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Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka konsumenters kännedom 
och uppfattning om olika produktmärkningar inom 
livsmedelsbranschen. Avsikten är att skaffa en tydligare bild av 
konsumenternas förhållningssätt till produktcertifiering.

Teoretisk referensram: Den teoretiska utgångspunkten var uppbyggd kring varumärken 
och specifikt varumärkesvärde (brand equity) och 
varumärkesförstärkning. Även teorier kring attitydutformning 
och konsumentens köpbeslutsprocess användes i syfte klargöra 
hur konsumenterna förhåller sig till fenomenet.   

Metod: I studien användes en kvantitativ metod i form av en 
enkätundersökning som besvarades av 140 respondenter i olika 
livsmedelsbutiker i Stockholm.

Slutsats: Resultatet från vår undersökning visar att konsumenter överlag 
har kännedom om de mest förekommande produktmärkningarna 
samt har ett positivt förhållningssätt till dessa. I och med att 
majoriteten av respondenterna uppfattade symbolernas budskap, 
drar författarna slutsatsen att produktcertifiering ofta uppfyller 
sitt syfte som ett kommunikations- och vägledningsverktyg för 
konsumenterna. 
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1 Inledning

1.1 Introduktion och bakgrund

Under de senaste åren har stor uppmärksamhet väckts kring de dolda och eländiga 

produktionsvillkor och arbetsförhållanden som råder i en del produktionsländer samt den 

negativa påverkan vår konsumtion har på miljön. 

På 70-talet föddes ekologiska rörelser men dessa berörde mest miljöproblem såsom oljekriser, 

föroreningar och det växande antalet av utrotningshotade djur. Den geografiska fokusen var 

enbart lagd på lokala problem och attityden till företagen var att de själva var det 

underliggande problemet (Peattie, 1995). Det fanns en önskan om nolltillväxt. Dessa rörelser 

gav upphov till ”den ekologiska och sociala marknadsföringen” men det tog lång tid innan 

den utvecklades till en subdisciplin av marknadsföringen (ibid).

På 80-talet myntades begreppet hållbar utveckling som definieras på följande sätt: hållbar 

utveckling är den utveckling som möter nutidens behov utan att kompromissa för framtida 

generationers möjlighet att tillfredställa sina egna behov (Peattie, 1995). Ett nytt mönster av 

marknadsföring och konsumtion präglad av etik har fötts med syfte att reducera den negativa 

inverkan på miljön och människoliv samt försäkra kommande generationers välfärd.

All debatt som har skett de senaste åren om de etiska aspekterna av produktionen och handeln 

har bidragit till angelägenheter om rättvis handel, säkra arbetsförhållanden för producenter 

och anställda samt om en hållbar och miljövänlig produktion och marknadsföring (Browne et 

al, 2000). En del företag ansåg sig vara tvungna att anpassa sig till de nya premisserna samt 

tillfredsställa konsumenternas behov samtidigt som de respekterar de krav som ställs på dem. 

Andra företag betraktade den etiska och ekologiska ansvaret som en potentiell 

konkurrensfördel inom marknadsföring samt som en möjlighet för differentiering och 

positionering (Ongkrutraksa, 2007:366). 

Den etiska och ”gröna marknadsföringen” (definition kommer senare i texten) har för 

företagen inneburit en anpassning av sina strategier. De måste å ena sidan framgångsrikt möta 

konsumenternas behov och erbjuda dem högre värden, samt å andra sidan hantera 

investerarnas begäran på tillväxt och lönsamhet. För att uppnå detta räcker inte det med 

laborering av priset, produkten, påverkan och platsen, utan de måste också bygga andra 
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värden kring verksamheten samt profilera sig på ett sätt som möter konsumenternas och 

intressegruppernas förväntningar (Fliess et al, 2007). 

Utvecklingen på OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) ländernas 

marknader visar att, även om pris och kvalitet är de ledande kriterierna för 

konsumentköpbeslut, lägger konsumenterna alltmer vikt på hur företagen de handlar ifrån 

bedriver sina verksamheter. I respons till detta ökar företagens intresse i att anamma 

CSR (Corporate Social Responsability) principer såsom transparens beträffande de sociala 

och miljömässiga produktionsvillkoren. Detta för att kunna bemöta konsumenternas och 

aktieägarnas förväntningar (Fliess et al, 2007) samt för att kunna stå emot den intensiva 

konkurrensen på marknaden. Även att bygga en image som motsvarar intressenternas 

uppfattning om en marknadsaktörs ansvarsfullhet blir nyckeln till en framgångsrik och hållbar 

närvaro på marknaden. 

I och med svårigheten att marknadsföra produkter på basis av produktionsattributen eftersom 

produktionsvillkoren är osynliga för konsumenten på grund av varornas globala flöde, strävar 

företagen efter att utveckla åtskilliga strategier för att nå konsumenterna med det rätta 

budskapet. I sin artikel, nämner Barbara Fliess tre vanliga kommunikationsverktyg företag 

använder sig av för att informera konsumenterna om produktionsvillkoren, dessa är:

1) rapportering 2) konsumentguider 3) produktcertifiering/-märkning (Fliess et al, 2007). 

Det sistnämnda kommunikationsverktyget, dvs. produktmärkningen som oftast bedrivs av en 

utomstående tredjepart, har blivit ett alltmer vanligt fenomen. Inom livsmedelsbranschen, 

vilket är den branschen vår studie kommer att behandla, har ett stort antal produktmärkningar 

dykt upp i och med det ökande intresset och medvetenheten hos konsumenterna (ibid). Vissa

talar för konsumenten om produktinnehåll och andra om produktionsvillkoren, detta i syfte att 

bland annat hjälpa konsumenten att välja de produkter som uppfyller deras önskemål och 

kriterier. 
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1.2 Problembakgrund och frågeställning

I och med att den nya medvetna konsumtionen bland annat inneburit en ökning av 

konsumenternas intresse för miljövänligt och etiskt producerade varor (Laric & Sarel, 1981), 

har ytterligare fler marknadsaktörer uppkommit inom livsmedelsbranschen. Detta med 

avseende att bland annat bistå konsumenterna i att minska osäkerheten kring sina köp samt 

vägleda dem till att fatta beslut som både bidrar till deras egna och andras nytta. Dessa är 

nämligen tredjepartsorganisationer som anses fungera som en kommunikationslänk mellan 

producenten och/eller grossisten och slutkonsumenten. Dessa står bakom ett antal 

certifieringsmärken som är dels ämnade till att verka som ett positioneringsverktyg för 

företagen och deras varumärken samt dels uppstått som ett svar på konsumenternas krav 

(ibid). Om produktcertifiering anses vara ett positioneringsverktyg för företagen och ett 

vägledningsverktyg för konsumenterna vill vi genom vår studie besvara följande frågor:

Huvudfråga:

Hur förhåller sig konsumenter till den nuvarande floran av produktmärkningar inom 

livsmedelsbranschen?

Delfrågor: 

- Vilken kännedom och grundkunskap har konsumenterna om dessa märken?

- Hur ser konsumenternas attityd ut till produktmärkningar?

- I vilken utsträckning är märkningarna relevanta för konsumenten?

1.3 Syfte

Denna uppsats är av deskriptiv art och avser att undersöka konsumenters kännedom och 

uppfattning om olika produktmärkningar inom livsmedelsbranschen med avsikt att skaffa en 

tydligare bild av konsumenters förhållningssätt till dessa produktmärken.

1.4 Avgränsning

Produktcertifiering är ett vanligt fenomen och finns i ett stort antal länder vilket gör att antalet 

märkningssymbolerna är svårt att beräkna. Vi har därför valt att enbart fokusera på den 

svenska livsmedelsbranschen. 
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I och med att finns tre olika typer av miljömärkningar, har vi valt att enbart behandla de 

märkningar som är av typ I. Dessa märkningar definieras i ISO (International Organization for 

Standardization) 14020 serien som: 

”Ett frivilligt, flerkriteriebaserat, tredjepartsprogram som beviljar licenser och utfärdar 

bestämmelser för användning av miljömärkning på produkter och som indikerar positiva 

miljöegenskaper hos en produkt inom en specifik produktgrupp baserat på en helhetssyn." 

