möjlighet eller förmåga att kunna agera i enlighet med sin attityd. 
Hämmande faktorer att fullfölja sin intention kan som tidigare nämnt exempelvis utgöras av 
livsmedels pris och tillgänglighet, vilket här uppgavs av deltagarna som de vanligaste 
hindren. Ungefär en femtedel av deltagarna i denna undersökning angav även att bristfällig 
kunskap om ekologiska och svenska märkningar kan påverka deras faktiska inköp av dessa 
livsmedel.  
 
Vilken slags kunskap deltagarna ansåg sig sakna för att kunna göra dessa val undersöks inte i 
denna studie, men skulle kunna utgöra betydelsefull information för de myndigheter och 
organisationer som står bakom livsmedelsmärkningar. Detta då informationskampanjer som 
utformas baserat på detta underlag, kan lyckas nå ut till fler konsumenter. Enligt Vermeir & 
Verbeke (2006) har konsumenterna ofta begränsad kunskap om bland annat jordbruk och 
dess produktionsprocesser, samt brist på insikt om vilka konsekvenser deras beslut om 
livsmedelsköp kan ge upphov till. Endast ett fåtal konsumenter har en hög medvetenhet eller 
förståelse för produktens verkliga hållbara egenskaper. Fördelarna med hållbara produkter är 
ofta otillräckligt kommunicerade till konsumenter, så att de inte kan fatta informerade 
köpbeslut i enlighet med deras budget och/eller samvete. Därmed är tillgång till tydlig och 
tillförlitlig information en viktig faktor i köpbeslutsprocessen för vägledning av 
konsumenterna att kunna göra upplysta val utifrån sina preferenser (Vermeir & Verbeke, 
2006). 
 
Den subjektiva normen verkar däremot inte vara av lika stor betydelse för respondenterna i 
avseendet gällande inköp av ekologiska och svenska livsmedel. Detta antagande baseras på 
respondenternas självrapporterade svar på frågan i enkäten angående faktorer som främst kan 
inverka på faktiska köp av ekologiska och svenska livsmedel i praktiken. Där svarade endast 
en minoritet av respondenterna (mellan 3-5 %) att de kan påverkas av att deras vänner och 
bekanta köper liknande livsmedel. Detta resultat är i enlighet med Kumar, Manrai & Manrai 
(2017) som visade på att den subjektiva normen hade en liten inverkan när det kommer till 
konsumenters intention och köpbeteende beträffande miljömässigt hållbara produkter. I 
denna uppsats bör dock detta resultat tolkas med försiktighet då endast självrapporterade 
beteenden här varit möjliga att undersöka, samt med tanke på enkelheten i frågans utformning 
(se bilaga 2, fråga 11 och 12). I praktiken är det möjligt att konsumenterna kan påverkas i 
större utsträckning av människor i sin omgivning än vad de är medvetna om eller är villiga att 
erkänna för vare sig själva eller andra. Detta behöver mest troligt utredas närmare genom fler 
operationaliserade frågor, för att det med hjälp av en enkät ska vara möjligt att mer ingående 
undersöka den subjektiva normens underliggande betydelse för intentionen att köpa märkta 
livsmedel. Eventuellt kan detta även behöva studeras närmare med hjälp av kvalitativa studier 
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för att få fördjupad insikt. 
 
Det är slutligen värt att nämna att den ovan beskrivna teorin har en del begränsningar. 
Utveckling av vanor har exempelvis visat sig kunna inverka på beteenden och är då 
oavhängande av både attityd och intention. Intentionen fungerar troligtvis inte som prediktor 
för ett beteende när beständiga vanor väl har etablerats. Detta innebär att om ett beteende 
upprepats tillräckligt många gånger så att det utvecklas till en vana, då har teorin också 
mindre sannolikhet att kunna förutsäga ett visst beteende (Ajzen & Fishbein, 2005; Vermeir 
& Verbeke, 2006; Carrington, Neville & Whitwell, 2010). Barkman (2014) och Frostling 
Henningsson, Hedbom & Wilandh (2014) visar exempelvis att pris har en mindre avgörande 
betydelse för de konsumenter som har handlat ekologiskt under flera års tid och således 
etablerat en vana.  
 
