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Sammanfattning 
Vad är det som påverkar konsumentens val när hon väljer en livsmedelsprodukt som 
är ekologisk märkt? Vilken funktion har ekomärkningen?  

Från och med juli 2012 har nya regler inrättats gällande ekologisk märkning och 
produktion. Numera måste en produkt som marknadsförs som ekologisk, bära det 
särskilda EU-lövet som indikerar att produkten har granskats och kontrollerats av en 
av regeringen godkänd granskare, en så kallad tredjepartscertifiering.  

Utbudet av olika ekologiska märkningar har ökat och frågan är hur konsumenter 
uppfattar dessa och det obligatoriska EU-märket, hur dagens ekologiska märkningar 
fungerar ur ett konsumentperspektiv. 

Undersökningen är inspirerad av och jämförd med tidigare genomförda studier. En av 
dessa studier visar att konsumenter i England inte har någon kunskap om vad det 
innebär att en livsmedelsvara har en ekologisk märkning, inte heller vad det betyder. 
De hade ingen kunskap om på vilken nivå av certifiering livsmedelsvaran 
kontrollerats.  

 Denna uppsats bygger på en jämförbar studie med svenska konsumenter i två 
fokusgrupper, för att undersöka hur de uppfattar ekologiska varumärken.  

En genomgång av tidigare forskning ger alternativa synvinklar på uppsatsens 
huvudfråga. Vidare redovisas teorier om varumärken, varumärkesigenkänning och 
den gröna marknadsföringen för att bidra till förståelse av materialet från den 
empiriska undersökningen. Det ges också en redogörelse för hur branschen fungerar 
enligt EU:s och Sveriges lagar och regler gällande produktion och märkning av 
ekologiska livsmedelsprodukter.  

En slutsats - som överensstämmer med tidigare studier - är att konsumenter uppfattar 
ekologiska varumärken baserat på varumärkesigenkänning snarare än på att de vet 
vad respektive märke betyder. Det har också framkommit att den typiska vanliga 
konsumenten är förvirrad och till och med skeptisk mot det stora utbudet av 
märkningar och symboler som finns på en livsmedelsförpackning. 

Det innebär att systemet som finns idag ännu inte fungerar som det var tänkt när EU:s 
regler första gången infördes 1991 för produktion och märkning av ekologiska 
produkter. Det saknas en guide för konsumenten såväl för producenten för att kunna 
orientera sig och kartlägga vilket märke som det går att lita på i den märkesdjungel 
som nu tycks råda. 

 

 

Nyckelord: ekologisk, certifiering, förtroende, varumärkesigenkänning, skepticism, 
varumärken, fokusgrupper 



 
 

Abstract 
There are many eco-brands on food products. It can be confusing for the consumer to 
know which one to trust or choose and since July 2012, there is an EU law and a 
mandatory EU organic label that must be displayed on all food products marketed as 
organic, eco or bio. 

Organic brands from a consumer perspective have previously been studied in 
England. This is a similar study in the form of focus groups, to explore and examine 
how consumers perceive and trust organic brand or labels in Sweden. It also explores 
which knowledge consumers have regarding why a product has an organic brand and 
what it means. 

The study shows that consumers perceive organic brands by brand recognition rather 
than knowledge regarding what each label means. It also shows that the consumer is 
confused by and skeptical to the wide range of markings and symbols on organic 
food products. This means that the system that exists today does not work according 
to the aim of the EU rules for production and labeling of organic products.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Samtidigt som nya matskandaler avslöjas i Sverige blir det mer vanligt att som individ bry 
sig om var maten vi äter kommer ifrån. För inte så länge sedan uppmärksammades detta 
förhållande i medierna i samband med att en undersökning från Naturskyddsföreningen 
(2014) presenterades som visade att 87,5 procent av den oekologiska frukten innehöll spår 
av otillåtna gifter. Andelen druvor med gifter var ännu högre. Liknande skandaler har prytt 
nyhetstidningarnas löpsedlar de senaste åren.  

Samtidigt ökar intresset för ekologisk mat och livsmedelsbranschen svarar med ekologisk 
märkning av matvaror. Det finns nu en rad olika märkningar och symboler med olika 
betydelser och med olika avsändare på paketerade livsmedel i affären att välja mellan. Det 
kan vara förvirrande för konsumenten att veta vilken certifiering eller kvalitetsmärkning 
som symbolen indikerar, särskilt om de uppträder i flertal på samma förpackade 
livsmedelsprodukt.  

Enligt Pedersen och Neergard (2006) kan konsumenter bli vilseledda när de känner igen en 
märkning och tror sig köpa en produkt som de tror är kvalitetssäkrad, men som sedan visar 
sig innehålla något helt annat än vad märket marknadsförs för. En kritisk konsument 
skriver på en sida som heter Matfusket (2014), om sin upplevelse när han känner att han 
inte kunde lita på det ekologiska varumärke som intygar att produkten är kvalitetssäkrad:  

Jag brukar köpa Coop ekologisk citronsaft som är gjord på 100 procent citronjuice… Så 
när ICA erbjöd densamma så sänkte jag gardet och bara köpte det för att senare upptäcka 
en vattnig och sur produkt som innehåller vatten och 20 procent citronsyra 
(svartmögel/bensen) plus några droppar citronjuice. Lärdom: läs alltid hela 
ingredienslistan då ICA gärna säljer oss matliknande ekologiska produkter som inte 
innehåller vad de lovar! 

Det är viktigt att uppmärksamma liknande berättelser om erfarenheter av fusk inom 
livsmedelsbranschen. Individen ska kunna lita på märkning som finns på förpackningen 
och att producenterna av livsmedel tar ansvar för vad produkten innehåller uppmanar 
Guthman (2004).  

Det kan som konsument vara förvirrande med många olika ekologiska märkningar och 
varumärken. För att inte tvingas lita enbart på marknadsförarnas symboler och påståenden 
finns det därför detaljerade regler för hur livsmedel ska märkas. Livsmedelsverket (2014) 
har gjort en sammanställning hur exempelvis ingrediensförteckning och bäst före datum 
skall presenteras på förpackade livsmedel för att underlätta konsumentens val vid inköp. 

För konsumenter finns också information på Europeiska kommissionens (2012) hemsida, 
som uppmärksammar att man kan lita på EU:s varumärke. Med beskrivningen ”Om du ser 
EU-lövet på en förpackning kan du vara säker på att det du äter eller dricker verkligen är 
ekologiskt”. Men vad betyder ekologisk? 

En definition för en livsmedelsprodukt som är eko, bio eller ekologisk utgår från de tre 
argumenten miljö, djur och hälsa. Dessa stärker och beskriver begreppet ekologisk och blir 
ett helhetskoncept. Ibland är det svårt att definiera något som redan har en meningsfull 
betydelse, och begreppet ekologisk är mer ett koncept än en specifik definition enligt 
konsumentforskarna Almeida, Pessali och de Paula (2010).  

Från och med den 1 juli 2012 gäller en ny lag för märkningen av ekologiska produkter. Det 
är numera obligatoriskt att märka en livsmedelsprodukt med EU-märket för att få 
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marknadsföra en vara som ekologisk. En undersökning av Almeida et al. visade att EU-
märket var okänt för många konsumenter i England. De kände inte igen märket och hade 
minst förtroende för EU-lövet bland de 30 olika ekomärkningar som visades för dem.  

Guthman (2004) beskriver hur hon har lagt märke till att det finns ett stort utbud av 
symboler på ekologiska livsmedelsprodukter. Dessa kontrolleras av olika organ utifrån 
nivåer av certifieringar. Utöver dessa finns det också märken av producenternas egna 
kontrollorgan, kontrollorgan med fullmakter och aktörer inom livsmedelsbranschen som 
också kontrollerar. Det innebär att det har enligt Hatanaka, Bain och Busch (2005) skapats 
en ny marknad som inte är kontrollerad på samma sätt som tidigare.  

Pedersen och Neergard (2006:19) beskriver hur marknaden kan påverkas av att 
konsumenterna inte har den kunskap om vad en miljömärkning betyder. ”Om 
konsumenterna inte har en grundlig kunskap om kontrollen av de många miljömärken på 
marknaden, kommer deras val bero på den subjektiva tolkningen av etiketternas 
trovärdighet, vilket gör att marknadens påverkan kommer bli mindre förutsägbar”.  

1.2 Problematisering 
Det sägs att konsumenter känner igen ekologiska märken men få vet vad symbolerna står 
för och vem det är som står bakom märkningen. Varför fortsätter då antalet ekomärken att 
öka och varför minskar konsumenternas förtroende för ekomärkena? Varför finns det flera 
olika ekomärken? Enligt Pedersen och Neergard har kunskapen om miljömärkenas 
innebörd minskat trots att utbudet av ekomärken ökar. Medan de ekologiska varumärken 
har fått en större betydelse för såväl konsumenter som för producenter, har både utbudet 
och efterfrågan ökat menar istället Björklund et al (2008).  

Ett annat exempel av Pedersen och Neergard (2006) visar att konsumenten kan uppfatta en 
produkt som är märkt med ett hjärta, en vattendroppe eller ett löv som en miljövänlig 
produkt. Det finns därför en risk för konsumenten om denne enbart fokuserar på utseendet 
eftersom konsumenten bör veta vad märket betyder och står för om den ska få 
marknadsföras och indikera att innehållet är ekologisk. 

I en tidigare genomförd studie i England av Eden, Bear och Walker (2008b) undersöktes 
konsumenters förtroende för olika livsmedelsprodukter som var kvalitetssäkrade i form av 
certifieringar. Både som egenmärkta livsmedelsvaror, som bestäms och kontrolleras av 
producenten själv, eller också som tredjepartscertifierade livsmedelsvaror som kontrolleras 
av kontrollorgan som är oberoende av såväl säljare som köpare. Undersökningens resultat 
visade att konsumenterna inte alls hade särskilt högt förtroende för dessa märkningar och 
symboler. De hade heller ingen kunskap om vad det innebär att en livsmedelsvara hade en 
sådan märkning och vad den betyder, eller för den delen vilken nivå av certifiering 
livsmedelsvaran har kontrollerats utifrån.  

Nilsson, Tuncer och Thidell (2004) argumenterar för att alla märkningar måste rätta sig 
efter de regler som finns och erbjuda information om dessa för konsumenten. Möjligheten 
och det faktum att också kunna lita på att det som står på förpackningen, är vad som 
livsmedelsprodukten innehåller är enligt Hatanaka, et al. (2005) avgörande.  

Det har skett en explosionsartad ökning i utbudet och efterfrågan på ekologiska 
livsmedelsprodukter, men vad är eko och vem kontrollerar att produkten är 100 procent 
ekologisk? Kan konsumenten lita på informationen om att en vara är ekologisk? Om man 
som konsument vill göra ett medvetet val och välja ekologiskt, vad betyder egentligen alla 
dessa märkningar som numera pryder de ekologiska livsmedelsförpackningarna? En annan 
fråga blir följaktligen, varför litar konsumenterna på de ekologiska varumärkena?  
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Uppsatsens tema är att fördjupa sig i och söka förståelse utifrån ett konsumentperspektiv, 
om varför konsumenter litar på märkningar som finns på ekologiska livsmedelprodukter, i 
den bemärkelsen att varan innehåller det som varumärket indikerar dvs. att den är 
ekologisk. 

Vilka är reglerna för att få märka en produkt som ”eko” och vem kontrollerar dessa? Vet 
konsumenten om vem som står bakom varje märkning och kan de lita på dessa 
märkningar? 

1.3 Problemformulering 
Uppsatsens huvudtema är hur de ekologiska märkningarna fungerar ur ett 
konsumentperspektiv och besvarar frågan:  

• Hur uppfattar konsumenter de ekologiska märkningarna på livsmedelsprodukter 
och är de medvetna om vad en sådan ekologisk märkning innebär?  

1.4 Syfte 
Målet med uppsatsen är att försöka förstå vad eko-märkningar av livsmedelsprodukter 
betyder för konsumenten. Det medför följande delsyften:  

Fastställa vilka ekomärkningar konsumenterna känner igen och om de är medvetna om vad 
en ekologisk märkning innebär med hänsyn till djur, hälsa och miljö. I och med den nya 
lagen som började gälla 2012 är det även intressant att undersöka om konsumenter har ett 
förtroende för dessa typer av varumärken och om dessa regler fått avsedd verkan på 
konsumenters val av livsmedelsprodukter 
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2 Tillvägagångssätt 

I det kommande kapitlet redogörs för valet av den kvalitativa forskningsmetoden och vilka 
verktyg som har använts för att samla in det empiriska materialet, genom användningen av 
fokusgrupper. Här återges också hur undersökningen steg för steg har genomförts och det 
diskuteras också hur tillförlitlig undersökningens metod och resultat är. 