Detta system administreras av ett oberoende organ och märkningen utförs i form av kort text 

eller symbol.” (www.kommers.se: 2009)
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1.5 Definitioner

1.5.1 Grön och etisk marknadsföring:

Marknadsföringens utveckling har berott på en serie reaktioner på stora externa utmaningar 

(Peattie, 1995). Det ökande miljöengagemanget tog sig många former på slutet av 80-talet. 

Gröna politiska partier fick många röster, miljögrupper fick allt fler medlemmar, investeringar 

i gröna och etiska företag och fonder ökade och framförallt har medias intresse av miljöfrågor 

ökat oerhört (ibid.). Konsekvenserna från utövningen av den traditionella marknadsföringen 

har gett upphov till en ökad medvetenhet kring den globala miljön och människors hälsa 

(Tjärnemo, 2001:29-30). En del studier bekräftade att konsumenter inte bara var 

miljömedvetna utan att de även var villiga att anskaffa produkter som har en låg påverkan på 

miljön. Detta ledde till att många företag idag tagit sitt ansvar för att motverka till exempel 

miljöförstöring eftersom de anser att de både kan öka sina vinster och reducera sin påverkan 

på miljön (Peattie, 1995).

Två skäl till att företag väljer mer miljövänliga strategier är kostnadsreducering och de 

potentiella marknadsmöjligheterna. Det föreställs att företag över tid kan spara pengar genom 

att reducera kvantiteten av råmaterial och energi i produktionsprocesser. Genom att bli mer 

miljöorienterade kan företagen öka sina marknadsandelar samt förbättra sin image och på så 

sätt bli mer konkurrenskraftiga (Tjärnemo, 2001: 29-30).

Inom affärsvärlden har ordförrådet plötsligt ökat med: ”gröna konsumenter”, ”gröna 

marknader”, ”miljöanpassad eller grön marknadsföring” och ”miljömarknadsföring”(Peattie, 

1995). Peattie har i sin bok, Grön Marknadsföring, utvecklat ett STEF-system (socialt, 

teknologiskt, ekonomiskt och fysiskt) som representerar en mer balanserad och anpassad syn 

på företagande än vad den traditionella marknadsföringen gör. För att nå hållbarhet, krävs 

enligt honom de sociala och fysiska perspektiven. Den sociala dimensionen tar hänsyn till 

konsumenten och dess sociala välfärd, kulturella värderingar och normer, levnadsstandard, 

arbete och hälsa. Den fysiska dimensionen tar däremot hänsyn till konsumtionen av resurser, 

avfall och förorening, skydd av arter och ekosystemet och slutligen livskvalitet för människor 

på den globala arenan (Peattie, 1995). 
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Peattie definierar grön marknadsföring som den holistiska managementprocessen som 

identifierar, förutser och tillfredställer konsumenternas och samhällets behov på ett förmånligt 

och hållbart sätt (ibid.). 

1.5.2 Etisk konsumtion

I dagens snabbförändrande miljö har det blivit tydligt att många miljökatastrofer är direkt 

relaterade till vår konsumtion (Cooper-Martin, 1993).  

Den dramatiska ökningen av miljömedvetenhen under de senaste decennierna har bidragit till 

en ny sorts konsumtion, nämligen den etiska konsumtionen. Förutom att känna sig berörd av 

de generella ekologiska problemen, har den etiska konsumenten också blivit mer medveten 

om tredjevärldens problem (Shaw & Shiu, 2003). 

En del konsumenter tar inte bara hänsyn till pris och kvalitet vid köp av produkter, utan också 

var produkterna kommer ifrån, tillverkningens påverkan på miljön, arbetarnas rättigheter och 

djurens välfärd. De konsumenterna gör sina val baserat på sina etiska skyldigheter och hoppas 

på att deras köp har en positiv inverkan då etiska angelägenheter blivit en viktig del av deras 

identitet (ibid.).  

Den växande etiska konsumentkategorin, reflekterar sina värderingar genom sina köpval och 

försöker att agera bortom sin egennytta eftersom de är medvetna om den påverkan deras val 

har på den globala arenan (Shaw & Clarke, 1999).

Det växande intresset för etisk konsumtion beror inte enbart på en spontan mognad av 

konsumentens medvetenhet, utan det är också ett fenomen som avsiktligt drivs av 

påtryckningsgrupper som strävar efter att uppnå varierande mål (Harrison et al, 2005: 55). 

De två mest vanliga typerna av etisk handling är bojkott och positivt köp. Att bojkotta 

produkter och företag har varit och är fortfarande ett känt sätt att göra sig hörd på marknaden. 

Det finns två olika sorter av bojkott: den expressiva och den instrumentella. Den 

instrumentella syftar till att påverka och ändra den bojkottades uppförande på ett specifikt 

sätt. Den expressiva är mer en form av en generell protest som utrycker konsumenternas 

antipati för en produkt eller ett företag. Positivt köp är dock vanligast, det innebär att 

konsumenten vägleds av informationen om olika produkters egenskaper och väljer de som har 

den minst negativa påverkan på miljön och människors liv (Harrison et al, 2005:55).
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2 Metod
Ett problem kan angripas med olika metoder. Valet av metod är beroende av vilken typ av 

fenomen studien avser undersöka (Svenning, 2003). Följaktligen kommer vi att i detta avsnitt

redogöra om metodvalet för denna studie. 

2.1 Typ av studie

De vanligaste typerna av studier är den explorativa, deskriptiva (beskrivande), explanativa 

(förklarande) och den förutsägande. 

Den förstnämnda avser att finna en grundläggande förståelse för ett fenomen man har 

begränsad kunskap om och är därför en undersökande studie. En deskriptiv studie är en 

beskrivande studie av egenskaper hos en population eller en grupp av människor. Där 

avgränsar sig forskaren till vissa aspekter av det fenomenet han/hon är intresserad av samt 

undersöker detta oftast genom en kvantitativ ansats (Olsson och Sörensen, 2007:31).

En explanativ studie är en förklarande studie där man vill uppnå en mer djupgående förståelse 

genom att klara ut orsakssamband. Den förutsägande studien ger prognoser av vad som 

sannolikt skulle inträffa om vissa förutsättningar inträffar, det vill säga att syftet med denna 

sorts studie är att förutspå utvecklingen av en företeelse i framtiden (Lekvall & Wahlbin, 

2001:185). 

Eftersom författarna till denna uppsats önskar både beskriva och undersöka fenomenet kring 

produktcertifiering är en deskriptiv studie den lämpligaste benämningen på vårt arbete. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt

De två huvudsakliga angreppssätten inom den samhällsvetenskapliga forskningen är det 

deduktiva och det induktiva. Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren testar generella

påståenden, det vill säga teorier och slutsatser med empiriska data. Den induktiva ansatsen 

innebär att forskaren från insamlad empiri försöker identifiera generella mönster i syfte att 

skapa teorier och dra generaliseringar (Johannessen & Tufte, 2003:35).

Vi valde att använda en deduktiv ansats eftersom vårt ändamål inte är att skapa någon ny 

teori. Utgångspunkten för denna studie är relevant teori inom det valda ämnet. Utifrån den 

insamlade data kommer egna slutsatser att dras och sedan ställas mot den teoretiska 

referensramen. Teorierna som ligger till grund för studien kan få en ökad trovärdighet om den 

analyserade empirin bekräftar teorierna. 
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2.3 Val av forskningsansats

Kvantitativ ansats innebär ofta att ett fåtal variabler på ett stort antal individer mäts.  Fokus 

ligger på att försöka få fram det gemensamma och genomsnittliga. Utifrån ett urval önskas 

något kunna sägas om den grupp urvalet berör, hur starkt sambandet eller hur omfattande ett 

fenomen är (Holme & Solvang, 2006:77). 