6.1.3 Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen 
I kostvetarprogrammets utbildningsplan står att läsa: “Kostvetenskap är ett tvärvetenskapligt 
ämne som innefattar olika perspektiv såsom nutrition, livsmedelsvetenskap och 
samhällsvetenskapliga aspekter av mat och ätande. Centralt i utbildningen är matens 
betydelse för människors hälsa och det hållbara samhället” (Uppsala universitet, 2019). 
Denna studie belyser livsmedelsmärkningar, konsumenter och hållbarhet. Kostvetare bör 
således besitta kunskap och färdigheter inom hållbarhet, livsmedelsproduktion och 
konsumentkunskap för att kunna verka i planering och utveckling inom exempelvis 
måltidsservice i kommuner, dagligvaruhandel och livsmedelsindustri i enlighet med Sveriges 
både nationella och internationella klimat- och miljömål.  
 
Kostvetare arbetar ofta med yrken där de påverkar en betydande andel människors kostvanor 
i samhället. Genom att öka förståelsen för konsumenters attityder och beteenden av bland 
annat livsmedelsmärkningar utvecklas även kunskaper om dess marknadsandelar, vilket kan 
hjälpa till att förenkla för konsumenter att göra fler medvetna val. Kostvetare kan även med 
sin breda utbildning erbjuda kommuner såväl som enskilda individer kunskap om hur priset 
inte nödvändigtvis behöver utgöra ett hinder för hållbar livsmedelskonsumtion. 
 
6.1.4 Uppsatsens resultat i relation till samhällsnyttan 
Denna studie har undersökt och samlat en stor mängd information som noga jämförts med 
andra studier och forskning inom samma ämne. Resultatet av studien har visat sig stämma väl 
överens med den samtida forskningen och uppsatsen är utformad till att vara bred och 
informativ för läsaren med tanken att den ska kunna användas i informerande syfte. 
Livsmedelsmärkningar är ett verktyg som producenter kan använda för att signalera ett 
budskap till konsumenten. Kunskap i detta område är viktigt för både företag och 
myndigheter nationellt såväl som internationellt eftersom märkningar kan hjälpa konsumenter 
att göra val som främjar till exempel den egna hälsan, klimat och hållbar 
livsmedelsproduktion. Genom fördjupad insikt om konsumenters kunskap, attityder och 
beteenden gällande livsmedelsmärkningar kan information och marknadsföring utformas på 
ett lämpligt sätt som kan underlätta för konsumenterna, och således även i arbetet för en mer 
hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. 
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6.2 Metoddiskussion 
Nedan kommenteras urval och bortfall, samt övriga styrkor och begränsningar med den 
aktuella studien. 
 
6.2.1 Urval och bortfall 
Resultatet i studien grundar sig på svar ifrån 136 deltagare, vilket inte kan anses vara ett 
tillräckligt stort urval för att representera Sveriges befolkning. Som tidigare nämnt var det 
inte möjligt att rekrytera deltagare på ett sätt helt förenligt med ett slumpmässigt urval. De 
nyckelpersoner som valdes ut representerar dock alla ålderskategorier samt båda könen i en 
jämn fördelning. Geografiskt har enkäten förmedlats till människor över hela landet. En 
nackdel med att använda sig av en digital enkät är dock att den utesluter potentiella deltagare 
som inte använder sig av internet. Detta skulle kunna vara orsaken till det låga deltagandet i 
åldersgruppen “66 eller över”.  
 
Det externa bortfallet av deltagare i undersökningen är inte möjligt att uppskatta då enkäten 
förmedlades via nyckelpersoner som fritt fick välja på vilket sätt de önskade förmedla 
enkäten vidare och till hur många enkäten skickades ut till. Samtliga nyckelpersoner valde att 
förmedla enkäten via mail eller sociala medier på internet. Det interna bortfallet (det vill säga 
huruvida samtliga frågor har besvarats av deltagarna i enkäten) kan emellertid betraktas som 
relativt lågt då enbart ett mindre bortfall på mellan 1-4 svar på ett fåtal frågor förekom. 
 