2.1 Den kvalitativa forskningsmetoden 
I den samhällsvetenskapliga forskningen beskriver Bryman (2002) hur en undersökning 
kan indelas i två huvudsakliga forskningsmetoder eller tillvägagångssätt, den kvantitativa 
eller kvalitativa. Valet av forskningsmetod påverkar hur man planerar undersökningen och 
hur utformningen av insamling, bedömning och analys av data ska utföras. En kvalitativ 
undersökningsmetod har använts när informationen har samlats in och har sedan 
analyserats och förtydligats för att försöka skapa en förståelse och upptäcka samband i 
undersökningen (Taylor-Powell & Renner 2003). 

När en kvalitativ metod används föreslår Bryman (2002) att använda ett induktivt 
forskningssynsätt som betyder att, teorin är resultatet av empirin. Därför blir det naturligt 
att använda det induktiva synsättet när en djupare förståelse eftersträvas för hur och varför 
konsumenter litar på symboler och märkningar på ekologiska livsmedelsprodukter i 
Sverige.  

Hur undersökningen har genomförts överensstämmer i stort sett med modellen i figur 1, 
som illustrerar hur den kvalitativa forskaren kan gå tillväga. Från insamling av data till 
sammanställning av observationer och data, gradvis tolkning och analys, resultat och 
slutsatser. I figuren visas hur jag steg för steg har samlat in data och har utifrån den 
empiriska studien, bestående av iakttagelser och tolkning av de uttryck som kommit fram i 
undersökningen beskrivits. Sedan har jag analyserat och diskuterat skillnader och likheter 
mellan resultatet av empirin, tidigare forskning och den valda teoretiska referensramen för 
att slutligen rapportera om slutsatser som har dragits.  

 
 

Figur 1 Huvudsakliga steg i en kvalitativ undersökning. Modifierad modell från  
Bryman (2002:252) 
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Undersökningens generella frågeställningar har blivit inspirerade av tidigare forskning och 
har sedan komprimerats till en specifik fråga, som är uppsatsen syfte att försöka besvara. 
För att kunna besvara undersökningens frågeställning krävs det ett verktyg.  

2.2 Fokusgrupper 
I den företagsekonomiska kontexten och framförallt i marknadsundersökningar används 
allt oftare ett modernt verktyg för att intervjua individer i grupp. Deltagarna diskuterar 
tillsammans ett definierat tema. Metoden förekommer numera i så kallade fokusgrupper. 
Det har blivit populärt att använda sig av metoden i de kvalitativa undersökningarna, 
särskilt för marknadsundersökare enligt Seymour (1992:113), eftersom det är "den bästa 
metoden för att generera information om kundens sätt att rationalisera och förklara sitt 
beteende". Därför har fokusgruppsintervju valts som verktyg för att samla in empirisk data 
i denna undersökning. 

Intervjuaren, som ofta kallas moderator i en fokusgrupp, utformar frågor som hjälper 
deltagarna att framföra sina erfarenheter, åsikter och tolkningar enligt Greenbaum (1998). 
Det handlar inte om att uttrycka vissa kända förhållanden i kvantitet, men att moderatorn 
under diskussionen kan utforma nya frågor samtidigt som också deltagarna får så lösa 
tyglar som möjligt så att spontana och tidigare okända data (kvaliteter) kan komma fram.  

I de genomförda fokusgrupperna skapade gruppdeltagarna en gruppdynamik, en levande 
miljö som öppnade upp för intressanta samtal och diskussioner dem sinsemellan. Det blev 
därför en levande återberättelse av känslor och uttryck, som senare är en viktig del i 
framställandet av analys och resultat. 

2.2.1 Urval  
Tekniken som användes när deltagarna i fokusgrupperna valdes ut, var att tillfråga 
personer i bekantskapskretsen och att be dem om tips på bekanta som också kunde vara 
intresserade av att delta i undersökningen. De tillfrågade som kunde medverka vid den 
angivna tidpunkten togs med, det vill säga enligt Bryman (2002) ett så kallat 
bekvämlighetsurval kombinerat med snöbollsurval. Dock fanns några kriterier i det slutliga 
urvalet av respondenter:  

• De skulle vara helt eller delvis ansvariga för inköp av livsmedel till hushållet, och  
• Åtminstone ibland ha köpt ekologiska livsmedelsprodukter  

De individer som till slut deltog i studien var både män och kvinnor i varierande i ålder 
mellan 23-70 år med olika bakgrund och utbildning. 

2.2.2 Pilotstudie 
Ibland kan det vara bra att konstruera och genomföra en pilotstudie innan en undersökning 
ska göras på riktigt för att det kan finns något som är otydligt och som därför behöver 
ändras. I den genomförda pilotstudien valdes 5 deltagare ut av blandade åldrar och kön och 
som träffades en gång veckan innan de verkliga fokusgrupperna genomfördes. Härifrån 
beskrivs mer utförligt om varje punkt ifrån figur 1 med början i punkt 3 till och med 5b.  

I pilotgruppen prövades och diskuterades de olika termerna, frågorna och idéerna. Detta 
ledde till nya idéer som exempelvis en struktur till diskussionsämnen som att använda kort 
med ekologiska märken från den svenska handeln. Det upptäcktes också att det underlättar 
att även skriva ut kort för centrala begrepp som definierade begreppet ekologisk, för att de 
inte skulle missförstås och för att hantering av fysiska detaljer (att plocka med kort) bidrog 
till en levande diskussion.  
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2.3 Genomförandet av den verkliga undersökningen  
Det har genomförts två fokusgrupper vid två olika tillfällen och diskussionerna pågick i 
ungefär 75 minuter i respektive grupp. I första gruppen fanns moderator plus 4 män och 5 
kvinnor och i den andra gruppen moderator plus 7 kvinnor. Lokal var en traditionell 
föreläsningssal i Campus Gotlands lokaler i Visby. Deltagarna bjöds på kaffe och godis 
som fanns tillgängligt i rummet. 

Diskussionen inleddes med en igenkänningsfråga, om deltagarna kunde nämna en produkt 
som de brukar välja som är ekologisk. De fick sedan nämna några symboler de känner till 
innan de fick se moderatorns förslag på korten. Korten bestod av de 27 vanligaste 
märkningar och symboler som finns på ekologiska livsmedelsvaror i Sverige. De symboler 
som nämndes som förslag av deltagarna i båda fokusgrupperna var bland annat KRAV, 
Svanen, Fairtrade, Svenska fågeln, Änglamark Coop och I love eco (ICA) plus några till 
som inte ens är ekologiska. 

Efter öppningsfrågan ställde moderatorn en fråga till deltagarna som löd ”nu ska du 
föreställa dig själv hur du går runt i matbutiken och ska handla mat till dig eller din familj, 
varor som kött, mjölk, ägg eller vad det nu kan vara ni brukar köpa”. Moderatorn visar kort 
med de utvalda ekologiska symboler för deltagarna, och ber dem rangordna dessa efter 
vilka de litar på. Som nummer ett, vilken de har störst tillit för ner till den som de har lägst 
förtroende för. Vid flera tillfällen användes också inplastade kort med nyckelorden, ”med 
hänsyn till” de tre olika anledningarna, miljö, hälsa och djur som definierar begreppet 
ekologisk. Ibland användes en whiteboard som hjälpmedel för att skriva upp nyckelord 
som deltagarna diskuterade. 

Det fanns en dynamik i grupperna som bidrog med flera intressanta berättelser och ny 
information, som även Seymour (1992) beskriver som synergieffekter. Det fanns också en 
spontanitet i grupperna. Framförallt, som deltagarna själva uttryckte det att de får bidra 
med hur de faktiskt tänker kring och litar på olika ekologiska märkningar när de köper 
livsmedel.  

Deltagarna delade med sig av sina egna erfarenheter och lyssnade på varandra, och hade 
som moderatorn upplevde, en vilja att bidra med sin egen kunskap. De presterade inte för 
att de förväntades av dem. Diskussionen flöt på naturligt; det som Wibeck (2010) 
benämner som en ”topikal stig” det vill säga att en fråga kan leda in deltagarna själva på 
olika spår inom ämnet, utan att de blir ditförda. Fokusgrupperna har med andra ord varit ett 
bra och användbart verktyg när man vill undersöka konsumentbeteenden.  

2.3.1 Teoretisk mättnad 
När nytt material som framkommer i diskussionerna avtar eller uteblir talar man om en 
teoretisk mättnad. Begreppet används inom Grounded Theory som utvecklades av Glaser 
och Strauss (1968) under senare delen av 1960-talet. 

Jag har i den kvalitativa metoden som presenterats ovan samlat in empiriskt underlag 
genom intervjuer och observationer i två fokusgrupper. Efter en pilotstudie och två 
fokusgrupper har det inte längre framkommit någon relevant information som var 
överraskande. Efter denna teoretiska mättnad inriktades uppmärksamheten mot att 
strukturera och tolka resultatet. 

2.3.2 Inspelning och transkribering 
I de kvalitativa gruppintervjuerna och diskussionerna bör det som händer och sägs i 
grupperna spelas in och överföras från tal till skrift, för att forskaren ska ha tillgång till 
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båda formerna av materialet. Med en fullständig redovisning av fokusgrupperna blir det 
enklare för moderatorn att följa upp intressanta synpunkter och tolka vad som har sagts 
enligt Bryman (2002).  

Transkriberingen var och är tidskrävande som också Wibeck (2010) konstaterar. Med 
några kommenterande hållpunkter tog sammanställningen av materialet ca nio timmar per 
grupp, och genomfördes direkt efter att fokusgruppsintervjuerna var över. På så sätt 
minskades risken för att något glöms bort eller utelämnas. Det kan också vara den bästa 
metoden för att analysera material från en fokusgruppsintervju. Jag inser nu i efterhand, att 
ju tidigare transkriberingen sker desto större sannolikhet är det att de mest intressanta av 
berättelser och ord från diskussionerna kommer med i dokumentationen (Seymour 1992).   

Informationen som samlades in i fokusgrupperna, spelades in på en extern mikrofon som 
stod mitt på bordet. Utöver mikrofon som redskap för att arkivera intervjuerna, användes 
även en videokamera som stod på stativ längst bak i rummet, nästan omärkbar. Deltagarna 
blev informerade om att den fanns där och informerades om att den enbart fanns som en 
backup. För om den ursprungliga utrustningen inte skulle få med allt som sades eller om 
någon händelse vid diskussionsbordet inte skulle komma med. Som också Wibeck (2010) 
bekräftar användningen av en videokamera som ett bra hjälpmedel i dokumentationen av 
fokusgruppsintervjuer.   

Enligt Bryman (2002) kan vetskapen om att bli observerade i form av en videokamera, 
påverka människor att bete sig mindre naturligt. Det kallas för att de utsätts för reaktiva 
effekter eller påverkanseffekter. Det finns också diskussioner om att de samspel som 
skapas i en fokusgrupp inte skulle ha ägt rum om det inte var för att det var en 
undersökning. Men det behöver inte innebära att det som framkommer i en fokusgrupp inte 
är äkta känslor och åsikter. Efter diskussionen var det flera av deltagarna som efteråt 
faktiskt sa att de trodde att de skulle bli påverkade av att det fanns en kamera i rummet, 
men att de medger sedan att de glömde bort att den fanns där.  

Genom att hålla i ”taktpinnen” en aning har jag som agerande moderator fått intrycket av 
att jag har haft en positiv inverkan på gruppens diskussionsvilja. Som Greenbaum (1998) 
uttrycker det är det moderatorn som är den viktigaste komponenten i en fokusgrupp, och 
liknar denne vid en orkesters dirigent.  

Jag har följt intervjuguiden och har enbart uppmuntrat deltagarna att utveckla sina 
resonemang när jag upplevde att de diskuterade något som var av intresse för 
undersökningen. Annars flöt diskussionerna på och det kändes ibland som om jag var en 
del av gruppen men på ett passivt sätt. Det anser jag vara en positiv upplevelse, både för 
mig som moderator och för gruppen.  

2.4 Undersökningens kvalitet 
För att kunna bedöma undersökningens tillförlitlighet finns det tre viktiga kännetecken för 
den kvalitativa undersökningsmetoden.  

De mest allmänna begreppen är reliabilitet och validitet som kort och gott innebär hur pass 
noggranna mätningarna är och hur väl de mäter vad man avser att mäta. Liknande begrepp 
för den kvalitativa metoden är tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet eftersom att det 
är människors ord som mäts hävdar Bryman (2002) och Lincoln och Guba (1990).  

För att kunna bedöma tillförlitligheten i en undersökning (oavsett kvantitet eller kvalitet) är 
valet av undersökningsdesign centralt. För kvalitativ metod är frågan hur undersökningen 
gick till och om det går att lita på vad som redovisas. Genom att beskriva alla delar av 
processen och alla detaljer som framkommer kan en läsare bedöma tillförlitligheten. Det 
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finns extra stöd för tillförlitligheten i denna undersökning eftersom underlaget kan styrkas 
med resultat från tidigare forskning. 