Vi valde att använda oss av en kvantitativ metod i uppsatsen, en metod som inte går på djupet 

men däremot ger en ytlig och övergripande information om en stor grupp respondenter. 

I och med att syftet med denna uppsats är att undersöka fenomenet utifrån konsumenternas 

perspektiv, valde vi att genomföra en enkätundersökning bland kunder i olika 

livsmedelsbutiker i Stockholm. Anledningen till detta var att vi önskade få svar från ett så 

stort antal respondenter som möjligt och på så sätt kunna få en tillräckligt generell bild. För 

att kunna ställa frågor som gav så utförliga svar som möjligt var vi först tvungna att fördjupa 

vår kunskap i ämnet och därefter sammanställa enkätfrågorna. 

2.4 Datainsamling

När forskaren väljer vilken data som ska samlas in måste hänsyn tas till den tid och resurser 

som forskaren har till sitt förfogande samt vilken kvalitet som ska uppnås. Ju mer tid och 

resurser som läggs ner desto troligare blir det att data uppnår högre kvalitet (Eriksson & 

Wiedersheim, 1999). Författarna till denna uppsats hade drygt tio veckor till sitt förfogande 

vilket är en relativt begränsad forskningstid. Mycket tid gick åt till att först precisera 

uppsatsens syfte och till att sovra materialet från litteraturgenomgången. 

2.4.1 Primärdata och sekundärdata

De två huvudsakliga teknikerna för datainsamling är insamling av primärdata och 

sekundärdata. (Arbnor och Bjerke, 1994:241)

Insamling av primärdata innebär att forskaren samlar in egenproducerad data vilket kan ske 

på tre olika sätt; direkt observation, intervju (inkl. enkät) och experiment (ibid.). Primärdata 

samlas in enbart för det valda forskningstillfället och är nödvändig för att på ett grundligt sätt 

kunna besvara uppsatsens syfte. Användningen av intervjuer och enkäter hjälper forskaren att 

samla in tillförlitlig och användbar information för studien (Saunders, 2003:245).

De primära data denna uppsats baserar sig på är kvantitativ data insamlad genom 

enkätundersökning.
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Vår enkätundersökning kan likställas med en kvantitativ intervju, vilken utmärks av en hög 

grad av strukturering och standardisering (Olsson & Sörensen, 2007:80). Vid en 

standardiserad och strukturerad intervju ställs frågorna till respondenterna i likadan ordning 

och de får ge svar främst efter fasta svarsalternativ. Huvudskälet till standardisering är att 

samtliga respondenter ska besvara samma frågor genom att oftast välja föreskrivna svar. 

En hög struktureringsgrad innebär också att frågorna är formulerade så att respondenterna 

uppfattar frågorna på ett likartat sätt (ibid.).

Sekundärdata är den data som forskaren inte har producerat själv. De sekundärdata som 

används i den här uppsatsen består av material från kurslitteratur, vetenskapliga artiklar som 

berör ämnet samt annat material från Internet. Vi har också funnit enstaka relevanta 

undersökningar som forskare tidigare gjort i ämnet och som kan bidra till med vår egen 

studie.  

2.5 Urval

Målpopulationen för denna studie är alla konsumenter i Stockholm. Det är ytterst svårt att få 

fram ett representativt urval för en så stor och varierande population. På grund av detta och 

praktiska och tidsmässiga restriktioner kommer undersökningen att basera sig på ett kvoturval 

och sedan ett bekvämlighetsurval. 

Med ett kvoturval menas att ett visst antal enheter delas upp efter särskilda egenskaper som 

oftast är lätta att avgöra, såsom ålder och kön (Holme & Solvang, 2006:183).

Med ett bekvämlighetsurval menas det att urvalet består av de som finns tillgängliga för 

forskaren (Bryman, 2002:114). För att öka sannolikheten av att nå olika sorters konsumenter 

genomfördes undersökningen vid olika tidpunkter på dygnet och under olika veckodagar 

eftersom alla kunder inte handlar vid samma tillfällen. Vi försökte även att intervjua ungefär 

lika många i varje ålderskategori och lika många män som kvinnor.

Urvalet bestod av 140 respondenter vilket kan anses vara relativt litet i jämförelse med 

Stockholms totala population. Detta gör att möjligheten till generalisering blir kraftigt 

begränsad. Trots detta anser vi att vår studie ger en god bild av en del konsumenters 

förhållningssätt till det undersökta fenomenet. 
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2.6 Plats

För att försöka få en så representativ bild som möjligt av konsumenter i Stockholm valde vi 

att göra enkätundersökningen i ett flertal olika livsmedelsbutiker i både norra, södra och 

centrala delarna av Stockholm. På detta sätt fick vi in data från konsumenter tillhörande olika 

stadsdelar. 

Skälet till att vi valde att ställa frågorna till kunder i livsmedelbutiker var för att det är där den 

produktkategorin studien behandlar säljs och tydligast exponeras. Anledningen till val av plats 

var också att det skulle göra det lätt för de tillfrågade att sätta sig in i ämnet då de befann sig i 

rätt sammanhang. Undersökningen utfördes mellan den 25:e april och 5:e maj i följande fem 

butiker: ICA Maxi i Kungens Kurva, Coop Extra i Huddinge, Hemköp vid Åhléns City, ICA i 

Solna Centrum och Coop Konsum vid Sveavägen. 

2.7 Enkätfrågor och tillvägagångssätt

Intervjuaren gick runt i butikerna och frågade kunder om de var intresserade av att ställa upp 

på en kort enkätundersökning om produktmärkningar. De som önskade delta fick de elva 

frågorna upplästa av intervjuaren. Frågorna med fasta svarsalternativ kryssades i av 

intervjuaren och vid frågor med öppna svarsalternativ skrev intervjuaren ner respondentens 

svar. Vid frågan om kännedomen för de nio olika produktmärken visade intervjuaren upp en 

bild för respondenten med de olika märkningarna. (se bilaga)  

Frågorna i enkäten utformades på så sätt att respondentens kännedom, beteende och attityd till 

produktmärkningar skulle framkomma i svaren. 

Respondentens kännedom om produktmärken speglades i frågorna ”Vilka märkningar känner 

du igen?” och ”Vad tror du att märkningarna står för?”. Respondentens beteende 

synliggjordes i frågorna ”Vid köp av livsmedel, brukar du titta på vilka märkningar 

produkterna har?” och ”Vid köp av livsmedel, vilken egenskap anser du vara viktigast hos en 

produkt?” samt ”Brukar du köpa produkter med någon av ovanstående märkningar?” med 

underfrågan ”vänligen specificera vilka produktmärkningar”. 

Respondentens attityd till produktmärkningar framkom genom svaren på frågorna, ”Tycker 

du att produktmärkningar underlättar ditt köp av livsmedel”, ”Känner du tillit för 

produktmärkningarna och det de står för?” och ”Vad tycker du man borde göra med antalet 
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produktmärkningar som finns idag?”. Där fick respondenten motivera sitt svar. 

Svarsalternativen till nästan samtliga frågor utformades efter nominal- och ordinalskala. 

Frågan ”Vad tror du att de olika märkningarna står för” hade inga strukturerade 

svarsalternativ utan var en öppen fråga där respondenten fick svara helt öppet. 

2.8 Reliabilitet och validitet

En uppsats trovärdighet bedöms ofta efter dess reliabilitet och validitet. 

Reliabiliteten visar till vilken grad resultatet av undersökningen är tillförlitligt. Det vill säga 

hur hög sannolikhetsgraden är för att uppnå samma resultat om samma undersökning 

upprepas vid ett annat tillfälle (Svenning, 2003).