De sociodemografiska frågorna visar vidare att nästan 59 % av deltagarna i studien har en 
akademisk utbildning. Detta är enligt Statistiska centralbyrån (SCB) siffror, cirka 15 
procentenheter fler än riksgenomsnittet år 2018 som då visade att cirka 43 % av Sveriges 
befolkning hade en akademisk utbildning. Det höga antalet deltagande kvinnor (70 %) är 
heller inte representativt för befolkningen som består av något fler män än kvinnor (SCB, 
2020), men detta resultat bekräftas av andra studier inom området mat och konsumtion där 
det är vanligt att fler kvinnor än män väljer att delta i studier kring mat, hushåll och 
konsumtion (t ex Barkman, 2014; Sharf m.fl., 2012; Zander, Padel & Zanoli, 2015; Bosona & 
Gebresenbet, 2018; Höglund, 2019). Flera av de utvalda nyckelpersonerna valde vidare att 
förmedla enkäten genom sin arbetsplats. En del av nyckelpersonerna jobbar inom diverse 
vårdyrken vilka ofta är kvinnodominerande yrken och skulle kunna vara en del av 
förklaringen till det höga antalet deltagande kvinnor. Av deltagarna i studien uppgav 63% att 
de hade en akademisk bakgrund. Eftersom flera studier (ex. Barkman, 2014; Zander, Padel & 
Zanoli, 2015) visar att kvinnor generellt och personer med högre utbildning, i större 
utsträckning har en mer positiv inställning och en högre grad av medvetenhet kring val av 
livsmedel, samt ett större förtroende för livsmedelsmärkningar generellt sett, skulle detta 
potentiellt kunna ge upphov till en vinklad bild av den aktuella undersökningens resultat. Det 
bör emellertid påpekas att det inte varit möjligt att veta med säkerhet hur många deltagare 
varje nyckelperson har bidragit med till undersökningen. Rekryteringen av deltagare har mest 
sannolikt inte varit jämnt fördelad mellan nyckelpersonerna, det vill säga en del 
nyckelpersoner kan ha värvat ett större antal deltagare än andra. 
 
6.2.2 Styrkor 
Innan enkäten skickades ut testades denna genom en muntlig genomgång med tre utvalda 
personer. Detta bidrog till att betydelsefulla justeringar kunde göras innan utskick. Eftersom 
enkäten förmedlats digitalt kunde den dessutom på ett snabbt, billigt och smidigt sätt nå ut till 
och besvaras av deltagarna. Därmed var inte någon fysisk kontakt med deltagarna heller 
nödvändig. Deltagarna hade sedan möjligheten att i lugn och ro besvara frågorna och 
överväga svarsalternativen, därefter kunde enkäten genom ett enkelt knapptryck skickas 
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tillbaka igen. Antal svar kunde också registreras direkt vilket gjorde det möjligt att följa och 
granska resultatet över tid. 
 
6.2.3 Begränsningar 
Denna studie är en mindre enkätundersökning där enkäten har förmedlas genom utvalda 
nyckelpersoner från författarnas egna bekantskapskrets, och där endast ett färre antal 
deltagare medverkat. Eftersom vi författare är blivande kostvetare och har ett stort intresse för 
kost, näring och hälsa, bör det även nämnas att detta kan ha influerat uppsatsens innehåll och 
slutsats. Det finns alltid en risk att författare väljer att främst inkludera artiklar som återger 
deras egna åsikter, vilket kan leda till en oriktig och missvisande bild av verkligheten. 
Författarna har dock varit medvetna om detta dilemma och har därför eftersträvat att i 
uppsatsarbetet vara så objektiva och transparenta som möjligt under skrivandets gång och i 
litteratursökningen. Vidare har tidsbegränsning medfört att nödvändiga förenklingar behövt 
göras. Metodvalet i denna uppsats utgörs enbart av en enkätundersökning, vilket utesluter 
möjligheten att undersöka deltagarnas faktiska köpbeteende, då enkäter förlitar sig på 
självrapportering. Därmed finns risken att en del respondenter har felrapporterat sina svar. 
Exempelvis är det möjligt att vissa deltagare kan ha angivit att de inhandlar en större mängd 
ekologiska och svenska livsmedel än vad som faktiskt är fallet i praktiken. Detta kan bero på 
att det ofta råder en allmänt positiv uppfattning om dessa livsmedel i det nutida samhället och 
inom sociala kretsar. Slutligen ska det förtydligas att denna studie undersökte igenkänningen 
av de olika märkningarna, men inte vilken kunskap respondenterna ansåg sig inneha om 
dessa. Trots att en märkning känns igen betyder det nödvändigtvis inte att kännedom finns 
angående dess innebörd. Det kan därför behövas mer djupgående forskning samt fler studier 
som kombinerar olika metoder för att bekräfta det uppkomna resultatet i denna undersökning. 
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Under arbetet med denna studie upptäcktes att det fanns en större och bredare mängd 
forskning än vi anat. Varefter vi läste och fick in svar från vår undersökning väcktes många 
följdfrågor. En del besvarades varefter litteratur lästes in, en del har förblivit obesvarade. 
 