Överförbarhet är motsvarigheten till den kvantitativa metodens generaliserbarhet, men här 
finns inga siffror. Endast frågor som för vem dessa resultat kan gälla utöver respondenterna 
i undersökningen och under vilka omständigheter. Det går att använda resultatet från 
undersökningen i andra liknande sammanhang eftersom att de har gjorts tidigare studier i 
det aktuella ämnet. 

Pålitligheten i resultaten av en kvalitativ studie beror på hur de tekniska detaljerna fungerat 
och undersökarens kompetens och ärlighet (Malterud & Midenstrand 2009). Pålitligheten i 
den genomförda undersökningen stöds av att de tekniska detaljerna fungerat vid 
fokusgruppernas genomförande. Vad gäller undersökarens ärlighet kan det nämnas att det 
inte finns några bindningar till någon av de undersökta aktörerna på marknaden. 
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3 Idén om varumärken och EU:s direktiv för ekologisk 
märkning  

I kommande kapitel återges en redogörelse för tidigare forskning och genomförda studier i 
det aktuella ämnet. Sedan beskrivs den valda teoretiska referensramen för idén om 
varumärken, varumärkesigenkänning och ”grön” marknadsföring. Mot den bakgrunden 
återges de nationella riktlinjer och regleringar som styr med utgångspunkt från EU:s 
förordning för ekologisk produktion och märkning. I kapitlet beskrivs också hur dessa 
restriktioner påverkar Sveriges regler. Avslutningsvis presenteras hur ekologiska 
varumärken kontrolleras utifrån ett gemensamt certifieringssystem, första, andra eller 
tredjepartscertifiering.  

3.1 Tidigare forskning om certifiering av ekologisk märkning 
Det har genomförts en del forskning inom det aktuella ämnet utifrån bland annat 
konsumenters uppfattning om miljömärkningar. Det har också ifrågasatts hur kontrollen 
och certifiering av dessa märkningar fungerar och varför de överhuvudtaget finns. Enligt 
Almeida et al. (2010) finns certifieringen för att vägleda konsumenten bland de olika 
märkena och öka förtroendet för de ekologiska produkternas ursprung. Det finns också 
idéer om att certifieringssystemen är till för att det finns ett behov att öka 
kommunikationen mellan producenter och konsumenter, och därför har kontrollsystem 
utvecklats av fullmakter förklarar Guthman (2004)  

Ur ett annat perspektiv är certifieringssystem istället bara ett sätt att göra det ännu mer 
komplicerat och förvirrande, inte minst för konsumenten enligt ett antagande utifrån en 
undersökning av Eden et al. (2008a). I undersökningen, som genomfördes i England, 
studerades olika kvalitetssäkringssystem, även kallad certifieringar på livsmedelsprodukter 
som fungerar som en garant för att de produkter som en konsument köper innehåller vad 
det utger sig för att innehålla. Forskarna analyserade konsumenters val utifrån när de köper 
livsmedelsprodukter och hur de uppfattar och har kunskap om de certifieringar som finns. 
Det visade sig att det inte nödvändigtvis ökade förtroendet för märkningen bara för att den 
var kvalitetssäkrad, inte heller hade konsumenterna kunskap om vilken typ av certifiering 
som var vad. Det stora utbudet av märkningar blev istället förvirrande för konsumenten 
och förhindrade ett medvetet val. Istället skapades en misstänksam konsument, till och med 
om det var en tredjepartscertifiering, som generellt sätt är den mest pålitliga certifieringen 
enligt Eden et al.  

3.1.1 Tidigare forskning om konsumenters förtroende och kunskap om 
ekomärkningar 

Ytterligare en undersökning, utförd av forskartrion Eden et al (2008b) bygger vidare på 
den tidigare undersökningens resultat. De analyserade istället om konsumentens misstro 
har skapats till följd av den mängd olika ekologiska varumärken som finns idag på 
livsmedelsförpackningarna, främst utifrån de certifieringar som kontrollerar och garanterar 
att ett varumärke är ekologiskt. Påverkan från de nya lagarna har skapat ett behov av 
certifieringar, som är till för att ge information i form av kvalitetssäkringar för 
konsumentens ökade förtroende enligt EU:s (2007) politiska beslut.  

Eden et al. (2008b) beskriver också hur konsumenterna som deltog i undersökningen har 
blivit påverkade av de otaliga matskandaler som uppmärksammats med jämna mellanrum 
de senaste åren i England. Det är också en orsak menar Eden et al. (2008b) till varför de 
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bara blir än mer skeptiska till de olika certifieringar som finns eftersom att de rimligtvis 
inte fungerar. De har heller inte särskilt högt förtroende för en opartisk kontroll eftersom 
att de inte har någon kunskap om vad en sådan certifiering betyder. Slutsatsen som dras 
utifrån undersökningens resultat är, att konsumenten inte nödvändigtvis reagerar positivt 
på att det finns kontroll och certifiering av livsmedelsprodukter. Konsumenterna är överens 
om att det är ett viktigt ämne och att det är bra att det har uppmärksammats, eftersom det 
finns en vilja att få information om att det finns olika nivåer av kontroller och vem det är 
som är ansvarig för de certifierade produkterna för att det systemet ska fungera. 

En annan studie utförd av Nilsson et al. (2004) grundade sig på tanken att det nu för tiden 
finns oerhört många olika miljömärken i EU och att utbudet har ökat kraftigt med åren. Det 
är en större undersökning som betraktat 58 olika ekomärken utifrån vilken nivå de är 
certifierade av. Fokus i undersökningen var om konsumenten är medveten om vem det är 
som står bakom dessa certifieringar som kontrollerar och godkänner miljömärkena. Det 
visade sig också att det är med hänsyn till djuren och den generella påverkan på klimatet 
som är de huvudsakliga argumenten till varför de tillfrågade konsumenterna i 
undersökningen väljer att köpa ekologiska produkter.  

Hatanaka et al. (2005) har undersökt hur certifiering av ekologiska produkter har påverkat 
utvecklingen av egen märkta varor, det har också undersökts hur kontroll och certifiering 
utförda av en första part har blivit alltmer vanliga. I den meningen att en livsmedelsbutik 
kan kontrollera och reglera marknaden genom att ställa enbart egna uppsatta krav på 
leverantörerna. Något som forskarna konstaterar i undersökningen är hur 
förstapartscertifieringen speciellt har gynnat livsmedelsbutikerna, eftersom att de själva 
kan kontrollera alla led i livsmedelskedjan. Det positiva med certifieringar av ekologiska 
produkter som Hatanaka et al. konstaterar, är att tredjepartscertifieringen är ett bra 
alternativ till att ställa högre krav med hänsyn till miljö och den sociala hälsan som 
förbättrar hållbarheten för klimatet som annars inte är prioritet vid en första eller 
andrapartscertifiering. I undersökningen av Hatanaka et al. utgår de ifrån tre perspektiv, 
livsmedelsbutikerna, producenterna och de icke-vinstdrivande organisationerna.  

Pedersen och Neergard (2006) har studerat ökningen av utbudet på ekologiska 
varumärkningar och enligt dem har utbudet påverkats av den medvetne konsumentens krav 
med hänsyn till miljö, djur och hälsa. I undersökningen refererar forskarna till en tidigare 
genomförd studie som visade resultatet att, mellan 86,4 och 97,3 procent uppgav att de 
anser att det är krångligt och det finns alldeles för många märkningssystem som garanterar 
de olika miljömärkena som finns. Dessutom har utbudet av miljömärken ökat 
explosionsartat under en kort tid och Pedersen och Neergard tror att antalet kommer att 
fortsätta öka och till och med dubbleras de kommande åren.  

Den senaste studien genomförd av Gerrard et al. (2013) undersöker hur konsumenter i 
England känner igen och litar på ekologiska varumärken. De undersöker också om 
individen är beredd att betala mer för en sådan produkt. En intressant upptäckt är att 
konsumenterna litar på de ekologiska varumärkena men är omedvetna om hur branschen är 
reglerad. De värdesätter också de icke statliga organisationerna högre än vad de har 
förtroende för EU-symbolen och produkter som enbart är märkt med ordet ekologisk.  

3.2 Idén om varumärken 
Ett varumärke är enligt Uggla (2003) ett namn, en symbol eller ett märke som finns för att 
identifiera exempelvis en produkt och kan uppfattas både på ett positivt eller negativt sätt. I 
Nationalencyklopedin (2014) definieras ett varumärke: 
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Varukännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja de varor eller tjänster 
som han tillhandahåller från andras varor eller tjänster. Varumärke har en grundläggande 
betydelse för individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring. 
Märket blir härigenom bärare av produktens image och goodwill. Som varumärke kan 
alla typer av tecken fungera som kan återges grafiskt. 

Uggla (2003) fortsätter att beskriva konsumentens relation till ett varumärke med hjälp av 
Keller (1993) som återges i teorin om varumärkesvärden, där han diskuterar olika 
associationer som skapar kundens medvetenhet för varumärket. Det finns olika 
igenkänningstecken som kan vara produkt- eller icke-produktrelaterade för konsumenten 
betonar Keller (1993).  

Det icke-produktrelaterade kännetecknar det som påverkar konsumenten under 
inköpsprocessen med andra ord beteende och hur individen upplever varumärket, mer än 
att det skulle vara något fel på användningen eller värdet av produkten. Konsumenten 
påverkas snarare av sin egen fantasi och känslor, som inte är direkt kopplat med 
produktens sätt att fungera. Det kan ske i samband med att användaren har hört eller 
observerat något om produkten i ett helt annat sammanhang menar Uggla (2003). 
Varumärket kan signalera något som upplevs eller har en varumärkespersonlighet som 
påverkar användarens uppfattning. En produktrelaterad igenkänning är exempelvis när 
produktens faktiska innehåll är känt. Konsumenten har en uppfattning om vad varumärket 
symboliserar och framkallar igenkänning. Här skapas en relation emellan konsumenten och 
varumärket menar Uggla (2003). 

3.3 Varumärkesigenkänning 
Pedersen och Neergard (2006) beskriver hur konsumenternas brist på kunskap om vad 
varje ekomärkning betyder och hur det påverkar och har konsekvenser för hur dessa 
märkningar uppfattas. Till att börja med utseendet så är etiketten det som utgör märkningen 
avgörande för den symboliska betydelsen för hur en miljömärkning uppfattas av 
konsumenten. De val som individen gör bygger inte enbart på rationella val och kunskap, 
utan också på egna idéer och känslomässiga val. Dessa utgör också en viktig del i 
förståelsen för valet att välja ett miljömärke. Individen kan uppfatta ett miljömärke som ett 
märke som de känner till och med det påståendet menar Pedersen och Neergard att större 
vikt läggs på den subjektiva betydelsen än det faktiska innehållet i etiketten, en 
varumärkesigenkänning som också Uggla (2003) benämner det.  

En miljömärkning kan öka försäljningen eller förbättra bilden av själva märket om 
konsumenterna finner dem trovärdiga enligt Pedersen och Neergard (2006). Därför är det 
intressant för de livsmedelsprodukter som har blivit kontrollerade av tredjepart att de kan 
förbättra trovärdigheten för miljömärket som finns på förpackningen. Dock fungerar det 
bara om konsumenten kan identifiera de produkter som omfattas av kontroll av tredje part. 
Det kan vara svårt om konsumenten inte har den kunskap om vad en tredjepartscertifiering 
är.  

Det finns problem som Pedersen och Neergard (2006) och som Almeida et al.(2007) 
beskriver som relativt vanliga numera. När individen saknar kunskap om de praktiska 
sidorna av miljömärket, kan manipulation av miljömärken bli ett alternativ. Miljömärken 
kan bli en så kallad paradsymbol, något som företag börjat använda på sina egna produkter 
och som samtidigt får samma inverkan och effekt på marknaden som ett ekologiskt märke 
ur en individs synsätt. 
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Som Pedersen och Neergard (2006:19) uttrycker det ”I värsta fall kan de felaktiga 
miljömärkningarna försvaga den allmänna trovärdigheten för miljömärkning och göra det 
omöjligt för välmenande företag att främja miljövänliga produkter”.  

3.4 Grön marknadsföring 
Att marknadsföra en produkt som ekologisk blir alltmer vanligt och sägs vara en ny trend 
som har exploderat. Det påstås att 1990-talet är ett decennium som miljöfrågan 
uppenbarade sig och blev ett uttryck för det samtida orosmolnet, inte bara politiskt utan 
även på individnivå. Det har skapats en debatt och ur det har det vuxit fram en mer 
medveten konsument, eftersom att de oroar sig för miljöproblem, djurhållningen och sin 
egen hälsa. Individerna förknippar dessa med att välja ett hälsosamt alternativ med hjälp av 
ekologiska produkter enligt McDaniel och Rylander (1993) på så sätt gör individen ett 
medvetet val.  