Enligt Svenning kan man med flera enkla sätt höja reliabiliteten, han anser att användning av 

klara begreppsdefinitioner vid exempelvis enkätutformning är ett sådant sätt (ibid). Vid 

utformningen av vår enkät, la vi stor vikt i att tydliga och koncisa frågor så att samtliga 

respondenter uppfattade frågorna på ett likartat sätt. Vi har också sett till att ställa frågorna på 

exakt samma sätt till varje respondent vilket är ytterligare ett bra vis för att höja reliabiliteten.

Enligt Lekvall och Wahlbin kan intervjuare frestas att främst välja ut respondenter som 

han/hon bedömer som lätta att intervjua. Detta kan leda till att resultatet kan skilja sig 

beroende på vilka respondenter intervjuaren valt ut (Lekvall & Wahlbin, 2001:251). I vårt fall 

försökte vi att inte välja respondenter efter detta kriterium, utan vi såg till att välja så att vi 

uppnådde en så stor variation av respondenter som möjligt.  

Validitet visar i vilken omfattning resultatet av studien speglar verkligheten och huruvida 

mätmetoden mäter den egenskap man avser att mäta samt om resultatet är brukbart (Lekvall 

& Wahlbin, 2001:304). 

Enligt Svenning är det vanligt att validiteten delas in i inre och yttre validitet. Den inre 

validiteten behandlar ofta upplägget av studien och dess olika delar, han menar att studiens 

giltighet i sin helhet avgörs av de enskilda delarnas validitet (Svenning, 2000). Praktiskt sett, 

uppnås den inre validiteten när forskarens mätinstrument lyckas mäta det de avser att mäta 

(ibid.).

Syftet med vår undersökning var att mäta ett fåtal variabler på en grundläggande nivå. Vi 

anser att vårt mätinstrument, det vill säga vår enkät, var utformad på ett sådant sätt att vi fick 

fram en rättvisande bild av det som avsågs mätas. 
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Den yttre validiteten behandlar studiens helhet och resultatets generaliserbarhetsgrad (ibid.). 

Det vill säga i vilken utsträckning empirin är representativ, och om dess representativitet kan 

vara en grund för generalisering. Vi hävdar inte att vårt studieresultat kan gälla för hela 

Stockholms population, men däremot anser vi att resultatet av vår studie belyser hur en del av 

målpopulationen förhåller sig till det undersökta fenomenet. 



17

3 Teoretisk referensram

3.1 Varumärken

Varumärkesbegreppet har en lång historia bakom sig, det engelska ordet ”brand” har sina 

rötter i användningen av heta järnstämplar för brännmärkning av boskap och andra produkter. 

Detta var i syfte att intyga kvalitén eller ägandet samt ge information till köparna om 

produktens ursprung (Bengtson, 2002:14). Denna indikation om ursprung kvarstår än idag 

som en av de många funktioner varumärken har. Dock är varornas ursprung en mer komplex 

fråga i en global ekonomi där produkterna kan vara designade i ett land, tillverkade i ett antal 

olika länder och marknadsförda som en global produkt. 

Den mest traditionella definitionen av vad ett varumärke är kommer från AMA

(American Marketing Association) och lyder på följande vis:

”Ett varumärke är ett namn, ett begrepp, ett tecken, en symbol, en design eller en 

kombination av dessa som syftar till att identifiera varor och tjänster från en säljare eller en 

grupp säljare samt differentiera dem från konkurrenternas” (Aaker: 1996). 

Denna definition utgår från ett managementperspektiv. Om det utgås från ett 

konsumentperspektiv, handlar ett varumärke mer om vilken mening som förknippas med 

märket än att kunna skilja på två i övrigt identiska produkter (Bengtson, 2002).

Bengtsson relaterar till Gardner & Levy som menar att ett varumärke är mer än en etikett som 

skall skapa differentiering mellan konkurrerande produkter. De anser att ett varumärke är en 

komplex symbol, som genom en uppsättning av associationer, ger konsumenterna en mängd 

olika typer av information som skapar mening och värden hos dem (ibid.).

De flesta marknadsföringsböcker ägnar en sektion till att förklara vad ett varumärke är. 

I sin bok Consumers and mixed brands relaterar Bengtsson till varumärkeskonsulterna 

De Chernatony & Riley som, i syfte att bygga en varumärkesteori, har identifierat en rad 

definitioner som var organiserade i elva teman och som beskrev ett varumärke som ett lagligt 

instrument, en logotyp, ett företag, en genväg, en riskreducering, ett identitetssystem, en bild i 

konsumenternas minne, ett värdesystem, en personlighet, ett förhållande och ett värdetillägg 

(Bengtson, 2002:17).   
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Varför är varumärken så pass viktiga ? 

Denna fråga skulle kunna besvaras utifrån två olika perspektiv, nämligen konsumenternas och 

företagens perspektiv (Keller, 2003:9). I sin bok nämner Keller ett antal roller som ett 

varumärke har: 

För konsumenten är ett varumärke:
En ursprungsidentifiering av en produkt
Möjlighet att ställa en producent till ansvar
En riskreduceringsfaktor
En reducering av sökningskostnaderna
En kvalitetssignal

För företagen är ett varumärke:
Ett identifikationssätt 
Ett lagligt skydd av produktegenskaper
En signal på kvalité för nöjda konsumenter
Ett sätt att koppla produkter med unika 
associationer
En källa till konkurrensfördel
En källa till finansiella inkomster

Hos konsumenten uppfyller ett varumärke viktiga funktioner såsom identifiering av 

produktens ursprung vilket ger konsumenten möjlighet att ställa en viss producent eller 

distributör till ansvar. De associationer som kopplas till varumärken, gör också att 

konsumenterna bygger speciella förhållanden till dessa. Genom tidigare upplevelser av 

varumärken, uppfattade varumärkesattribut och varumärkesrenommé, kan konsumenter 

urskilja i varumärkesfloran. De kan identifiera de varumärken som tillfredställer deras behov 

och de som inte gör det. Ett varumärke utgör sålunda en genväg, en riskreducering och en 

förenkling vid beslutfattning (Keller, 2003). 

3.2 Brand Equity

I detta avsnitt kommer vi att diskutera begreppet ”brand equity”. Den närmaste svenska 

motsvarigheten är varumärkeskapital, varumärkesvärde eller varumärkets mervärde. 

Eftersom översättningarna inte är helt överensstämmande, kommer vi att använda oss av den 

engelska benämningen.                                                                                                                 

Under de senaste tjugo åren har brand equity-konceptet väckt intresse och uppmärksamhet 

hos en del akademiker och forskare i och med de konkurrensfördelar som marknadsförare kan 

uppnå genom framgångsrika varumärken (Melin, 1999). Detta koncept är mycket 

omdiskuterat i marknadsföringsböckerna vilket gör det svårt att hitta en enhetlig definition av 

begreppet.
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I stort sett, diskuteras brand equity utifrån två olika perspektiv, nämligen det finansiella och 

det konsumentbaserade. Det förstnämnda fokuserar på det förhöjande finansiella värdet ett 

varumärke bidrar med till företaget, och det andra fokuserar på de värden som ett varumärke 

förser konsumenten (ibid.). De båda perspektiven utesluter inte varandra, eftersom de positivt 

upplevda värdena hos konsumenten säkerligen bidrar till en ökad lönsamhet för företaget. 

Vissa akademiker väljer att referera till detta koncept som konsumentbaserat brand equity

medan andra refererar till det som enbart brand equity. I fortsättningen kommer vi att för 

enkelhetens skull använda oss av begreppet brand equity. Det bör dock nämnas att de båda 

uttrycken inte skiljer sig från varandra så länge det inte explicit uttrycks. Denna studie 

kommer främst att behandla konsumentperspektivet och det finansiella perspektivet kommer 

inte att beskrivas i någon större grad. 