Som tidigare nämnts utfördes denna studie under en tid med pågående pandemi. Detta 
påverkar världsmarknaden såväl som enskilda länders produktion, handel och ekonomier 
påtagligt negativt. I Sverige (och många andra länder) uppmanas människor att stötta lokala 
producenter genom att handla lokalt och inhemskt producerade livsmedel (även andra tjänster 
och varor). En reflektion i skrivande stund är att det vore intressant att undersöka om den 
information och de uppmaningar som getts i detta syfte haft någon effekt genom att på nytt 
undersöka attityder och inköpsbeteenden av miljö och ursprungsmärkta varor efter att 
utbrottet ebbat ut. 
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7. Slutsats 
 
Vilka livsmedel som människor föredrar att konsumera präglas av sociala och kulturella 
faktorer såväl som ekonomiska resurser och tillgänglighet. Den ständigt levande debatten 
kring livsmedel har idag ett centralt fokus på hållbarhet. Sverige arbetar såväl nationellt som 
internationellt med miljömål och i dessa mål ingår hållbar produktion och konsumtion av 
livsmedel. Ett verktyg för att informera och underlätta för konsumenter att handla och 
konsumera hållbart, är livsmedelsmärkningar.  
 
I denna studie undersöktes deltagarnas attityder och medvetna val av fyra utvalda 
livsmedelsmärkningar. Deltagarna visade störst igenkänning och förtroende för 
miljömärkningen KRAV, nära följt av ursprungsmärkningen Från Sverige. Därefter kom 
förtroendet för Svenskt Sigill. Lägst förtroende uppvisades för miljömärkningen Europalövet, 
vilket är en obligatorisk märkning för alla ekologiska livsmedel producerade inom EU. 
Resultatet visar också att det finns faktorer som bidrar till gap mellan konsumenters 
intentioner och faktiska beteende.  
 
En femtedel av deltagarna uppger att deras inköp påverkas av otillräcklig kunskap om 
ekologiska respektive svenskproducerade livsmedel. Genom ökad förståelse och kännedom 
om konsumenters kunskap, attityder och beteende skulle det kunna vara möjligt att anpassa 
information och marknadsföring på ett sätt som kan främja arbetet för hållbar 
livsmedelsproduktion och konsumtion. Samtida studier inom området visar att flera aspekter 
och att resultatet i denna studie får stöd i redan publicerad forskning. Därför är resultatet av 
denna studie betydelsefullt för den öppet publicerade forskningen som finns att tillgå för 
såväl privatpersoner som olika delar av samhället. 
 
  



 

31 

8. Referenser 
 
Agnoli, L., Capitello, R., De Salvo, M., Longo, A., & Boeri, M. (2016). Food fraud and 
consumers’ choices in the wake of the horsemeat scandal. British Food Journal, 118(8), 
1878-1893. doi:10.1108/BFJ-04-2016-0176 
 
Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. 
Beckman (Eds.), Action-control: From cognition to behavior (pp. 11–39). Heidelberg: 
Springer. doi: 10.1007/978-3-642-69746-3_2 
 
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, 50, 179–211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T 
 
Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The influence of attitude on behavior. I D. Albarracín, B. T. 
Johnson, & M. P. Zanna (Red.), The handbook of attitudes (sid. 173-221). Mahwah, NJ: 
Erlbaum. 
 
Avogel. (2020). Europalövet. Hämtad 2020-04-13 från 
https://m.avogel.se/se/avogel/tillverkning/europalovet.php  
 
Barkman, H. (2014). Barriärer och broar för hållbar konsumtion - Fyra typer av 
medborgarkonsumenter och möjligheterna för deras engagemang. Licentiatavhandling. 
Stockholms universitet. 
 
Berry, C., Mukherjee, A., Burton, S., Howlett, E. (2015), A COOL Effect: The Direct and 
Indirect Impact of Country-of-Origin Disclosures on Purchase Intentions for Retail Food 
Products. Journal of Retailing. 91 (3), 410–21. doi: 10.1016/j.jretai.2015.04.004 
 
Bosona, T., & Gebresenbet, G. (2018). Swedish consumers’ perception of food quality and 
sustainability in relation to organic food production. Foods (Basel, Switzerland) 7 (4). doi: 
10.3390/foods7040054 
 
Brace, I. (2008). Questionnaire Design: How to Plan, Structure and Write Survey Material 
for Effective Market Research. (2. ed.). London: Kogan Page Ltd. 
 
Brundtlandrapporten. (1987). Report of the World Commission on Environment and 
Development: Our Common Future. Hämtad 2020-03-30 från 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf  
 
Bryman, A. (2012). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
 
Brännlund, R., & Kriström, B. (1998). Miljöekonomi. Lund: Studentlitteratur. 
 