Vidare beskrivs även hur ett flertal producenter använder sig av efterfrågan som finns på 
ekologiska livsmedel och McDaniel och Rylander (1993) hävdar att det har skapats 
paradsymboler som även beskrevs av Pedersen och Neergard (2006). Miljömärken som 
konsumenten tror sig ha förtroende för. McDaniel och Rylander menar att den gröna 
marknadsföringen flyter med i trenden, men egentligen erbjuds samma produkt som 
tidigare bara att den nu istället bär en symbol som konsumenten associerar med ekologisk.  

Ett alternativ som redan finns på marknaden som också Pedersen och Neergard (2006) ger 
förslag om märken som är uppfunna och påhittade av företagen själva. De är inte 
nödvändigtvis ekologiska, men som utger sig för att vara det. Symboler eller märkningar 
med hjärtan, gröna träd eller löv är några exempel på märken som inger äkthet något som 
vanligtvis ett sådant märke framkallar. Ett klassiskt exempel på en paradsymbol är 
Världsnaturfondens pandasymbol, som kan förvirra konsumenten. För att ett företag ska få 
bära symbolen krävs det att pengar doneras till WWF som skänker pengar till djuren inte 
till naturen. Märket har med andra ord inget att göra med miljö/natur som namnet indikerar 
men som många kanske tror, något som understryks av Pedersen och Neergard.    

3.5 Hur branschen fungerar, regleringar och kontrollorgan i EU och 
Sverige 

Enligt Pedersen och Neergard (2006) och med stöd i flera av Livsmedelsverkets (2014) 
undersökningar har det framkommit information att det är tre avgörande anledningar till 
varför konsumenter väljer att köpa ekologiskt i Sverige. En av dessa tre är med hänsyn till 
djuromsorg, vilket betyder hur skötsel och vård av djuren går till och att de ska ha rätt till 
sitt naturliga beteende. En annan anledning är miljön. Det är förbjudet att odla med hjälp 
av GMO dvs. genmodifierade organismer eller andra giftiga tillsatser. Den tredje 
anledningen är hälsa. I detta sammanhang talas det om ett socialt ansvar. Jordbrukarna ska 
inte behöva hantera giftiga ämnen som påverkar hälsan negativt, samtidigt som det lika 
mycket påverkar konsumentens egen hälsa i den meningen av att eventuella giftiga ämnen 
som använts under framställandet av livsmedelsprodukten. 

EU (2007) är det kontrollorgan som är självutsedd till att bestämma regler för ekologisk 
produktion och märkning av livsmedel. I Sverige är det kommunerna och länsstyrelsen 
utifrån EU:s förordningar som kontrollerar detta och agerar som fullmaktsgivare i uppdrag 
åt Europeiska Unionen.  

Året 1991 upprättade EU bestämmelser för ekologisk produktion av livsmedel och för hur 
jordbruksprodukter får framställas, för att bland annat ”[…] öka konsumentens förtroende 
för dessa produkter och säkra konkurrens på lika villkor mellan producenterna ” (EU 
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1991). De regler som bestämdes berörde främst jordbruket och framställning av livsmedel 
och hur det ska ske kontroller i hela livsmedelskedjan, för att på så sätt kunna säkra 
produktionen av ekologiska produkter. Tidigare fanns det inga regler om detta.   

Senare tillkom det nya och utvecklade lagar som återfinns i EU rådets förordning (2007) 
om hur produktion och märkning av ekologiska livsmedelsprodukter ska följas och tidigare 
restriktioner annullerades. I förordningen från år 2007 finns en liknande regel, som är till 
konsumentens fördel, gällande ändringar som istället säger att de ska stärka förtroendet, 
som redan finns bland de konsumenter som köper ekologiska livsmedelprodukter. I punkt 
22 står det också att,  

Det är viktigt att bibehålla konsumenternas förtroende för ekologiska produkter. 
Undantag från de krav som tillämpas på ekologisk produktion bör därför vara strängt 
begränsade till fall där det bedöms vara motiverat att tillämpa undantagsbestämmelser. 

I punkt 9 (EU 2007) står det också,  
Genetiskt modifierade organismer (GMO) och produkter som har framställts av eller med 
GMO är inte förenliga med begreppet ekologisk produktion och konsumenternas 
uppfattning om vad som utgör en ekologisk produkt. GMO bör därför inte användas i det 
ekologiska jordbruket eller vid bearbetning av ekologiska produkter. 

I bestämmelsen (EU 2008), som tillkom ett år senare står det i punkt 3, 
Att märkningen av en produkt är informativ med en särskiljande och tilltalande 
gemenskapslogotyp som symboliserar ekologisk produktion och tydligt identifierar 
produkten är av vikt för att konsumenterna ska kunna uppfatta vad det är för slags 
produkt. Det tar tid att utveckla en sådan gemenskapslogotyp och att även göra den känd 
bland allmänheten. 

Det har senare tillkommit lagar som har varit ungefär desamma som tidigare år. Däremot, 
från och med 1 juli 2012, har reglerna ändrats ytterligare och istället är det numera lag och 
obligatoriskt att använda EU:s ekologiska varumärke. Den har en grön bakgrund och vita 
stjärnor som bildar ett löv. Märkningen ska finnas på alla livsmedelsprodukter som 
marknadsförs som ekologiska, eko- eller bio-. För att erhålla den symbolen krävs det att 
produktionen av ekologiskt framställda produkter behöver vara minst 95 procent enligt de 
regler som finns i EU:s förordning (2008).  

I kombination med andra varumärken ska EU-märket förstärkas och finnas på 
förpackningar, som har ekologiskt innehåll. Det återfinns i punkt 26 gällande 
kombinationer av ekomärken (EU 2007), ”EU-märket bör inte på något sätt hindra att 
nationella eller privata logotyper används samtidigt”. Det innebär att märkningen i sig inte 
är värdefull nog enligt Guthman (2004).   

I Sverige följs de regler som EU har fastställt för ekologisk produktion och märkning av 
livsmedelsprodukter. Sveriges kontrollorgan är Swedac som är ett statligt organ vars 
uppgift är att säkra varor och tjänster för att skapa ett förtroende för konsumenter. Utöver 
Swedac finns det i sin tur fyra ackrediterade kontrollorgan som kontrollerar och granskar 
varumärken som använder ekologisk, bio eller eko som marknadsföring på förpackningar 
enligt Livsmedelsverket (2014). 

Det finns både statliga och icke-statliga organisationer som kontrollerar men också 
certifierar ekologiska livsmedelsprodukter, för att öka konsumenters förtroende för 
varumärket och inte minst produkten men också för att reducera risken för fusk (Eden et al. 
2008, Guthman 2004).  
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3.6 Certifiering av ekologiska livsmedel 
En produkt som är befullmäktigad betyder att ett kontrollorgan har gett fullmakt åt en 
organisation eller ett företag, som genomför specifika upplysningar inom kontroll och 
certifiering av produkter. Det innebär att dessa kontroller sker regelbundet av en oberoende 
part som granskar de rutiner som finns hos företaget, som är legitimerad. Den granskning 
som utförs i Sverige och i andra länder inom EU, följer bestämda regler och standarder 
enligt EU:s förordning.  

Vanligtvis används ackreditering för att kontrollera flera produktionsled inom områden 
som kvalitet, miljö och hälsa. Kontrollerna utförs också på olika typer av tjänster och 
produkter genom kontroll och certifiering, därefter står varumärket för igenkänningen 
enligt Uggla (2003). 

Om en produkt eller tjänst innehar en certifiering betyder det att dessa har granskats minst 
en eller flera gånger utifrån särskilda krav eller standarder. Det är ett certifieringsorgan 
som granskar om dessa krav uppfylls enligt Hatanaka et. al (2005). En certifiering sker 
under en ackreditering och i Sverige ska certifieringsorganet vara godkänt av Swedac. En 
av kontrollorganets huvudsakliga uppgift handlar om att öka konsumenternas förtroende så 
att de ska kunna lita på den kvalitetssäkring som finns på ekologiska livsmedel.  

Det finns nu för tiden allt fler som väljer att certifiera sina ekologiska livsmedelsprodukter, 
för att på så sätt exponera att kvalitetssäkring har utförts av en oberoende part samtidigt 
som livsmedelsvaran uppfyller bestämda kvaliteter (Swedac 2014). Hatanaka et al (2005) 
beskriver att det på så sätt blir enklare för konsumenten att få information om vad 
verksamhetens fokus är på. Information som produktion och framställning av 
livsmedelsvaran, utifrån exempelvis EU-märkets eller andra kontrollorgans bestämmelser. 
Det finns också märken som inte är säkrade av en oberoende part och är därför heller inte 
en opartisk certifiering, men som kan utge sig för att vara en ekologisk märkning ändå 
beskriver Pedersen och Neergard (2006).  
Det finns många olika varumärken idag som indikerar att livsmedelsprodukten är eko-, 
bio- eller ekologisk. Det finns dessutom flera olika sådana märkningar på förpackningen. 
Enligt Eden et al. (2008b) och Hatanaka et al. (2005) ska produkten eller varumärket vara 
certifierat av ett ackrediterat kontrollorgan som har godkänts utifrån första, andra eller 
tredjepartscertifiering. Dessa har skapats för att som de uttrycker det generera ett 
förtroende och återansluta konsumenten med producenten.  

De tre nivåerna av certifieringar innefattar olika grader av marknadsföring men 
tredjepartscertifieringen är den som allmänt har ett större förtroende bland konsumenterna 
hävdar Pedersen och Neergard (2006).  
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Vid en tredjepartscertifiering, sker kontroller av en 
tredje man alltså av någon som är oberoende av 
återförsäljaren eller livsmedelsproducenten. De kan 
vara både privata eller offentliga organisationer som 
utför kontrollerna enligt de standarder som finns. 
Denna nivå ökar förtroendet och legitimiteten för 
konsumenterna och begränsar ansvaret till ett 
objektivt kontrollorgan. 

 

 
I en andrapartscertifiering förekommer kontroller 
från en branschorganisation eller liknande 
organisation och som har en nära relation till 
tillverkaren eller återförsäljaren. Exempel är Arla 
som kontrollerar de mjölkproducenter som levererar 
mjölken runt om i Sverige 
 

 

 
En förstapartscertifiering sker genom självreglering 
som utförs av en livsmedelsproducent eller 
återförsäljare, denne kontrollerar sig själv. 
Livsmedelsbutikernas egna varumärken är ett 
exempel på en sådan certifiering där kontroller sker i 
den egna kedjan 

 
Figur 2 En illustration av Tredjepartscertifiering (oberoende kravställare och kontrollant), 

andrapartscertifiering (en överenskommelse mellan två parter) och förstapartscertifiering (att 
själv ställa ut och kontrollera sina kvalitetskriterier). 
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4 Konsumentens perspektiv – en empirisk 
sammanställning 

I följande kapitel redovisas resultatet av diskussionerna från de två genomförda 
fokusgrupperna. Undersökningens diskussion utgår från en intervjuguide som återfinns i 
bilaga A. Diskussionerna var mycket levande under samtalen därför vill jag försöka återge 
fokusgruppsintervjuerna genom att återge ett antal citat och sammanfatta de åsikter som 
kom fram under samtalen. 

4.1 Individernas kännedom om symboler och märkningar 
I de två genomförda fokusgrupperna refererar deltagarna till tidigare sammanhang när de 
berättar om hur de uppfattar olika varumärken. De beskriver också när de väljer ett 
specifikt märke hur det påverkar valet när de exempelvis vet att många andra köper 
produkter med det särskilda märket. Det fanns också deltagare som väljer märke enbart 
utifrån utseendet, och anser att märkningarna som är mest pålitliga är de som har ett tydligt 
och trevligt budskap. Några av de medverkande beskrev också att när märkena syns oftare 
och tydligare i olika samband som, exempelvis i matbutiker, väljer de hellre att lita på 
dessa märkningar som har haft en större utbredning i liknande sammanhang.  

De var även flera som ansåg att de matskandaler som hade uppmärksammats påverkade 
deras val av beslut, men bara under en kort tid. De går sedan tillbaka till samma märke 
igen därför att de tror att producenten har blivit ännu mer noggrann med kvalitetssäkringen 
av livsmedelsprodukten. Det visade sig också att många blev förvånade över att det fanns 
ett så stort utbud av ekologiska varumärken. De undrade varför det inte finns mer 
information om varje märkning, när det finns så många olika. Det fanns också en 
entusiasm bland deltagarna och en vilja att få information om vilka märken det finns och 
varför dessa finns.    

Individernas val utifrån den medvetenhet om symboler och märkningar som fanns var 
överlag ändå ganska lika, men deltagarnas reaktioner var blandade när de första 13 korten 
med ekologiska märkningar visades för dem. Det fanns ingen som kände igen samtliga 
märken och flera av dem hade inte sett hälften av märkena ens en gång. Det skapade en 
diskussion om huruvida de visade märkena verkligen var ekologiska och deltagarna var 
förvånade över hur många märkningar det finns. Av alla de 21 intervjuade, inräknat dem i 
pilotgruppen, hade ingen helt klart för sig vad deras valda (bekanta) symboler betyder. De 
var mållösa över att så många märken som visades för dem ens finns på förpackningar. 
Resultatet av deltagarnas rangordning baserades på egen kunskap, om de kände igen dem 
eller har hört talas om någon av märkningarna tidigare.  