Olika forskare har definierat brand equity på olika sätt, vi kommer att titta närmare på två av 

de mest omnämnda forskarna inom varumärkesämnet, nämligen Keller och Aaker.

Aaker definierar brand equity på följande sätt:

”A set of brand assets and liabilities linked to a brand, its name and symbol, that add to or 

substract from the value provided by a product or service to a firm and/or to that firm’s 

customers.” (Aaker, 1991)

Denna definition är omfattande och tydliggör att ett varumärke också kan vara en belastning

för ett företag om det inte sköts på ett korrekt sätt. Aaker behandlar brand equity utifrån fyra 

olika dimensioner; brand loyalty (lojalitet till varumärke), brand awareness (medvetenhet om 

varumärke), percieved quality (upplevd kvalité) och brand associations (associationer till 

varumärket) (Aaker, 1991). Aakers primära fokus ligger på konsumenten, men han diskuterar 

också begreppet utifrån företagsperspektivet då han beskriver den inverkan ett positivt brand 

equity har på företaget.  

Kellers definition av brand equity lyder på följande sätt: “the differential effect that brand 

knowledge has on consumer response to the marketing of that brand” (Keller, 2003). 

Han förklarar vidare att brand equity är positivt (negativt) om konsumenterna reagerar 

positivt (negativt) på ett varumärke och dess marknadsföring när varumärket identifieras

(Hoeffler & Keller, 2003). Keller menar också att varumärkets styrka ligger i det 

konsumenterna har lärt, känt, sett och hört om varumärket sedan tidigare, det vill säga den 

kunskapen de har. Med andra ord, ligger varumärkets styrka i det som finns i konsumenternas 

medvetande (Keller, 2003:59). Keller anser att brand equity infinner sig när konsumenten har 
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en hög grad av medvetenhet (awareness) samt har starka, positiva och unika associationer 

(associations) till varumärket (ibid.). Dessa två dimensioner hittas också i Aakers 

konceptualisering av brand equity men de anses inte vara mer centrala än de andra 

dimensionerna. Aakers andra två dimensioner anser vi vara mindre relevanta, i och med att 

brand percieved quality kan vara en del av de associationer som förknippas med varumärket, 

samt att brand loyalty kan vara ett resultat av att konsumenter köper vissa varumärken 

slentrianmässigt utan att verkligen veta varför (Keller, 2003:93). 

Vi har därför valt att relatera till Kellers definition, eftersom vi anser att den är mer än 

tillräcklig för att illustrera att brand equity är uppbyggt av en uppsättning värden som i 

konsumentens medvetande skapar en hög eller låg brand equity. Oavsett vilket perspektiv vi 

än väljer, blir det enligt Hoeffler och Keller alltid konsumentens handling och kunskap om 

varumärket som avgör hur pass lågt eller högt brand equity är (Hoeffler & Keller, 2003).

Som vi nämnt tidigare, anser Keller att konsumentens kunskap om varumärket är grunden till 

brand equity. Enligt honom, är kunskap om varumärket uppbyggt kring två dimensioner, 

brand awareness och brand associations.

Figur 1: Kellers konceptualisering av kunskap om varumärket – källan till Brand Equity 

(Keller,1998:94)

Förutom att vi har valt att basera oss på Kellers definition av brand equity, har vi lagt mer 

fokus på brand associations då vi anser att den är den primära dimensionen. Vi menar att 

brand awareness är en nödvändig men inte en tillräcklig tillgång för att bygga ett högt brand 

equity. Detta i och med att konsumenter kan vara medvetna om ett varumärke på grund av 

dess dåliga kvalité eller rykte (Cheng, 2001). För att en konsument skall kunna bygga en 
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attityd mot ett varumärke, måste dock han/hon vara medveten om själva varumärket (Keller, 

2003:64). Vi menar att brand awareness kommer först i tid men inte är tillräckligt, och 

därigenom blir brand associations den för oss mest relevanta dimensionen. 

3.2.1 Brand associations 

Varumärkesimage definieras enligt Keller som den uppfattning konsumenten har om ett 

varumärke och som speglas av de associationerna till varumärket konsumenten har förankrade 

i sitt medvetande. Med andra ord, associationer är den knutpunkt som finns mellan den 

information konsumenten fått och den betydelse ett varumärke har för denne. 

Associationer till varumärket kommer i olika former och reflekterar både varumärkets 

materiella och immateriella karaktär (Keller, 2003:66). 

Förhöjande associationer till varumärket skapas genom marknadsföringsstrategier som i 

konsumentens medvetande förknippar varumärket med starka, unika och positiva 

associationer (Keller, 2003: 70). Positiva associationer skapas, förutom genom 

marknadsförarnas kontrollerade informationskällor, genom en mängd olika sätt. De kan 

skapas genom direkta upplevelser av varumärket, information av ickepartiska källor eller från 

varumärkets identifiering med ett visst företag, en distributionskanal, ett land eller en 

världsbild (Keller, 2003:70).

I sin bok, exemplifierar Keller (Keller, 2003:71) skapandet av positiva associationer genom 

att relatera till the Body Shop; ett internationellt företag som också befinner sig på den 

svenska marknaden. Enligt honom har detta företag framgångsrikt lyckats skapa positiva 

associationer till sitt varumärke genom att lyfta fram sitt engagemang i ekologiska problem 

och sociala handlingsprogram, vilket i sin tur lett till en stor framgång. Genom att visa den 

dynamiken som deras företag och varumärke innebär, har de lyckats väcka positiva 

associationer hos konsumenterna och på detta sätt förhöja varumärkets värde i deras ögon 

(Keller, 2003:71). 

Enkelt sett, de fördelaktiga associationerna till varumärket skapas genom att övertyga 

konsumenten att varumärket besitter relevanta attribut som tillfredställer deras önskemål och 

behov. Keller nämner tre faktorer som måste uppfyllas för att associationerna till varumärket 

skall skapa en positiv varumärkesimage hos konsumenten som i sin tur leder till att 



22

konsumenten föredrar ett speciellt varumärke. Dessa faktorer är: 

1) Hur relevanta associationerna är för konsumenten.  
2) Hur särskiljande dessa varumärkesassociationer är för konsumenten jämfört med andra 

varumärken.
3) Hur pass trovärdiga anser konsumenten dessa associationer vara (Keller, 2003:72). 

Keller förklarar vidare att associationerna till ett varumärke inte alltid är relevanta för 

konsumenten, då graden av relevans ibland kan bero på produktkategorin, köpsituationen eller 

konsumtionstillfället. Alla associationer värderas inte alltid vid ett köpbeslut. En association 

kan ha en tyngd i en viss situation men inte i en annan, den är alltså situations- och 

kontextbunden (Keller, 2003:74).

3.3 Third party organization endorsement Tredjepartsorganisations- (TPO) stöd

En typ av marknadsföringsstrategi som förefaller växa i snabb takt är varumärkesförstärkning 

genom en tredjepartsorganisation (Dean & Biswas, 2001). 

TPO-stöd definieras som marknadsföring av en produkt genom att förena varumärket med 

namnet på en tredjepartsorganisation och dess positiva bedömning av produkten i fråga 

(ibid.). Denna strategi kan generellt ta tre olika former: 

1) produkten är rangordnad gentemot konkurrerande produkter som tillhör samma 
kategori: ex. Michelinstjärnor på restauranger  

2) Produkten tilldelas ett godkännande sigill: Ex. certifieringsmärken såsom KRAV
3) Ett subjektivt och icke jämförande uttalande görs om en eller fler produktattribut: Ex. 

positivt omdöme från en facktidning inom en viss produktkategori

Ett tydligt syfte med denna strategi är att lyfta fram kvalitén eller karaktäristiken hos ett 

varumärke och förstärka trovärdigheten av de attributen och associationerna med hjälp av en 

utomstående källa (ibid.). TPO-stöd är en strategi som både gynnar företaget och konsumenten. 