Carrington, M. J., Neville, B. A., & Whitwell, G. J. (2010). Why ethical consumers don't 
walk their talk: Towards a framework for understanding the gap between the ethical purchase 
intentions and actual buying behaviour of ethically minded consumers. Journal of Business 
Ethics. 97(1), 139-158. doi: 10.1007/s10551-010-0501-6 
 



 

32 

Chen, M. ( 2007). Consumer attitudes and purchase intentions in relation to organic foods in 
Taiwan: Moderating effects of food-related personality traits, Food Quality and Preference 
18 :7 1008–1021. doi: 10.1016/j.foodqual.2007.04.004 
 
Edenbrandt, A. K., Lagerkvist, C. J. & Nordström, J. (2020). Interested, indifferent or active 
information avoider of climate labels: Cognitive dissonance and ascription of responsibility 
as motivating factors. AgriFood-WP; No. 2020:1. 
 
Ejlertsson, G. (2019). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ekoweb. (2019). Nytt rekordår för eko i Sverige men… Hämtad 2020-05-19 från 
http://ekoweb.se/attachments/67/44.pdf  
 
Fogelfors, H. (2015). VÅR MAT odling av åker- och trädgårdsgrödor. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Folkhälsomyndigheten. (2020). Covid-19. Hämtad 2020-05-04 från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/  
 
Folkhälsomyndigheten. (2019). Sjukdomsinformation om Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och 
andra spongiforma encefalopatier. Hämtad 2020-04-24 från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-
sjukdomar/creutzfeldt-jakobs-sjukdom-och-andra-spongiforma-encefalopatier-/  
 
Frostling-Henningsson, M., Hedbom, M., & Wilandh, L. (2014). Intentions to buy “organic” 
not manifested in practice. British Food Journal 116(5): 872–87. 
doi: 10.1108/BFJ-11-2010-0190 
 
Från Sverige. (2020). Från Sverige visar vägen till svenskproducerad mat & dryck. Hämtad 
2020-04-13 från 
https://fransverige.se/konsument/vad-ar-fran-sverige/  
 
Gorton, M., Tocco, B., Yeh, C., Hartmann, M. (2018). What determines consumer trust in the 
EUs organic label? A cross country comparison of the role of institutional trust and consumer 
knowledge. Selected paper prepared for presentation at the 2018 Agricultural & Applied 
Economics Association Annual meeting, Washington, D.C, August 5 -A. 
 
Gracia, A. & Magistris, T. (2015). Consumer preferences for food labeling: What ranks first? 
Food Control, 61, 39-46. doi: 10-1016/j.foodcont.2015.09.023 
 
Howse, E., Hankey, C., Allman-Farinelli, M., Bauman, A., & Freeman, B. (2018). 'Buying 
Salad Is a Lot More Expensive than Going to McDonalds': Young Adults' Views about What 
Influences Their Food Choices. Nutrients, 10(8), 1-16. doi: 10.3390/nu10080996 
 
Höglund, A. (2019). Vad ska vi äta? Om mat och etik. Stockholm: Appell. 
Jensen, P. (2012). Hur mår maten? Djurhållning och djurskydd i Sverige. Natur & Kultur. 
 
Jordbruksverket. (2009). Miljömärkning för konsumenten, producenten eller miljön? Rapport 
2009:12. 



 

33 

 
Jordbruksverket. (2019). Miljömärkningar för livsmedel. Hämtad 2020-04-24 från 
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/hallbarmatforalla/miljomarkningarf
orlivsmedel.4.2b48f3ba1612975e25cab749.htm 
 
Jordbruksverket. (2018). Hållbar produktion och konsumtion av mat. Rapport 2018:17. 
 
KRAV. (2020). KRAV-märkningen. Hämtad 2020-04-13 från 
https://www.krav.se  
 
Kumar, B., Manrai, A.K., & Manrai, L.A. (2017). Purchasing behavior for environmentally 
sustainable products: A conceptual framework and empirical study. J. Retail. Consum. Serv, 
34, 1–9. doi: 10.1016/j.jretconser.2016.09.004 
 
Leard statistics. (2018). Kruskal-Wallis H Test using SPSS Statistics. Hämtad 2020-06-05 
från 
https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/kruskal-wallis-h-test-using-spss-statistics.php  
 
Liang, R. (2016). Predicting intentions to purchase organic food: the moderating effects of 
organic food prices. British Food Journal, 118(1), 183–199. doi 10.1108/BFJ-06-2015-0215 
 
Livsmedelsverket. (2019a). EG-förordning 1760/2000. Hämtad 2020-04-23 från 
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eg-forordning-
17602000  
 
Livsmedelsverket. (2019b). Ursprungsmärkning. Hämtad 2020-04-24 från 
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/text-pa-forpackning-
markning/ursprungsmarkning/  
 
Livsmedelsverket. (2019c). Hur känner du igen en ekologisk produkt? Hämtad 2020-04-13 
från 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/ekoprodukter/marknad-och-
markning/eus-ekologo/hur-kanner-du-igen-en-ekologisk-produkt/ 
 
Livsmedelsverket. (2020). Ekologisk mat - företag. Hämtad 2020-04-24 från 
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-
livsmedel/kontroll-och-markning-av-ekologisk-mat  
 
Marshall, M. (2016). Hållbarhet till middag: En etnologisk studie om hur miljövänligt ätande 
praktiseras i vardagslivet. Höör: Brutus Östlings bokförlag Symposion. 
 