Moderatorn lade märke till att de var flera av deltagarna som överlag hade ungefär samma 
svar gällande sina val ”topp tre”, och även hur de hade rangordnat dessa efter hur de tänker 
när de köper ekologiska livsmedel. Det visade sig också finnas en hel del förvirring bland 
deltagarna över vilka de olika märkningarna är och vad respektive betyder. Därför frågade 
moderatorn också deltagarna att förklara, varför de litar på den märkning eller symbol som 
de hade valt.  

De medverkande hade uppfattningar och åsikter om utseendet på de olika symbolerna och 
även på dem som de aldrig tidigare hade sett. Som en av dem uttryckte sig om en symbol 
med ett grönt löv, ”märket är iögonfallande och enkel, det är säkert därför den funkar”. Det 
var en återkommande kommentar om de märken som deltagarna hade störst förtroende att 
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det berodde på utseendet. Alla medverkande i fokusgrupperna var också överens om att de 
väljer märken efter igenkänningsfaktorn, mer än vad de egentligen lägger särskild tyngd på 
vad märket står för eller betyder. 

Det var ett återkommande uttalande bland deltagarna i båda grupperna och de tycks lita 
mer på märken som är visuellt tilltalande och har ett allmänt tydligare budskap. Frågor som 
väcktes och som en av deltagarna uttryckte det ”[…] det är jätte hemskt att man litar blint 
på något som man inte har en aning om vad eller vem som står bakom märkningen eller 
symbolen. Utan bara för att man känner igen den så är det okej”. Dessutom var det en 
bland deltagarna som var säker på varför han litar på de valda ekologiska märkningarna 
och det fanns flera som uttryckte sig på ett liknande sätt ”[…] vad som är viktigt och 
intressant är också att känna till att det hela tiden sker kontroller och följer upp varor så att 
inget fusk kan förekomma”.  

Under diskussionens gång har en av deltagarna suttit tyst och funderat, till slut delar hon 
med sig av sina tankar kring hur hon tror, att varumärken uppfattas och påverkar 
konsumenters beteenden, och sammanfattar de andras åsikter. 

Jag har tänkt mycket på den här visuella upplevelsen och deras logga och det är det som 
jag tror påverkar oss jätte mycket, som med pandan symbolen. De påverkar oss jätte 
mycket mer än den här (pekar på MSC symbolen) den är ganska luddig i sitt uttryck. Ja 
jag tror att vi påverkas mer av bilderna än vad märket egentligen står för. 

De andra deltagarna lyssnar och nickar instämmande när hon berättar om hur hon 
resonerar. Vad som förvånade moderatorn var ändå att det inte fanns någon av deltagarna 
som var helt säker på vem det är som står bakom respektive märkning eller symbol. Det 
fanns blandade argumentationer och gissningar, men ändå litar de på märkningarna enbart 
utifrån utseendet. Flera undrar om det verkligen finns ett behov av så många märkningar 
som det faktiskt gör och flera har svårt att förstå att det skulle göra det.  

4.2 Individernas kunskap om branschen, kontrollorgan och 
certifieringar  

Det var inte många av deltagarna som var medvetna om vem det är som styr branschen 
gällande vilka det är som kontrollerar de ekologiska varumärkena. Något som förvånade 
moderatorn är hur liten kunskap deltagarna hade för respektive märkning och att ingen av 
dem hade någon klar bild om vem det är som står bakom dessa. Följaktligen hade ingen i 
de två fokusgrupperna kunskap om vilka det är som kontrollerar och certifierar de 
ekologiska livsmedelsprodukter som de brukar köpa. I den ena gruppen som bestod av 
endast kvinnor, diskuterades alternativa förslag och gissningar men de lät en aning 
förvirrat emellanåt. Deltagarna tror att det är ett och samma organ som kontrollerar att 
respektive märkning är kvalitetssäkrad, inte flera olika. Diskussionen flöt på och resultatet 
av samtalet blev att de tror att det finns ett globalt kontrollorgan som granskar alla 
ekologiska produkter utifrån ett system, därefter märks varan.  
 

De förvånade deltagarna när de fick reda på att det finns olika certifieringsnivåer. Det 
upplevdes som något helt osannolikt och helt otänkbart att en producent får kontrollera sig 
själv. En av deltagarna kommenterade att då skulle hon minsann genast bli orolig om det 
skulle vara på det viset och det var flera som skakade på huvudet och såg undrande på 
varandra. Moderatorn berättade om hur exempelvis ICA själva kontrollerar sina ekologiska 
produkter, utifrån en så kallad förstapartscertifiering. Flera reagerar och kan inte förstå att 
det får gå till på det sättet att vem som helst kan kontrollera och granska en produkt. Som 
en av deltagarna säger ”men om det är så som du säger att det är ICA själva som 
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kontrollerar, då kan de skriva vad som helst som att produkten är ekologisk!”. Denna 
kommentar öppnade upp för en viktig fråga gällande vad är egentligen ekologisk och 
varför finns det flera certifieringsnivåer.  

Samtliga i gruppen hummade instämmande i den pågående diskussionen och tittar 
undrande på varandra. De dyker upp flera frågor rörande ämnet som hur ska vi veta vad 
märkningarna faktiskt står för. Det är svårt att definiera ekologisk tycker de flesta och 
undrar hur och vem som har bestämt certifieringsnivåerna. Kontentan av samtalet blir att 
ingen av deltagarna har vetskap om vem eller vilka det är som kontrollerar de ekologiska 
varumärkena, inte heller vad det innebär att en produkt är ekologisk. 

En olustig känsla spred sig i gruppen över hur de inte känner igen ens hälften av alla de 
märkningar som finns på bordet, inte heller har de kunskap om vem som står bakom 
respektive märke. Det väcker känslor som olust och skepsis över att det finns så många 
märkningar och som de dessutom aldrig har hört talas om eller sett tidigare. Många trodde 
också att begreppet ekologisk används och marknadsförs till största del på en förpackning 
för att det säljer, inte för att det ska öka förtroendet för varumärket.  

De framkommer att de tycker att det är ganska otäckt att det finns en partisk eller en 
beroende part som kontrollerar och certifierar en produkt och att det får vara så. När 
certifieringar egentligen ska finnas för att stärka konsumenters förtroende för märkningen 
på livsmedelsprodukten säger en av deltagarna. Diskussionen väcker en undran bland 
individerna, de förstår inte varför det inte finns information, dels om vad varje märkning 
betyder och framförallt hur de kontrolleras. Det finns en medveten konsument, som vill 
veta när och om denne gör ett bra val och därför behövs mer information, annars menar 
många att det kvittar att det finns flera ekologiska märkningar. Ett uttalande från 
fokusgrupperna berättar hur hon har noterat att det finns olika styrkor i de ekologiska 
märkena som hon beskriver det. Där några märken uppfattas som bättre och andra sämre 
och uttrycker ”sen finns det också svagare märken som inte alls har samma krav som andra 
men kanske uppfattas likvärdiga […]” 

Flera av symbolernas utseende tilltalar deltagarna och de är överens om varför de väljer en 
ekologisk produkt och det är på grund av att den ska vara 100 procent ekologisk. Annars 
får man inte ekomärka en produkt tycker de. Det som är intressant är att för EU-
märkningen är kravet att livsmedelsprodukten bara behöver vara 95 procent ekologisk. Det 
är något som upprör flera av deltagarna ”vadå 95 procent? Lägg av! Antingen är det 
ekologiskt eller så är det inte ekologiskt!”. EU-märkningen är en så kallad 
tredjepartscertifiering men har inte alls ett särskilt högt förtroende. Medan KRAV-märket 
fanns med på nästan allas ”topp tre” val. De tror att märket är ett pålitligt sådant eftersom 
att det har ett trevligt utseende, syns ofta i olika sammanhang och är certifierat utifrån en 
tredjepartscertifiering.  

4.3 Individernas kännedom om EU-märkningen 
En av de viktigaste och vanligaste märkningarna på ekologiska livsmedelsprodukter är EU-
märkningen (med lövet). Den är viktig därför att den måste förekomma på alla produkter 
som säljs som ekologiska inom EU numera. Det var ingen av deltagarna som kände igen 
den, och knappt någon som har observerat den på livsmedelsförpackningar när de köper 
mat. De hade heller inte hört talas om den nya lagen gällande ekologisk produktion och 
märkning.  

En annan intressant synvinkel är också hur ingen av deltagarna visste varför EU-
märkningen finns på ekologiska förpackningar. En av 21 deltagare nämnde EU-märket i 
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sin rangordning och undrade vad det är för symbol. En återkommande reflektion under de 
medverkandes berättelser är hur pass många det är av deltagarna som faktiskt vill göra ett 
bra val. De önskar att det skulle finnas mer information för de konsumenter som vill veta. 
Annars blir det att man väljer de stora och välkända märkena som man upplever vara 
tillförlitliga och för att dem syns mer i olika sammanhang.   

Flertalet har ingen kunskap om EU-symbolen och deltagarna resonerar kring hur de 
värdesätter omärkta varor jämfört med märkta varor. Ett resonemang löd huruvida de är 
uppmärksamma på innehållet beroende på vad man som konsument är ute efter. Deltagaren 
menar att denne värdesätter ett varumärke högt, speciellt om produkten är ekologisk. En 
annan menar också att det inte går att bli upprörd när folk köper omärkta varor, när det 
sedan uppmärksammas skandaler om hästkött och annat. Deltagaren kan inte förstå hur 
folk kan bli förvånade när de har köpt något som inte är kvalitetssäkrat. Som konsument 
får man inte bli lurad för att det inte finns tillräcklig information, men vad hade denne 
förväntat sig. Deltagaren fortsätter att argumentera för sin sak och menar att ”om jag 
däremot har gjort ett medvetet val och köpt en märkt produkt så skulle jag bli helt tokig om 
det framgick att varan inte alls är ekologisk!”. Det är flera som håller med men är osäkra 
på vilken märkning som ska väljas beroende på om de vill göra ett bra val för sin egen 
hälsa, djurens välmående eller för miljön.  

4.4 Individernas syn på ekologisk med hänsyn till djur, hälsa och 
miljö 

Deltagarna verkar ha en positiv inställning på ekologisk med hänsynen till djur, hälsa och 
miljö, men att djur och hälsa är det två viktigaste aspekterna till varför de utrycker en vilja 
att kunna göra ett medvetet val i sina konsumtionsbeslut. I fokusgrupperna ges uttryck för 
att gruppdeltagarna har olika uppfattning om hur de tre anledningarna betyder beroende på 
val men de beskriver att de ändå går hand i hand trots allt. Ett exempel som konstaterar att 
definitionen för ekologisk är för komplicerad emellanåt är i början av diskussionen när en 
av deltagarna sade att hon trodde att MSC bara hade något med miljö och hållbarhet, men 
att den inte är ekologisk. Flera instämmer och ställer frågor vad ekologisk är och som 
konsument är det svårt att veta om de har gjort ett medvetet val eller inte. En av de 
medverkande sa också att ”Jag undrar alltid om jag gör något bra för hälsa, miljö eller 
djuren jag vet inte, jag vill veta!”.  

Samtidigt som deltagarnas uppfattning är densamma många gånger gällande uppfattningen 
av ett märke så går de även också isär om bland annat, märket MSC. Den märkningen har 
deltagarna helt olika uppfattningar om. För konsumenterna har denne både en positiv och 
negativ bild av den märkningen, där några inte alls litar på certifieringen av hållbart fiske 
(MSC), medan andra tycker att den är pålitlig. Det är ett ganska bra och tydligt exempel på 
när någon har hört någonstans om ett märke som kanske inte alltid är så bra som 
märkningen utger sig för att vara, den luras. De önskar en märkning som de framförallt kan 
lita på och som tar hänsyn till alla aspekter.   

4.5 Individernas attityd till grön marknadsföring 
En av deltagarna nämner att de värdesätter ekologisk när de köper juice, han tycker att det 
är så pass viktigt att det inte är något annat i än just juice. Därefter plockar moderatorn 
fram två likadana flaskor innehållandes citronjuice.  
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Figur 3 Exempel på ekomärkning av citronjuice 

Vad de inte vet, mer än att båda flaskorna är ekologisk märkta är att den ena flaskan till 
vänster på bilden har tre olika märkningar på emballaget utöver EU-märket, totalt fyra 
stycken. Den andra flaskan har två märkningar totalt inklusive EU-lövet. Vid första anblick 
är de flesta överens om att de skulle välja den med färre märken, flaskan till höger. För att 
desto fler märken det är på en förpackning desto mer blir individen skeptisk mot 
livsmedelsprodukten. Ett argument för det antagandet är, om produkten behöver fler 
märkningar sjunker förtroendet och de köper hellre en ekologisk produkt som har färre 
märken på förpackningen. Resultatet är desto fler märkningar desto mindre förtroende. 
Deltagarna menar att det är ett säljknep att använda flera märkningar i kombination och det 
fungerar säkert många gånger som flera säger.  