För konsumenten uppfyller detta stöd olika syften, den innebär ett tecken på produktattribut 

som annars är osynliga, reducerar risktagandet och ovissheten vid köpbeslut, förstärker 

associationer till varumärket samt reducerar konsumentens behov av informationssökning. 

Ett TPO-stöd hjälper företagen att skapa en viss image och positionera sig gentemot 

konkurrenter (Dean & Biswas, 2001). Den utgör också ett kommunikationsverktyg för 

företagen, eftersom den kan förmedla ett eller flera produktattribut och på detta sätt skapa hos 

konsumenten en preferens för produkten (Norberg, 2001).
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3.3.1 Certifieringsmärken

Varumärken existerar ofta samtidigt i en och samma produkt i åtskilliga branscher. Inom 

livsmedelsbranschen samexisterar varumärken ofta med utomstående parters märken, vilket är 

en strategi för differentiering och positionering inom denna sektor (Norberg, 2001). 

Ett certifieringsmärke definieras som ett angivet sigill på eller i relation till en produkt eller 

tjänst av en annan part än själva ägaren till certifieringsmärket. Detta i syfte att certifiera en 

produkts eller en tjänsts ursprung, material, tillverkningssätt, kvalitet eller andra egenskaper 

(Donald A. Taylor). 

Dessa certifieringsmärken beviljas av ett antal institutioner såsom oberoende testlaboratorier, 

professionella och tekniska organisationer, konsumenttidningar, föreningar, statliga organ 

osv. (Laric & Sarel, 1981). 

Under senaste åren har ett nytt koncept framträtt, konsumentens rätt till information som 

möjliggör att konsumenterna har tillgång till fullständig information som vägleder dem vid 

köp (Cheftel, 2005). Denna rätt har uttryckts på många sätt, verklig eller “upplevd” 

säkerhetsinformation om innehåll och tillsatser. Samt även etisk omsorg såsom 

produktionsvillkor, frånvaron eller närvaron av en viss ingrediens såsom genmodifierade 

organismer (GMO), näringsinnehåll och allergiframkallande innehåll (ibid). 

Inom livsmedelsbranschen är de mest vanliga certifieringsmärken kvalitetsmärkningar, 

ursprungsmärkningar, ekologiska märkningar, etiska märkningar (Fair Trade) och 

miljömärkningar (Norberg, 2001). 

Ett perspektiv som ger grunden till varför tredjepartsmärkningar borde vara givande för 

varumärkesägaren är att det anses att ett varumärke kan genom en utomstående certifiering bli 

positionerad och differentierad gentemot andra konkurrerande varumärken. Detta sker genom 

att bekräfta egenskaper som är osynliga men möjligtvis uppskattade hos konsumenterna 

(Norberg, 2001). 
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3.4 Konsumentens köpbeslutsprocess

Den traditionella utgångspunkten för konsumentens köpbeteende befinner sig ofta på en basal 

nivå. Utgångspunkten är många gånger att konsumenterna är rationella beslutsfattare med ett 

väletablerat preferenssystem (Leire & Thidell, 2004:1062). Norberg refererar till en 

konceptualisering av konsumentbeslutsfattning som består av tre olika steg : 

1) generering av alternativ, 2) övervägande av olika alternativ och 3) val av alternativ

(Norberg, 2001:76). Denna syn på konsumentens köpbeslutsprocess är fortfarande väldig 

elementär då den inte avspeglar de olika elementerna som ingår i beslutsfattningsprocessen.

Vi har därmed valt att hänvisa till den mer förtydligande modellen Kotler refererar till i sin 

bok ”Marketing management”. Denna modell består av fem steg såsom det visas i följande 

figur:

Figur 2: Femstegsmodellen om konsumentens köpprocess (Kotler 2006:191)

Problemupptäckt-fasen:

Köpprocessen börjar med att köparen upptäcker ett behov eller ett problem som kan utlösas 

av interna eller externa stimuli. Med externa stimuli menas de grundläggande behov

såsom hunger, törst eller sug som blir en drivande faktor. Problem eller behov kan också 

utlösas genom externa stimuli, när en person till exempel uppskattar en annan persons bil kan 

det vara ett initialt skede av ett köp.  

Informationssökning:

Konsumenten blir benägen till att söka information om de produkter eller tjänster som 

kommer att tillfredställa ett specifikt behov. Här kan det skiljas mellan två olika 

sökningsgrad, den milda och den ökade. Det milda sökningstillståndet kallas för den ökade 

uppmärksamheten där konsumenten är helt enkelt mer receptiv till informationen som finns 

tillgänglig om en produkt. Inom den aktiva informationssökningen, är konsumenten mer insatt 

i att söka mer information om en produkt. Det bör dock nämnas att dessa två 

sökningstillstånden beror på vilken produktkategori det handlar om, dvs. om det är högt 

engagerande eller lågt engagerande varor. Den produktkategorin vår studie behandlar brukar 

uppfattas som lågengagemangsvaror då de köps på daglig basis och det kan sägas att 

informationssökningen ligger på den milda nivån (Kotler 2006:192).
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Utvärdering av olika alternativ: 

Det finns ingen likartad process som gäller för alla konsumenter vid utvärdering av de 

erbjudna alternativen (ibid.). Det vanligaste sättet att se på skedet under detta 

utvärderingsstadium är att se processen som kognitivt orienterad. Det vill säga att 

konsumenten formar sina omdömen på ett medvetet och rationellt sätt. Denna basala syn på 

den här fasen av köpprocessen kan ge en grundläggande förståelse för hur konsumenten 

evaluerar mellan olika alternativ. Det menas att konsumenten ser varje produkt som en 

summa attribut (positiva/negativa) med skilda potential att tillfredställa specifika behov 

(ibid.). 

I denna fas är det andra aspekter som ingår, såsom konsumentens föreställningar och attityder. 

Genom erfarenhet och lärande, erhåller en person föreställningar och attityder 

(Kotler 2006:193) som i sin tur har en effekt på köpbeteendet. En föreställning är personens 

deskriptiva tanke som innehas om någonting (ibid.). Personens föreställningar om en produkts 

eller ett varumärkes fördelar och attribut påverkar hans/hennes köpbeslut. Attityder är också 

lika viktiga som föreställningarna i detta sammanhang. En attityd är en persons varaktiga 

positiva eller negativa omdöme, emotioner och tendensen att handla gentemot ett objekt eller 

en idé (ibid.). De hos konsumenten formade attityder om en viss produkt eller ett varumärke 

gör att de antingen föredrar en produkt eller känner motvilja gentemot den. 

Köpbeslutsfattning: 

I denna fas har konsumenten redan format sin preferens mellan de erbjudna varumärken och 

valt den produkten som täcker de behoven som finns. Att besluta om återförsäljare, kvantitet, 

tidpunkt och betalningssätt är dock beroende på engagemangsnivån. Vid 

lågengagemangsvaror brukar konsumenter inte ha så mycket anseende till dessa aspekter 

(Kotler 2006:197).

Känsla efter köp: 

Det upplevda värdet hos den köpta produkten och graden av tillfredställelse förstärker 

attityden gentemot och förställningar om produkten eller varumärket samt avgör om 

konsumenten gör upprepade köp eller inte (ibid.).

Det bör emellertid nämnas att konsumenten inte nödvändigtvis alltid går genom de fem stegen 

av köpprocessen. En person som till exempel regelbundet köper samma märke av tandkräm 

går från problemupptäckt till köpbeslut. Konsumenten utvärderar inte heller alltid olika 

varumärken vid utvärderingsfasen (Kotler 2006:191)
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3.5 Konsumentattityder

För att få en större förståelse för varför konsumenter tycker som de gör och i den här studien 

vad de anser om produktmärkningar, är det viktigt att titta på hur en attityd grundläggs och 

vad den består av. Baron Robert och Byrne Donn definierar i sin bok ”Social Psychology: 

Understanding Human Interaction” en attityd på följande sätt: ”An attitude is a lasting, 

general evaluation of people (including oneself), objects or issues.”