Naturskyddsföreningen. (2019). Få koll på miljömärkningarna. Hämtad 2020-03-26 från 
https://www.naturskyddsforeningen.se/miljomarkningar  
 
Regeringen. (2020). En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Hämtad 
2020-04-20 från 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-
tillvaxt-i-hela-landet/  
 
Röös, E. (2012). Mat-klimat-listan. 2012:040. Uppsala:SLU. 



 

34 

 
Schiffman, L, G., Kanuk, L, L., Hansen, H. (2011). Consumer Behaviour. Edinburgh. 
Pearson. 
 
Sharf, M., Sela, R., Zentner, G., Shoob, H., Shai, I., & Stein-Zamir, C. (2012). Figuring out 
food labels. Young adults’ understanding of nutritional information presented on food labels 
is inadequate. Appetite, 58(2), 531–534. doi: 10.1016/j.appet.2011.12.010 
 
Statistiska centralbyrån. (2020). Hämtad 2020-05-19 från 
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-
pengar/utbildningsnivan-i-sverige/  
  
Stolz, H., Stolze, M., Hamm, U., Janssen, M., & Ruto, E. (2011). Consumer attitudes towards 
organic versus conventional food with specific quality attributes. NJAS - Wageningen Journal 
of Life Sciences, 58 (3-4), 67–72. doi: 10.1016/j.njas.2010.10.002 
 
Svenskt Sigill. (2020). Om oss. Hämtad 2020-04-14 från 
https://www.svensktsigill.se/om-oss/  
 
Sörqvist, P., Haga, A., Langeborg, L., Holmgren, M., Wallinder, M., Nöstl, A., Marsh, J. E. 
(2015). The green halo: Mechanisms and limits of the eco-label effect. Food Quality and 
Preference, 43, 1-9. doi: 10.1016/j.foodqual.2015.02.001  
 
Testa, F., Sarti, S. & Frey, M. 2018. Are green consumers really green? Exploring the factors 
behind the actual consumption of organic food products. Business Strategy and the 
Environment. 28, 327– 338. doi:10.1002/bse.2234 
 
Tilman, D., & Clark, M. (2014). Global diets link environmental sustainability and human 
health. Nature. 515: 518-522. doi: 10.1038/nature13959 
 
Trost, J. & Hultåker, O. (2016). Enkätboken. (5. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Uppsala universitet. (2019). Kursplan. Utbildningsplan för kostvetarprogram. Uppsala: 
Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap. Hämtad 2020-06-09 från 
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/utbplan/?pKod=SKV1K&lasar=19%2F20  
 
Varian, H.R. (1992). Microeconomic Analysis. V.W. Norton & Company, New York. Tredje 
upplagan. 
 
Vermeir, I. & Verbeke, W. (2006). Sustainable Food Consumption: Exploring the Consumer 
“Attitude-Behavioral Intention” Gap. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19, 
169-194. doi: 10.1007/s10806-005-5485-3 
 
Vetenskapsrådet. (u.å.). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. (ISBN:91-7307-008-4). Hämtad 2020-04-16 från  
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
 
Welsch, H., & Kühling, J. (2010). Pro-environmental behavior and rational consumer choice: 
Evidence from surveys of life satisfaction. Journal of Economic Psychology, 31(3):405– 420. 
doi: 10.1016/j.joep.2010.01.009 



 

35 

 
Zander, K., Padel, S., & Zanoli, R. (2015). EU organic logo and its perception by consumers. 
British Food Journal, 117 (5), pp. 1506-1526.9. doi: 10.1108/BFJ-08-2014-0298 
 
  



 

36 

Bilaga 1 
 

 

Arbetsfördelning i procent Anja Klintefors Marie W. Sönnert 

Planering av studien och 
uppsatsarbetet 

50 % 50 % 

Litteratursökning 35 % 65 % 

Datainsamling 50 % 50 % 

Analys 50 % 50 % 

Uppsatsskrivande 65 % 35 % 

 
Arbetsfördelning 
Arbetet har fördelats efter författarnas olika styrkor. På grund av covid-19 pandemin har det 
inte varit möjligt för författarna att mötas mer än en gång sedan enkätundersökningen 
utfördes. Nästan daglig telefonkontakt samt skrivna meddelanden har fått kompensera detta. 
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Bilaga 2 
 
Enkät med följebrev 
 
Enkät: Attityder till fyra utvalda märkningar på livsmedel 
 
Hej! 
 