Moderatorn ber en av deltagarna att läsa på innehållsförteckningen medan de andra lyssnar 
och de ser mer och mer frågande ut. Plötsligt reagerar en av dem och menar att som 
konsument tro att de gör ett medvetet val när de väljer att köpa en produkt för att ” jag litar 
på den märkningen om det senare visar sig att märket är en bluff känns helt fruktansvärt”. 
Juicen som har färre märkningar och ett relativt känt varumärke innehåller 20 procent 
något annat som inte är ekologisk, jämfört med den första flaskan som endast innehåller 
ekologisk limejuice, som märkningen intygar. De medverkande i båda fokusgrupperna var 
chockerade över att det inte finns någon som kontrollerar detta och att något får 
marknadsföras som ekologisk men som inte är det. De anser att märket är till för att 
vägleda konsumenter så att de kan göra ett medvetet val i matbutiken, om inte, bör de inte 
få finnas.     

Känslor och antaganden som dök upp under hela diskussionen i bägge fokusgrupper var en 
växande skepsis för de ekologiska varumärkena. Speciellt när flera av dessa i kombination 
pryder de ekologiska livsmedelsförpackningarna, sjunker istället förtroendet för märkets 
betydelse. Enligt dem själva väljer de bort dessa produkter och istället köper de hellre en 
ekologisk livsmedelprodukt med färre märken och symboler, för att de har större 
förtroende för dem. Helst ska det vara en till antalet, eftersom att de tror att produkter som 
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bär fler märken bara är ett sätt för företaget att öka chansen för att individen ska känna igen 
åtminstone en av dem som finns på förpackningen.  

Följaktligen, som en av deltagarna uttrycker det ”det känns lite som om vi är tillbaka på 
ruta 1 som konsument. Jag trodde att dessa fanns till för oss som någon slags vägledning 
bland alla dessa symboler och märkningar, jag har helt ändrat uppfattning”. Ifrån båda 
grupperna ansåg deltagarna att det krävs en symbol även för de oekologiska åtminstone så 
att de vet vad de ska välja när de vill göra ett medvetet val. Ett förslag som otroligt nog 
kom från båda grupperna är en dödskalle på de varor som är oekologiska, med 
motiveringen att då vet man i alla fall vad det inte är. En annan iakttagelse från moderatorn 
är också om hur konsumentens förtroende sjunker när utbudet av märken ökar och inte 
tvärtom, att utbudet ökar om efterfrågan ökar enligt flera av deltagarna.  

4.6 Sammanställning av den empiriska undersökningen    
Utifrån den empiriska undersökningen ovan har det dykt upp en mängd olika synpunkter 
med utgångspunkt i individernas uppfattning och förtroende för ekologiska varumärken. 
Det framkommer hur de resonerar när de väljer ett märke och att de flesta påverkas mest av 
utseendet. De föredrog i allmänhet de märken som var tydliga och trevliga mer än vad det 
har för kunskap om märkets betydelse. Något som också är av intresse är den upplevda 
skepsis som de gav uttryck för när de ser flera märkningar i kombination. 

Ingen av deltagarna har någon kunskap om de certifieringssystem som de ekologiska 
varumärkena grundar sig. I figur 4 redovisas deltagarnas resultat utifrån den subjektiva 
igenkänningen och med en dimension av om de känner igen respektive märkningar som 
visades för dem.  

 
Figur 4 Ekomärken i svensk handel, grupperade efter igenkänning 
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5 Diskussion och analys 

5.1 Individernas medvetenhet om ekologiska märkningar och 
symboler 

Det har nu för tiden blivit alltmer vanligt att köpa ekologiska livsmedelsprodukter, men det 
är något som saknas eftersom systemet för märkningen inte riktigt fungerar ännu som det 
är tänkt. Det finns skillnader, men också likheter med varför EU:s regler behövs och med 
individernas uppfattning om dessa märkningar.  

Uggla (2003) beskriver ett varumärke som en symbol, ett namn eller ett märke och enligt 
Nationalencyklopedins (2014) definition kan allt som är grafiskt också fungera som ett 
varumärke. Deltagarna i fokusgrupperna verifierar definitionerna och beskriver hur de 
upplever ett varumärkes utseende. Betydelsen av innehållet är inte lika viktig vid första 
anblick när de ser märket för första gången. Det har visat sig att varumärken först skapar 
en bild eller känsla som individen först senare reflekterar över och om vad märket 
egentligen betyder som Pedersen och Neergard (2006) utrycker det. Detta styrks av att en 
symbol säger ibland mer än vad en text gör och det påverkar individernas val positivt, 
enligt deltagarna i fokusgrupperna. Däremot visar det sig att det inte räcker med att ett 
varumärke föreställer något som individen uppfattar som positivt i sitt val av ekologisk 
märkning. Deltagarna erkänner att de litar blint på att det varumärke som de exempelvis 
känner igen, är vad de tror att produkten innehåller.  

Enligt Pedersen och Neergard (2006) kan en miljömärkning öka försäljningen eller 
förbättra bilden av själva märket om konsumenten finner dem trovärdiga. Det är därför 
intressant för de livsmedelsprodukter som har blivit kontrollerade av tredjepart att de kan 
förbättra trovärdigheten för miljömärket som finns på förpackningen. Dock fungerar det 
bara om konsumenten kan identifiera de produkter som omfattas av kontroll av tredje part. 
Det kan därför vara svårt om konsumenten inte har den kunskap om vad en 
tredjepartscertifiering är. Resonemanget stämmer överens med deltagarnas åsikter och det 
kan finnas svårigheter både för konsumenter som för producenter att återinföra en närmare 
relation när ingen av parterna har kunskap om vad som efterfrågas.  

Vidare hade deltagarna i bägge fokusgrupper idéer om varför användningen av flera 
ekologiska varumärken samtidigt finns på förpackningen. De tror nämligen att det enbart 
används för att öka chansen att locka konsumenten, genom att användaren förmodligen 
kommer att känna igen åtminstone någon utav de märkningar som pryder förpackningarna 
när de köper ekologisk mat. Deltagarna tror inte att ett stort antal varumärken 
nödvändigtvis förekommer för att öka förtroendet för den kvalitetssäkrade produkten. 

Det antagandet stämmer också överens med hur deltagarna från båda fokusgrupperna 
beskriver hur de resonerar när de väljer att köpa en produkt som har ett ekologiskt 
varumärke på förpackningen. Det finns ändå någonting utöver varumärkets funktionella 
egenskaper som är av större intresse när de gör ett medvetet val. Det medvetna valet 
baseras på känslor och igenkänning mer än att varumärkets funktionella innehåll är inte 
prioritet menar Pedersen och Neergard (2006). Det finns kommunikationsbrist mellan de 
som bestämmer lagar, i det här fallet EU, de som producerar maten och till sist 
slutkonsumenten. Det saknas en avgörande bit eftersom att individerna uppfattar märkning 
i kombination med andra varumärken som något negativt. I EU:s förordning står det klart 
och tydligt att EU-lövet ska finnas på varenda ekologisk livsmedelsförpackning, på samma 
gång som det inte ska hindra andra märken att användas samtidigt.    
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En likhet mellan den empiriska undersökningen och den teoretiska referensramen, är hur 
varumärkesigenkänning förklaras genom att den kan både vara produkt och icke 
produktrelaterad enligt Keller (1993). Deltagarna anser att de grundar sitt val utifrån om de 
känner igen märket om märket syns oftare i matbutiker eller hört talas om en ekologisk 
märkning tidigare. Konsumenter påverkas också av sin egen fantasi och skapar en 
association som inte är direkt kopplad till varumärkets funktion menar Keller. Det är något 
som många av deltagarna upplever när de ska köpa ekologiska livsmedelsprodukter och 
som figur 4 på sidan 21 illustrerar så känns inte ens hälften av de vanligaste svenska 
ekologiska märkena igen av deltagarna i fokusgrupperna. De hade heller ingen kunskap om 
vare sig kontroll, certifiering eller vad ekologisk innebär.  

Ett annat intressant konstaterande är att ingen av deltagarna i fokusgrupperna vet varför 
EU-märkningen finns på ekologiska förpackningar. Den är till för att konsumenten ska 
veta att det finns en garanti för att de ska kunna göra ett medvetet val när det väljer att 
köpa ekologiska livsmedelsprodukter enligt EU:s bestämmelser (2008). De blev upprörda 
över hur det inte kan finnas mer information tillgänglig när det finns så många olika 
märken att välja mellan. Flera kände sig också lurade emellanåt och anser numera att de är 
skeptiska till att lita enbart på en livsmedelsprodukts märke.  

För att försöka förstå vad definitionen för ekologisk är, utgår individen från de tre 
grunderna med hänsyn till djur, hälsa och miljö. De värdesätts olika men de finns med i 
bakhuvudet när de gör sitt medvetna val. Som Almeida et al. (2007) argumenterar för i sin 
undersökning är att det är med hänsyn till djuren som är den viktigaste anledningen till 
varför konsumenter i England väljer att köpa ekologisk mat, men att miljö och hälsa är 
också viktiga aspekter när de väljer en sådan produkt. Det finns likheter bland svaren från 
deltagarna i denna uppsats fokusgrupper, men de menar också att det återigen borde finnas 
en bestämd lag gällande dessa tre anledningar och det ska egentligen endast kunna krävas 
ett varumärke som indikerar detta för konsumenten.  

5.2 Individens kunskap om hur ekologisk märkning kontrolleras och 
certifieras 

I en jämförelse mellan EU:s direktiv (2007) och konsumentens uppfattning om ekologiska 
varumärken skiljer sig dessa åt. Det huvudsakliga syftet för de bestämmelser som finns är 
till för att stärka förtroendet för ekologisk produktion och märkning. Det har visat sig både 
i tidigare forskning och nu, att konsumenten inte upplever det så. Flera av deltagarna 
känner att det inte finns särskilt stort förtroende för ekologiska varumärken.  

Det finns en skillnad på vad de tror sig veta att individen söker, jämfört med EU:s 
förordning (2007). I undersökningen var deltagarna överens om att EU-lövet ska finnas för 
att stärka förtroendet för den ekologiska produktionen och märkningen vilket har visat sig i 
undersökningen ha en låg genomslagskraft. Som i många tidigare undersökningar och i de 
båda fokusgrupperna var det ingen som kände igen EU-lövet, som dessutom numera ska 
finnas på alla produkter som marknadsförs som ekologiska. Hur kan märkningen ha någon 
innebörd om det inte finns någon som vet vad den står för eller betyder? Det blir därför 
inte så svårt att stödja resonemanget med resultaten från fokusgrupperna och tidigare 
genomförda studierna att konsumenter inte har något förtroende för märket. Det blir inte 
lättare att lita på en märkning när det finns så många olika.  

Ett argument som fick medhåll av flera av deltagarna i fokusgrupperna var att 
kombinationer av ekologiska märkningar mest bara förvirrar konsumenten och leder till att 
de hellre väljer en produkt som har färre märkningar. Dessutom menar deltagarna i 
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fokusgrupperna att deras förtroende för dessa märken sjunker eftersom att de ser det bara 
som ett ”spel” av varumärkes ägare att använda ekologiska märkningar i kombination.  

Flera undersökningar har visat att konsumenten har ett lågt förtroende för ekomärken och 
de har istället blivit skeptiska. Numera är det också lag på att de livsmedelsprodukter som 
marknadsförs som ekologiska obligatoriskt ska använda EU-lövet på samtliga 
förpackningar. Det är något som är helt obekant för samtliga deltagare i fokusgrupperna 
och de hade heller aldrig sett EU-lövet tidigare.  

Det empiriska underlaget i undersökningen visar att det finns ett intresse för att få 
information om vad det finns för olika certifieringsnivåer och framförallt vad respektive 
nivå innebär, det antagandet påvisas också av Hatanaka et al. (2005). I EU:s (1991) första 
bestämmelser gällande produktion och märkning står det att de vill öka konsumentens 
förtroende för ekologiska produkter. Senare tillkom nya direktiv som löd ”[…] det är 
viktigt att bibehålla konsumenternas förtroende för ekologiska produkter”. En fråga som 
kan ställas är hur de har arbetat för att nå det målet, med tanke på att ingen av deltagarna 
kände igen EU-logotypen och de hade heller ingen större kunskap om vad den står för. 
Detta kan ses som ett misslyckande för alla inblandade parter. Något som är tråkigt 
eftersom att det finns en vilja hos konsumenterna att kunna göra ett medvetet val och 
samtidigt göra något bra för miljö, djur och hälsa. Det är därför individerna köper 
ekologisk mat. 