För att mer djupgående kunna förstå hur attityder formar köp finns det flera modeller att tillgå 

varav ABC-modellen troligen är den som är mest accepterad bland forskare. Enligt ABC-

modellen består attityder av tre faser ”affection (känsla), behaviour (beteende), cognition 

(uppfattning)” vilka äger rum i skild ordning beroende på graden av engagemang (Solomon 

2006:140).

Med ”cognition” menas en persons föreställning och kännedom om ett attitydobjekt (ibid.). I 

det inkluderas medvetenhet om objektets existens, attribut och uppfattning om dessa samt en 

bedömning av deras relevans. Uppfattningen om attitydobjektet måste inte vara fakta utan är 

den tolkning personen har. Affektioner visar de känslor som finns till ett objekt, en situation, 

eller en person och hur hög preferensgraden är. ”Behaviour” är beteendet och beskriver en 

persons förväntade framtida tillvägagångssätt i relation till objektet. Beteendet kring köpvanor 

kan ändras över tiden och är därför inte nödvändigtvis varaktiga över längre tid. Modellen 

beskriver alltså förhållandet mellan att veta, känna och göra (Solomon 2006:140).  För att få 

veta konsumentens attityd till en produkt räcker det alltså inte med att endast veta vilken 

uppfattning den har om produkten.

Beroende på hur stort intresse konsumenten har för objektet skiljer sig vikten av de tre 

komponenterna åt. Konsumentens väg till många köpbeslut formas av en 

problemlösningsprocess där den först skapar sig en föreställning om produkten genom att 

samla in kunskap om vad den anser vara viktiga produktattribut. Efter det utvärderas 

antagandet och en känsla (affekt) för produkten uppstår. Baserat på den formade attityden och 

dess styrka väljer konsumenten om den ska köpa åter produkten eller inte (Solomon 

2006:140). 
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När det gäller livsmedelprodukter som oftast är lågengagemangsvaror är det troligare att 

konsumenten följer ”the low involvement hierarchy” lågengagemangshierarkin.

Figur 3: The low-inolvement learning hierarchy (Solomon 2006:141)

Denna hierarki innebär att konsumenten initialt inte har en stark preferens för vare sig det ena 

eller andra varumärket. Utifrån den kunskap eller uppfattning konsumenten har bestämmer 

han/hon sig för att välja en produkt och sedan efter att ha provat den, utvärderas den och först 

då skapas hos personen en känsla och slutligen formas attityden. Denna attityd kan antingen 

vara positiv eller negativ och avgör om konsumenten väljer samma varumärke i framtiden 

(Solomon 2006:142).

3.6 Tidigare forskning: 

The certification Mark as a Brand Support? An evaluation by Consumers (2001)

År 2001 publicerade NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning) en studie av 

Hans Martin Norberg, forskare vid Norska institutet NOFIMA som bedriver forskning inom 

livsmedelsbranschen, fiskeri och vattenbruk. Studiens syfte var att öka kunskapen kring 

konsumenters erfarenheter av och attityder till certifieringsmärken på livsmedel. 

Studiens teoretiska utgångspunkt var att tredjeparters certifieringsmärken på produkter har en 

positiv påverkan på konsumenternas köpbeteende (Norberg, 2001:75). 

Den empiriska undersökningen forskaren genomförde baserade sig på kvalitativ data. Han 

genomförde djupintervjuer med tre stycken fokusgrupper totalt bestående av 27 personer 

tillhörande tre olika grupper, nämligen: Unga vuxna mellan 22-30 år, föräldrar mellan 28-37 

år och äldre personer mellan 50-65 år. 

Intervjuerna var uppdelade i en generell och en specifik del. Syftet med den första delen var 

att generera kunskap om deltagarnas köpbeteende och köpvanor. Den andra delen däremot 

fokuserade på respondenternas attityder till certifieringsmärken. Detta gjordes genom att testa 
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deltagarnas kunskap om certifieringsmärkena och ta reda på deras betydelse vid 

köpbeslutsprocessen, dvs. om certifieringsmärken och det de står för är ett viktigt valkriterium 

vid köp av livsmedel (Norberg, 2001:79). 

Forskningsresultaten visar att deltagarnas igenkännande av märkningarna var varierande men 

däremot att kunskapen om certifieringsmärken var bristfällig. Detta ledde till att deltagarna 

hade problem med att särskilja mellan olika märkningar. Majoriteten av respondenterna 

förstod vad märkningarna stod för men hade inte alltid tilltro för dem (Norberg 2001:80). 

Det visar sig för forskaren, då undersökningen genomfördes, att produktcertifieringar är 

varken signifikanta för konsumenten eller betraktade som ett värdetillägg på en produkt. När 

det gäller etiska och ekologiska märkningar, var dessa värdefulla enbart för ett fåtal idealister. 

Norberg illustrerar de viktiga faktorerna som köpen av livsmedel baseras på med hjälp av 

följande figur (ibid.): 

Figur 4: Relative importance of informational cues for choice

Studiens slutsats blir att certifieringsmärken är anonyma och ej distinkta. Att öka kunskapen 

om dessa skulle kunna stärka varumärkens positionering. För att bli mer uppskattade av 

konsumenterna, måste de attributen som förmedlas till konsumenterna genom 

produktmärkningar vara uppfattade som meningsfulla jämfört med de officiella kriterierna för 

godkänd livsmedelsproduktion (Norberg 2001:81).

Även om denna studie genomfördes i granlandet, dvs. Norge, anser vi att det kan vara 

intressant att jämföra den med vår egen undersökning i och med att denna studie genomfördes 

för nio år sedan. Detta skulle kunna visa oss om någon förändring ägt rum. 
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4 Presentation av certifieringsmärken och bakomliggande 
organisationer
(Information om organisationerna är inhämtad från deras respektive hemsida)

4.1 Ekologiska certifieringsmärken

I sin bok, definierar Peattie en produkt som möter konsumenternas behov och som är 

tillverkad på ett socialt acceptabelt och hållbart sätt som en ”grön” produkt(Peattie,1995:180). 

En ”grön” produkt skiljer sig från en icke grön produkt i och med att dess livscykel inte mäts i 

ekonomiska termer, utan den mäts med produktens fysiska liv från vagga till grav. Det finns 

olika element som det tas hänsyn till när produktens ”grönhet” mäts. De mest relevanta 

faktorerna är: vad som ingår i produkttillverkningen (material och arbetskraft), produktens 

syfte, risker och konsekvenser bakom användningen av produkten, bortskaffande av 

produkten och slutligen var och hur produkten är tillverkad (Peattie, 1995).

Ekologiska certifieringsmärken kan vara ett sätt för företagen att informera konsumenterna att 

de produkter eller tjänster de erbjuder är ”gröna” (Tjärnemo, 2001).

Enligt GEN (Global Ecolabelling Network), är en ekologisk märkning en sådan som 

identifierar de ekologiska egenskaperna hos en produkt eller en tjänst inom en viss 

produktkategori baserat på dess livscykel. Skillnaden mellan en ekologisk och en ”påstådd” 

ekologisk märkning, är att en ekologisk märkning tilldelas av en utomstående 

tredjepartsorganisation som har satt kriterier som en produkt eller en tjänst måste uppfylla 

(GEN,2004).