Vi heter Anja Klintefors och Marie W. Sönnert och skriver just nu vår kandidatuppsats inom 
ämnet kostvetenskap på Uppsala universitet.  
Syftet med vår studie är att undersöka livsmedelskonsumenters attityder till fyra utvalda 
livsmedelsmärkningar och i vilken mån varor med dessa väljs eller väljs bort för inköp. 
Inklusionskriterier för att få delta i studien är att man fyllt 20 år, bor i Sverige och handlar till 
det egna hushållet. Genom att besvara enkäten ger ni ert samtycke till att vi får använda 
svaren till vår studie. Det är frivilligt att delta och man kan när som helst välja att avbryta 
undersökningen om man önskar detta. Deltagandet sker anonymt och enkätsvaren kommer 
enbart att användas i denna C-uppsats och inte till något annat. Enkäten innehåller 12 korta 
frågor med svarsalternativ och tar ca 2-3 minuter att besvara. 
Om du har frågor går det bra att maila KandidatuppsatsVT20@gmail.com, enkäten är öppen 
att besvara fram till tisdagen 21 April 2020. 
 
 Väl mött och stort tack för er medverkan! 
 
Kön: 
◯  Man 
◯  Kvinna 
 
Ålder: 
◯  20-35 
◯  36-50 
◯  51-65 
◯  66 eller över 
 
Högsta utbildningsnivå: 
◯  Grundskoleutbildning 
◯  Gymnasial utbildning 
◯  Yrkesutbildning 
◯  Akademisk utbildning 
 
Boendeform: 
◯  By/samhälle 
◯  Landsbygd (glesbyggd) 
◯  Stad (<100 000 invånare) 
◯  Större stad (>100 000 invånare) 
 
1. Vilka av följande märkningar känner du igen? 
◯  Krav-märkt 
◯  Europalövet 
◯  Svenskt Sigill 
◯  Från Sverige 
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2.a Hur stort förtroende har du för Krav-märkt? 
◯  Inte alls 
◯  Lågt 
◯  Medel 
◯  Högt 
◯  Ingen åsikt 
 
2.b Hur stort förtroende har du för Europalövet? 
◯  Inte alls 
◯  Lågt 
◯  Medel 
◯  Högt 
◯  Ingen åsikt 
 
2.c Hur stort förtroende har du för Svenskt Sigill? 
◯  Inte alls 
◯  Lågt 
◯  Medel 
◯  Högt 
◯  Ingen åsikt 
 
2.d Hur stort förtroende har du för Från Sverige? 
◯  Inte alls 
◯  Lågt 
◯  Medel 
◯  Högt 
◯  Ingen åsikt 
 
3.a Hur ofta köper du livsmedel med märkningen Europalövet? 
◯  Aldrig 
◯  Någon gång i kvartalet 
◯  Någon gång i månaden 
◯  Ungefär hälften av gångerna jag handlar 
◯  Nästan varje gång jag handlar 
◯  Alltid 
◯  Vet inte 
 
3.b Händer det att du aktivt väljer bort produkter för att de saknar märkningen 
Europalövet? 
◯  Aldrig 
◯  Någon gång i kvartalet 
◯  Någon gång i månaden 
◯  Ungefär hälften av gångerna jag handlar 
◯  Nästan varje gång jag handlar 
◯  Alltid 
 
4.a Hur ofta köper du livsmedel som är Kravmärkta? 
◯  Aldrig 
◯  Någon gång i kvartalet 
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◯  Någon gång i månaden 
◯  Ungefär hälften av gångerna jag handlar 
◯  Nästan varje gång jag handlar 
◯  Alltid 
◯  Vet inte 
 
4.b Händer det att du aktivt väljer bort produkter för att de saknar märkningen 
Kravmärkt? 
◯  Aldrig 
◯  Någon gång i kvartalet 
◯  Någon gång i månaden 
◯  Ungefär hälften av gångerna jag handlar 
◯  Nästan varje gång jag handlar 
◯  Alltid 
 