Liknande resultat finns från flera undersökningar, bland annat den av Eden et al (2008a) 
och likaså Nilsson et al (2004) som studerade konsumenters förtroende för ekologisk 
märkning, där EU-lövet var det märke deltagarna hade lägst förtroende för. Det har också 
spekulerats i de båda fokusgrupperna om det verkligen finns ett behov att ett sådant stort 
utbud av märken på ekologiska livsmedelsprodukter och att de kanske bara är förvirrande 
för konsumenten och som även Guthman (2004) säger och intygar det med facit i hand att 
systemet inte fungerar för ekologisk varumärkning.  

En förklaring till varför det finns och behövs märken kan vara för att de vägleder 
konsumenten i sitt val av köp, som en av deltagarna understryker i diskussionen om varför 
de tror att det finns ekologiska märken. Många av deltagarna i undersökningen anser också 
att det bör räcka med ett varumärke som indikerar att produkten är ekologisk, annars blir 
det förvirrande. Det visar ändå att det finns en vilja för att ha tillgång till information, för 
att det underlättar och blir enklare för konsumenten när denne gör ett aktivt och medvetet 
val. Om de inte kan lita på märkningarna krävs det mer tid från en konsument som blir 
tvungen att läsa igenom varje innehållsförteckning för att kunna var säker på att det som 
märkningen indikerar stämmer. En lösning som förslag från en annan av deltagarna i 
fokusgrupperna var att märka även de oekologiska produkterna med en dödskalle. 

I undersökningen som Eden et al (2008) genomförde visade att det inte nödvändigtvis ökar 
förtroendet om en produkt är kvalitetssäkrad, snarare tvärtom. Det verkar som att det finns 
en likadan uppfattning även i fokusgrupperna som genomfördes och att de inte vet vad det 
betyder eller innebär. Även Gerrard et al. (2013) upptäckte att det fanns en förvirrad 
konsument och de hade heller inte särskilt högt förtroende för en produkt som var 
kvalitetssäkrad. Det påvisas i de genomförda fokusgrupperna att de upplever systemet som 
krångligt och de har svårt att förstå hur det fungerar i branschen.  

Pedersen och Neergard (2006) beskriver de tre nivåerna av certifieringar som innefattar 
marknadsföring men de menar att tredjepartscertifieringen är den som allmänt har ett större 
förtroende bland konsumenterna. Här finns det en skillnad mellan den teoretiska grunden 
och individernas uppfattning. Deltagarna uppfattar varumärken som syns mest, inte 
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grundat på vilken typ av kvalitet varumärket har blivit kontrollerat. De medger sedan att 
om de hade mer kunskap och information om dessa skulle de känna sig mer säkra på en 
tredjepartscertifiering när de väljer mellan de olika förpackningarna.    

5.3 Undersökningens likheter och skillnader med tidigare forskning 
Det har genomförts en del forskning inom det relativt outforskade ämnet om hur 
konsumenter litar på och har kunskap om hur branschen är reglerad som Guthman (2004) 
uttrycker det. Ur en konsuments synsätt uppfattas de märkningar som finns relativt lika, 
men det finns också skillnader om hur de värdesätter ett varumärkes betydelse. Det finns 
både de som litar på ett varumärke för att de har hört att det ska vara bra och det finns de 
som väljer utifrån utseendet och som kan leda till att denne blandar ihop märkningar med 
andra, så kallade paradsymboler.  

Pedersen och Neergard (2006) uttrycker en olust över vad som kan ske om paradsymboler 
får ett fäste i branschen och vad det kan leda till att felaktiga miljömärkningar eftersom det 
”försvagar den allmänna trovärdigheten för ekologisk märkning och göra det omöjligt för 
välmenande företag att främja miljövänliga produkter”. Det anser även deltagarna i den 
empiriska undersökningen där de medger att de själva litar mer på ett varumärke som 
utseendemässigt är trevligare, som ett hjärta eller pandasymbolen. Det framgår också att de 
känner sig förlamade i sitt handlingssätt eftersom att de förlitar sig på att det som står på 
förpackningen stämmer. Enligt EU:s direktiv (2008) om varför det finns bestämmelser för 
ekologisk produktion och märkning finns för att konsumenten ska kunna lita på produkten 
och varumärket.  

Det finns belägg i undersökningen för att systemet för kontroll och märkning av ekologiska 
produkter inte fungerar som det är tänkt. Ett exempel som styrker det antagandet är dels för 
hur deltagarna inte har kunskap om varför en livsmedelsprodukt har eller får 
marknadsföras ekologisk. De har heller ingen kunskap om att de finns tre nivåer av 
certifieringar som granskar att det är ekologiskt. De blev upprörda när de fick veta att det 
finns producenter som får granska sig själva, att det inte är en och samma part som 
genomför kontrollerna. Dessa resultat visar att även i Sverige har konsumenten ett lågt 
förtroende för den ekologiska märkningen. Det blir inte bättre om dessa kombineras på 
emballaget. Istället skapas en skepsis och konsumenterna känner sig vilseledda snarare än 
att det underlättar.  
 
Det har också framkommit att informationen om varje märkning saknas och att det i sin tur 
upplevs som en stor brist på kunskap. Den känslan är olustig och de leder inte till 
någonting gott utan som Hatanaka et al. (2005) argumenterar för är möjligheten och det 
faktum att konsumenten ska kunna lita på att det som står på förpackningen är avgörande.  
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6 Slutsatser 

Igenkänning är det som väger tyngst när konsumenter väljer att lita på en ekomärkt 
produkt. Konsumentens val baseras på en känsla snarare än att hon vet vad märkningen 
innebär, de baserar sina val på märkenas igenkänning och utseende när de väljer ekomärkta 
produkter. 

Konsumenterna har bristande kunskap om ekomärken. De medverkande i fokusgrupperna 
trodde sig veta vad en ekologisk märkning betyder och de tyckte själva att det var 
oroväckande när märkningarna visade sig betyda något annat. De är inte medvetna om 
ekomärkningens regler gällande hänsyn till djur, hälsa och miljö. De blev också förvånade 
över hur många olika märkningar det finns och att de bara kände igen ett fåtal av dessa.  

Systemet för märkning av livsmedelsprodukter och den mängd märken som förekommer, 
förvirrar konsumenten och gör henne osäker och skeptisk. Hon har svag tilltro till 
livsmedelsprodukternas alla eko-märken. 

För att EU:s avsikt med reglering av ekomärkning skall ha någon verkan krävs att 
konsumenten får kännedom om att en ekologisk märkning - oavsett utseende - har vissa 
fastställda regler om kvalitet och kontroll gällande miljö, djur och hälsa.  

En kombination av flera olika märkningar på förpackningen minskar förtroendet och får 
alltså motsatt effekt än för vad den tanken är bakom det. För ett medvetet val krävs att 
konsumenten har god kunskap om vad varje varumärke och kvalitetsmärke betyder och 
dessutom att hon läser innehållsförteckningen noga för att kunna veta om produkten 
innehåller det som märkningen intygar. Det innebär att ekomärkningen förlorar sin 
funktion av att ge ett tydligt besked om att produkten är kontrollerad och pålitlig, och 
istället blir en av ett antal symboler som symboliserar ”trevlig”.  

Den nya lagen från EU om ekologisk produktion och märkning kräver att all mat som 
marknadsförs som ekologisk ska bära märket på förpackningen, och underställas 
kvalitetskrav och kontroll. EU-märket är ännu okänt för de flesta av konsumenterna, och 
det har inte har ökat förtroendet för dessa typer av varumärken - som ju var ett av skälen 
till EU:s regler. 

Reglerna om märkning av ekologiska livsmedelsprodukter har inte fått avsedd verkan på 
konsumenters val, för att det finns enligt dem dels alldeles för många olika märkningar på 
förpackningarna. Det saknas dessutom information om vad respektive märkning betyder 
och de blir skeptiska till att det finns flera märkningar i kombination på en och samma 
livsmedelsprodukt! 

Utseendet har en stor betydelse för hur och om konsumenten känner igen och litar på ett 
ekologiskt varumärke. Trenden att välja att äta ekologiskt är här för att stanna och jag tror 
att vi står inför ett paradigmskifte. Därför att det blir allt vanligare att individen blir mer 
medveten om varifrån den mat vi äter kommer, samtidigt som hon inte vill bli ”lurad” av 
branschens marknadsföringsknep. Det är en positiv förändring och som jag tror att vi 
kommer få se mer av i framtiden. Dock finns det problem, som uppsatsen visar. Det är ett 
glapp i kommunikationen mellan å ena sidan direktiven som finns gällande ekologisk 
märkning och å andra sidan vad som praktiseras av producenter och distributörer i 
livsmedelsbranschen.  
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I korthet 

• Ekomärken betyder främst att produkten ser trevlig och bekant ut 
• Konsumenterna känner bäst igen KRAV, Fairtrade, I love eco (eget varumärke från 

ICA) och WWFs Panda (så kallat paradmärke, utan kvalitetskontroll). Minst känt 
av nära 30 visade märken var - EU-lövet 

• Man känner inte till vad ekologisk märkning innebär, varken kopplingen till djur, 
hälsa och miljö, eller märkningens krav på kvalitet och kontroll 

• Förtroendet för ekomärken är mycket lågt. Snarare kan mängde märken skapa 
skepticism 

• EU:s reglering från 2012 om ekologisk produktion, kontroll och marknadsföring 
har inte fått avsedd verkan på val av livsmedelsprodukter 

Nu återstår att se om EU-lövet med tiden kan bli det mest kända och pålitliga ekomärket 
och - som det var tänkt - bidra till att hela marknaden utvecklas mot en mer uthållig 
livsmedelsförsörjning. Hittills är det svårt att se en sådan utveckling. 

6.1 En rekommendation för konsumenter 
Som uppsatsen belyser finns det problem eftersom det system som finns idag gällande 
produktion och märkningar inte fungerar tillräckligt bra för någon av de inblandade, 
varken för producenter eller för konsumenter. Det krävs en insats för att konsumenten ska 
kunna vägledas fram till ett bra val om hon vill välja ekologisk mat. Jag föreslår att det bör 
finnas färre märken och att dessa ska följa samma regler plus att det kanske även krävs ett 
märke som indikerar att de varor som är oekologiska indikerar att de är oekologiska, just 
bara för att underlätta valet för konsumenten.  

Det krävs mer information och kunskap om de olika märkningarna, annars kommer kanske 
det i fortsättningen bli mer vanligt med paradsymboler som inte säger något om kvaliteten 
på produkten. I värsta fall förlorar den ”äkta” ekologiska märkningen sin betydelse helt.  

Å andra sidan finns det en risk med att någon myndighet skall bestämma allt. En viss 
variation i utbudet kan ge den medvetne konsumenten just sina favoriter. En myndighet 
som kvalitetssäkrar och kräver jämförbar information för att underlätta medvetna val, kan 
inge en falsk trygghet som gör att konsumenten blir än mindre kritisk i sina produktval. 

Jag vill avsluta med ett citat som sammanfattar och beskriver detta dilemma gällande hur 
den ekologiska märkningen kan påverka både producenter och konsumenter: 

”Att lita blint på en auktoritet är samhällets värsta fiende” – Albert Einstein 
Från (Schulmann 2012) (sid 63) 

6.2 Kritisk granskning 
Deltagarna i fokusgrupperna upplevdes som ärliga och deras berättelser har spelat en viktig 
roll i undersökningen. Men de befann sig på intervjun för att de var utvalda och kanske 
besvarade frågorna inspirerade av hur andra svarade och tänkte. Dock ser jag att det 
faktiskt är ett intressant ämne som berör många och det finns fortfarande mycket att lära. 
Om det hade funnits mer tid hade det varit intressant att följa upp deltagarna som 
medverkade i fokusgruppsintervjuerna och träffas ytterligare två gånger med en tids 
mellanrum och följt upp nya berättelser och reflektioner. En annan idé är om det även 
skulle genomföras en kvantitativ studie för att på så sätt kunna mäta hur mycket deltagarna 
litar på en märkning i kombination med denna kvalitativa studie att förstå hur deltagarna 
upplever eller känner igen en ekologisk märkning. Jag är också medveten om att det inte 
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går att dra generella slutsatser som gäller alla konsumenter utan att dessa resultat och 
slutsatser är dragna utifrån litteraturstudier och de två genomförda fokusgrupperna. 

6.3 Förslag till forskning i framtiden 
Det har under arbetet med uppsatsen dykt upp funderingar kring varför det finns ett 
märkningssystem som inte fungerar. När det dessutom numera är obligatoriskt att märka en 
ekologisk produkt med EU-lövet även om märket inte ens är känt för konsumenten. Vem 
är det som har bestämt att den märkningen skulle öka konsumentens förtroende eller 
förmåga att välja rätt? Är det någon som har undersökt vad konsumenten efterfrågar och är 
det rimligt att det finns så många olika eko-märken? Det är några frågor som skulle vara 
intressant att undersöka över en längre period.  
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Bilaga A: Intervjuguide 

Öppningsfråga  

Börjar med en presentation av varandra, säg namn och en ekologisk vara som du brukar 
köpa, därefter ber moderatorn deltagarna att konstruera egna namnlappar.   

Moderatorn berättar hur det går till i en fokusgrupp, att de huvudsakligen ska prata med 
varandra och inte med mig som moderator. Jag är där för att jag är intresserad och tolkar 
det ni delar med er av, i form av erfarenheter och berättelser. Så kom ihåg berätta och 
diskutera med varandra! 

Inledningsfrågor (ca 5 min) 

1. ”Nu vill jag att du ska föreställa dig själv att du ska handla mat till dig eller din 
familj. Sådana varor som till exempel grönsaker, kött, ost och vad det nu mer kan 
vara som du brukar köpa i butiken...”  

2. ”Sortera korten därefter hur mycket du litar på märket eller symbolen på 
förpackningen. Förklara varför och prata gärna med de andra deltagarna om hur ni 
resonerar för ert val.  

 
• Stämmer er uppfattning överrens/eller inte överens med varandra, beskriv?”   
• Är ni medvetna om vad dessa utvalda märkningar/symboler betyder?  Om inte, hur 

kan ni då lita på dessa?” 
• Många tror att den svenska ekokonsumenten värderar de tre anledningarna lika 

mycket, djurvälfärd, hälsa och miljö när de handlar ekologiskt” – Är det också din 
uppfattning?”  

• Varför är det viktigt med märkning och symboler på livsmedelsprodukter för dig    
• Hur viktiga är de här symbolerna/märkningarna för dig, än om vi tar en omärkt vara 

som findus?  
• EXTRANUMMER: COOP CITRONJUICE 100 % VS ICA CITRONJUICE 20 % 

surhetsreglerandemedel. (Båda är ekologisk märkta.) 
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Bilaga B: Förteckning av eko-märken 

Märke  Förklaring 
*) Källa, om inte annat anges: SLV.se/sv/grupp1/Markning-av-mat/Ekologisk-mat 

ARLA ‐ EKO 
 

 

Vilka står bakom märkningen? ARLA skriver att dom följer 
kriterierna från KRAV 
Källa:http://www.arla.se/vara-produkter/ekologiskt/Arlas  
 
”svenska ekologiska produkter produceras enligt KRAV:s regler för 
ekologisk produktion. Det betyder att de tillverkas så naturligt som 
det går, till exempel används inte kemiska bekämpningsmedel och 
handelsgödsel på de ekologiska gårdarna. Ekologiska produkter är 
fria från syntetiska färgämnen, sötningsmedel och aromämnen.” 
 

AXFOOD ‐  
GARANT EKO 

 

 

Vilka står bakom märkningen? Axfood 
Mer information på www.axfood.se/sv/Hallbarhet/Kundens-
val/Ekologiskt-och-Fairtrade/ *) 
 
"Märket baserar sig på andra miljömärkens kriterier. Vilka 
miljömärkningar som avses finns angivet på respektive produkt. 
Samtliga produkter är producerade enligt EU-reglerna för ekologisk 
odling." 
 

BRA MILJÖVAL 
[FALKEN] 

 

 

Vilka står bakom märkningen? Svenska Naturskyddsföreningen  
Hur sker kontrollen? Auktoriserade revisorer.  
Mer information på www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval *) 
 
”Bra miljöval finns inte på livsmedel, däremot kan livsmedelsbutiker 
få märket. För livsmedelsbutiker innebär märkningen krav på 
sortiment av ekologiska varor och att välja bort vissa varor som anses 
särskilt dåliga ur miljösynpunkt. Märkningen kräver också bra 
sortiment av övriga miljömärkta produkter samt aktivt miljöarbete i 
butiken.”  
 

COOP‐  
ÄNGLAMARK 

 

 

Vilka står bakom märkningen? Coop 
Mer information på www.coop.se *) 
 
”Märket baserar sig på andra miljömärkens kriterier. Vilka 
miljömärkningar som avses finns angivet på respektive produkt. 
Samtliga produkter är producerade enligt EU-reglerna för ekologisk 
odling.” 
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DEMETER 
 

 

Vilka står bakom märkningen? Svenska Demeter-förbundet, 
reglerna följer Demeter International. 
Hur sker kontrollen? Demeters kontrollorganisationer 
Mer information på www.demeter.nu *) 
 
”Produkten är ekologisk i enlighet med bestämmelserna i EU:s 
regelverk samt egna kriterier. Produktionen sker enligt den 
biodynamiska metoden som bl.a. innebär att hela gården måste 
läggas om. Exempel på reglernas innehåll: 
• Produktionsmetoder: Gödsel får användas endast i begränsad 
mängd och ska främst komma från djuren på den egna gården. 
Biodynamiska preparat ska användas som en del av gödningen. 
• Djuromsorg: Krav på välbefinnande och djurhälsa, bland annat ska 
djuren ges utevistelse. Foder till exempelvis kor ska till övervägande 
del bestå av grovfoder.” 
 

EU ‐ ECOLABEL 
 

 

Vilka står bakom märkningen? Nationella organisationer i EU:s 
medlemsländer på uppdrag av EU-Kommissionen. 
Källa: http://www.svanen.se/EU-Ecolabel/Kriterier/ 
 
”Idag finns det kriterier för EU Ecolabel inom sju olika 
produktområden och 26 produktkategorier. Dessa omfattar 
rengöringsprodukter, tvål, schampo, maskindiskmedel, diskmaskiner, 
värmepumpar, TV-apparater, kylskåp, datorer, glödlampor, 
tvättmedel, dammsugare, skor, textilier, campingplatser, 
pappersprodukter, bäddmadrasser, trämöbler, golv och smörjmedel. 
För att få licens måste produkten uppfylla vissa krav på miljö, hälsa, 
funktion och kvalitet. Tillverkarna måste genom tester och 
dokumentation visa att produkterna klarar detta. Ingen certifiering av 
livsmedelsprodukter. Samma kriterier som den svenska "Svanen". 
 

EU ‐ 
EKOLOGISKT 

 

 

Vilka står bakom märkningen? EU.  
Hur sker kontrollen? Myndigheterna i respektive land har ansvar 
för kontrollen, men får delegera till kontrollorgan. Mer information 
på http://www.slv.se/sv/grupp1/Markning-av-mat/Ekologisk-mat *) 
” 
För att få märka livsmedel som ekologiska krävs att de innehåller 
minst 95 procent ekologiska ingredienser av jordbruksursprung och 
att alla steg i produktionen har kontrollerats av kontrollmyndigheter 
och/eller kontrollorgan. För övriga 5 procent av ingredienserna kan 
ansökan hos Livsmedelsverket göras för att få använda en 
konventionell ingrediens, när ekologiskt alternativ saknas. Exempel 
på reglernas innehåll:• Användning av konstgödsel är inte tillåten.• 
Användning av kemiska bekämpningsmedel är inte tillåten.• 
Genetiskt modifierade grödor och andra organismer är inte tillåtna.• 
Läkemedel för djur, till exempel antibiotika, ska användas så litet 
som möjligt. ” 
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FAIRTRADE 
 

 

Vilka står bakom märkningen? Fairtrade international (där 
Fairtrade Sverige är medlem)  
Hur sker kontrollen? FLO-cert, oberoende internationellt 
certifieringsorgan.  
Mer information på www.fairtrade.se *) 
 
”Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar 
förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att 
förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Märkningen omfattar idag 
ett tjugotal produktgrupper, främst livsmedel. Exempel på reglernas 
innehåll: 
• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor samt 
Fairtrade-premier för utveckling av lokalsamhället. 
• Barnarbete och diskriminering motverkas, demokratiutveckling och 
organisationsrätten främjas. 
• Krav på miljöhänsyn i alla delar av produktionen samt ekonomiska 
incitament för övergång till ekologisk odling”. 

ICA ‐ I LOVE 
EKO 
 

 
 

Vilka står bakom märkningen? ICA 
Mer information på www.ica.se *) 
 
I love eco är ICAs egen sortimentslinje med ekologiska produkter. 
Produkterna uppfyller EU:s regler för ekologisk odling. För 
produkter med animaliskt ursprung krävs KRAV eller 
Debiocertifiering. 

KRAV 
 

 

Vilka står bakom märkningen? KRAV (ej vinstdrivande 
ekonomisk förening med medlemsorganisationer)   
 
Hur sker kontrollen? Kontrollen är oberoende och sker via 
ackrediterade certifieringsföretag, sk. tredjepartscertifiering.  
Mer information på www.krav.se *) 
 
Produkten är ekologisk i enlighet med bestämmelserna i EU:s 
regelverk, i korthet att inga kemiska bekämpningsmedel och 
konstgödsel får användas samt KRAVs egna kriterier. KRAV-märket 
är Sveriges mest kända miljömärkning för mat och är en bred 
märkning med regler som bland annat omfattar socialt 
ansvarstagande, tillsatser, djuromsorg och minskad klimatpåverkan. 
KRAV-märkningen finns inom de flesta kategorier av mat och dryck 
men även butiker och restauranger kan KRAV-märkas. KRAV:s 
regler omfattar hela kedjan från råvaruproduktion till förädling. I 
jämförelse med EU:s förordning har KRAV utökade krav på 
sommarbete för grisar och nötdjur, och utevistelse året runt för får 
och getter. Värphönor ska ha tillgång till sandbad. Kon ska få vara 
för sig själv vid kalvning och nyfödda kalvar ska få dia sin mor. 
Särskilda regler för etik och djurhänsyn vid slakt.   
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MSC ‐ MARINE 
STEWARDSHIP 

COUNCIL 
 

 

Vilka står bakom märkningen? MSC (Marine Stewardship 
Council), oberoende, global, icke-vinstdrivande organisation  
Hur sker kontrollen? Oberoende, ackrediterade kontrollorgan.  
Mer information på www.msc.org. *) 
 
”Märkningen omfattar vildfångad fisk och skaldjur, men inte odlad 
fisk. MSC-märket finns på fisk och skaldjur som uppfyller tre 
principer:  1) Fisket ska ske i en omfattning som är hållbar för 
fiskebeståndet. • 2) De marina ekosystemen som fisket är beroende 
av ska bibehållas. 3) Fisket måste uppfylla samtliga lokala, nationella 
och internationella lagar samt ha ett lämpligt förvaltningssystem. När 
ett fiske har certifierats, måste alla led i försörjningskedjan – från 
fiskebåt till slutligt försäljningsställe – vara spårbarhetscertifierade.”  
 

NYCKELHÅLET 
 

 

Vilka står bakom märkningen? Livsmedelverket och motsvarande 
myndigheter i Danmark och Norge 
Hur sker kontrollen? Kommunerna kontrollerar att lagkraven 
uppfylls. 
Mer information på www.nyckelhalet.se *) 
 
”Livsmedelsverkets symbol nyckelhålet finns på hälsosammare 
livsmedelsalternativ. Livsmedel med nyckelhål ska uppfylla ett eller 
flera av följande villkor beroende på typ av livsmedel: 
• Mer kostfiber och fullkorn. 
• Mindre eller nyttigare fett. 
• Mindre socker. 
• Mindre salt.” 
 

SVANEN 
 

 

Vilka står bakom märkningen? Nordiska ministerrådet.  
Hur sker kontrollen? Miljömärkning Sverige AB, som ägs av 
staten, utför kontrollerna i Sverige. Mer information på 
www.svanen.se. *) 
 
”Svanenmärket har hittills inte funnits på livsmedel, men under 2013 
tar Svanen beslut om kriterier för bagerier och matbröd. Däremot 
finns Svanen sedan tidigare på livsmedelsbutiker och restauranger. 
Den märkta verksamheten ska uppfylla krav på sortiment av 
ekologiska varor eller vilka råvaror som används, energianvändning, 
avfallshantering, transporter och förbrukningsartiklar som används i 
verksamheten. ” 
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SVENSKT SIGILL 
 

 

Vilka står bakom märkningen? Svenskt Sigill (Sigill 
Kvalitetssystem AB), dotterbolag till LRF (Lantbrukarnas 
riksförbund) 
Hur sker kontrollen? Oberoende ackrediterade certifieringsorgan 
Mer information på www.svensktsigill.se *) 
 
”Märket Svenskt Sigill finns på alla livsmedelskategorier utom fisk, 
samt på prydnadsväxter. Svenskt Sigill-certifierade och märkta varor 
är garanterat svenska, de ger mindre klimatpåverkan och de gör och 
smakar gott. God djuromsorg, minskad påverkan på vattendrag och 
miljö, säkra kretslopp samt god livsmedelssäkerhet är nyckelområden 
för Svenskt Sigill. --- Dessutom ställs det i förädlingsledet krav på att 
köttet hanteras på ett sätt som ger hög ätkvalitet. Certifieringen för 
naturbeteskött har utvecklats tillsammans med WWF.”  
 

 

 