5.a Hur ofta köper du livsmedel med märkningen Från Sverige? 
◯  Aldrig 
◯  Någon gång i kvartalet 
◯  Någon gång i månaden 
◯  Ungefär hälften av gångerna jag handlar 
◯  Nästan varje gång jag handlar 
◯  Alltid 
◯  Vet inte 
 
5.b Händer det att du aktivt väljer bort produkter för att de saknar märkningen Från 
Sverige? 
◯  Aldrig 
◯  Någon gång i kvartalet 
◯  Någon gång i månaden 
◯  Ungefär hälften av gångerna jag handlar 
◯  Nästan varje gång jag handlar 
◯  Alltid 
 
6.a Hur ofta köper du livsmedel med märkningen Svenskt Sigill? 
◯  Aldrig 
◯  Någon gång i kvartalet 
◯  Någon gång i månaden 
◯  Ungefär hälften av gångerna jag handlar 
◯  Nästan varje gång jag handlar 
◯  Alltid 
◯  Vet inte 
 
 
6.b Händer det att du aktivt väljer bort produkter för att de saknar märkningen Svensk 
Sigill? 
◯  Aldrig 
◯  Någon gång i kvartalet 
◯  Någon gång i månaden 
◯  Ungefär hälften av gångerna jag handlar 
◯  Nästan varje gång jag handlar 
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◯  Alltid 
 
7. Upplever du att en vara med någon av de två följande ekologiska märkningarna är 
ett för dig bättre val, jämfört med en likadan produkt utan någon märkning alls? 
◯  Ja, men endast kravmärkt 
◯  Ja, men endast Europalövet 
◯  Ja båda märkningarna 
◯  Nej ingen av märkningarna 
◯  Gällande vissa utvalda livsmedel men inte alla 
 
Om du svarade vissa utvalda livsmedel, ge gärna exempel, t ex grönsaker, 
mjölkprodukter, pasta, kött etc. 
Ditt svar:_________ 
 
8. Upplever du att en vara med någon av de två följande svenska märkningarna är ett 
för dig bättre val, jämfört med en likadan produkt utan någon märkning alls? 
◯  Ja, men endast Från Sverige 
◯  Ja, men endast Svenskt Sigill 
◯  Ja båda märkningarna 
◯  Nej ingen av märkningarna 
◯  Gällande vissa utvalda livsmedel men inte alla 
 
Om du svarade vissa utvalda livsmedel, ge gärna exempel, t ex grönsaker, 
mjölkprodukter, pasta, kött etc. 
Ditt svar:_________ 
 
9. Av vilka skäl väljer du främst ekologiska livsmedel? Flera svarsalternativ är här 
möjliga. 
◯  Etiska skäl (djuromsorg, arbetsvillkor etc) 
◯  Miljöskäl 
◯  Smakmässiga skäl 
◯  Hälsomässiga skäl 
◯  Jag köper inte medvetet ekologiska livsmedel 
◯  Övrigt:________ 
 
10. Av vilka skäl väljer du främst svenska livsmedel? Flera svarsalternativ är här 
möjliga. 
◯  Etiska skäl (djuromsorg, arbetsvillkor etc) 
◯  Miljöskäl 
◯  Smakmässiga skäl 
◯  Hälsomässiga skäl 
◯  Jag köper inte medvetet svenska livsmedel 
◯  Övrigt:________ 
 
11. Mina faktiska köp av ekologiska livsmedel kan i praktiken även påverkas av 
faktorer såsom följande (flera alternativ är möjliga): 
◯  Tid 
◯  Ork 
◯  Pris 
◯  Otillräcklig kunskap 
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◯  Brist på intresse 
◯  Tillgänglighet (närhet till och utbud i butik etc) 
◯  Vänner och bekanta köper liknande varor 
◯  Övrigt:________ 
 
12. Mina faktiska köp av svenska livsmedel kan i praktiken även påverkas av faktorer 
såsom följande (flera alternativ är möjliga): 
◯  Tid 
◯  Ork 
◯  Pris 
◯  Otillräcklig kunskap 
◯  Brist på intresse 
◯  Tillgänglighet (närhet till och utbud i butik etc) 
◯  Vänner och bekanta köper liknande varor 
◯  Övrigt:________ 
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Bilaga 3  
 

Figur 8. Självrapporterad frekvens av livsmedelsval med märkningarna i procent (n=136). 
 

Figur 9. Självskattad frekvens av bortval av andra livsmedel framför någon av märkningarna 
i procent (n=136). 
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Figur 10. Svar i antal på fråga 9 och 10 (n=136). 

  

Figur 11.  Svar i antal på fråga 11 och 12 (n=136). 

 

 
 
 