Enligt ISO, kan produktmärkningar delas i tre olika kategorier ( typ 1, 2 och 3). De mest 

riktiga och relevanta ekologiska märkningar är de som tillhör typ 1-kategorin. Dessa 

märkningar tilldelas av en utomstående tredjepart och särskiljer en produkt för dess 

ekologiska egenskaper jämfört med andra konventionellt producerade produkter inom samma 

kategori. (ISO:2009) 

Organisationen miljömärkarna, som är ett samfund mellan de viktigaste 

certifieringsorganisationer i Sverige (Svanen, Krav, Bra Miljöval, EU Blomman och TCO 

Development), har utvecklat fem viktiga kriterier för ekologiska märkningar:

1) Omfattande och kontrollerbara miljökrav (kraven ska vara högt ställda samtidigt som det 

finns möjlighet att kontrollera att kraven uppfylls).
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2) Oberoende kontroll av produkterna (miljömärkningsorganisationen ska skapa system för 

oberoende kontroll av att de miljömärkta produkterna uppfyller kraven).

3) Krav som fastställs oberoende av producenten (viktigt att systemen är öppna, men 

slutgiltigt beslut om vilka miljökrav som ska ställas görs av en oberoende nämnd).

4) Livscykelsperspektiv (miljömärket måste bedöma produkten ur hela dess livscykel, från 

vaggan till graven, och ställa krav för de viktigaste faserna).

5) Successiv skärpning av kraven (märkningen måste vara dynamisk och regelbundet skärpa 

miljökraven för att kontinuerligt öka miljönyttan). (www.miljömärkarna.se, 2009)

4.1.1 KRAV

KRAV startades 1985 som Kontrollföreningen för alternativ odling. Detta skedde som svar på 

konsumenters och handlares önskan om en enhetlig märkning av ekologiskt odlade produkter. 

Kravodlat innebär att kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade 

organismer (GMO) inte får användas vid odlingen, detta för att bidra till en hållbar utveckling 

och ett naturligt kretslopp.

Enligt Krav står märkningen för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. 

Med god djuromsorg menas att djuren ska kunna leva ett naturligt liv där deras naturliga 

beteende tillgodoses. Med god hälsa menas bland annat att odlarens hälsa påverkas positivt i 

och med frånvaron av kemiska bekämpningsmedel. Det sociala ansvaret innebär att odlare 

kan bli underkända om arbetsvillkor och sociala förhållanden i produktionen är bristfälliga. 

Minst en gång per år kontrolleras kravodlarna för att se efter att de vidhåller 

kravproduktionen, och då kontrolleras samtliga produktionsled allt från odling till förädling 

och distribution. 

Enligt organisationen Krav ställer de högre krav på den ekologiska produktionen än de krav 

som EU ställer. 

Inte endast produkter kan vara KRAV-certifierade utan även butiker. Idag är samtliga av 

Coops butiker och stormarknader KRAV-certiferade. Detta gör Coop till en välpositionerad 

aktör med svenska marknadens största utbud av kravprodukter vilket gör att de kan möta den 

ökande efterfrågan av ekologiska varor (www.coop.se 2009).

Försäljningen av ekologiska varor har globalt ökat med 20 procent under de senaste åren. I 

Sverige har försäljningen av kravmärkta livsmedel år 2008 ökat med drygt 40 % och antalet 

kravmärkta livsmedelsartiklar har ökat med 27 % (KRAV:s marknadsrapport 2009). 
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4.1.2 Demeter

Demetermärkningen är en garanti på att produkten till minst 90 procent innehåller 

biodynamiskt odlade råvaror. Bakom denna märkning står Svenska Demeterförbundet som är 

en del av det internationella Demeterförbundet som är en ideell kontrollorganisation för 

biodynamisk och ekologisk odling. Förbundet har i nuläget de strängaste reglerna inom 

ekologisk odling.

Med biodynamisk odling menas att odlingen följer ett antal principer som framtagits av 

antroposofins grundare Rudolf Steiner (www.biodynamisk.se 2009). Det innebär att precis 

som vid ekologisk odling får varken kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller 

genmodifierade organismer (GMO) användas. Till skillnad från vanlig ekologisk odling 

används även så kallade biodynamiska preparat såsom fältpreparaten kisel och humus samt 

kompostpreparat. 

Vid biodynamisk odling tas ett helhetsperspektiv på odlingen och målet är att gårdarna ska 

vara en del av det naturliga kretsloppet. 

Att gå från konventionell odling till biodynamisk odling tar cirka två år, från ekologisk odling 

tar det endast ett år. Många av Saltå Kvarns produkter är demetermärkta och säljs i många 

livsmedelbutiker i Sverige. 

År 2007 omfattade den biodynamiska odlingen i Sverige totalt 3 615 hektar och utgjorde

cirka 0,1 % av den totala jordbruksmarken. Utvecklingen av arealen för den biodynamiska 

odlingen har minskat sedan 1991 med cirka 30 %, den har alltså sjunkit från 5200 hektar år 

1991 till 3615 hektar år 2007.

4.1.3 EU Ekologiskt Jordbruk

Detta är EU:s gemensamma logotyp för ekologiska produkter som framtagits av 

EU-kommissionen. Inom EU pågår idag ett arbete med att utveckla en ny ekologisk logotyp 

för livsmedel som kommer att användas i samtliga medlemsländer från och med den 1 juli 

2010 (www.sjv.se 2009). I nuläget är det frivilligt att använda sig av certifieringsmärket men 

från och med detta datumet blir det obligatoriskt för alla ekologiskt certifierade produkter 

inom EU. 
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Organisationens syfte är att skapa praktiska åtgärder och regler för att minimera den 

mänskliga påverkan på miljön samt säkerställa att jordbrukssystemet fungerar så naturligt 

som möjligt. 

Det som enligt organisationen kännetecknar ekologiskt lantbruk är följande: 

- Varierad växtföljd som en förutsättning för effektivt utnyttjande av platsgivna resurser.

- Mycket strikta begränsningar för användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel,

   antibiotika till djuren, livsmedelstillsatser och andra insatsmedel.

- Absolut förbud att använda genetiskt modifierade organismer.

- Djuruppfödning som innebär tillgång till vistelse ute i det fria och utfodring med ekologiskt    

   foder uppfödningssysytem som är anpassade till de olika djurslagens behov. 

                                                                                                        (www.ec.europa.eu, 2009)

4.2 Etiska certifieringsmärken

Enligt Konsumentverkets rapport Konsumtion och Etik (2003) är etisk märkning ett sätt att 

driva på utvecklingen mot ökad etisk hänsyn i handeln med varor och tjänster. 

Rapportförfattarna betonar att krav på etisk hänsyn vid produktion inte bör ses som en 

isolerad företeelse utan som en del i ett större sammanhang tillsammans med andra värden 

såsom kvalitet, funktionalitet och prisvärdhet (Konsumentverket, 2003-5).

Etisk märkning är alltså ett sätt att fastställa för konsumenter att produkten tillverkats under 

goda etiska villkor. Med det menas att produktionsvillkoren för de som tillverkar och 

framställer dessa produkter inte är omänskliga utan att produktionen gynnar den sociala, 

ekonomiska, och demokratiska utvecklingen i produktionslandet. 

Olika strategier används för att meddela konsumenterna de etiska värden som produkterna 

innehar. Ett sätt kan vara att ett företag införlivar etiska värden och socialt ansvar som sedan 

signaleras till konsumenten. Konsumenterna kan då utvärdera produkterna genom att se 

vilken tillverkare eller vilket företag som står bakom produkten. Det vanligaste sättet är att 

dock produkten förses med ett särskilt märke, som garanterar att produkten tillverkats enligt 

de uppsatta etiska reglerna (Konsumentverket, 2003-5).

Konsumentverket refererar till Nordiska Ministerrådet som i sin rapport från 2004 framhåller 

att undersökningar visat att konsumenter verkar lägga större vikt vid ekologi och djurskydd än 

etisk produktion. Dock verkar de vara medvetna om att deras köpbeslut kan ha effekt på andra 

människors arbetsförhållanden i produktionsländer (ibid.). 
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I rapporten framhålls det att produktens pris, tillgänglighet och smak verkar viktigare för 

konsumenterna än hur den tillverkats. Dock finns det en ökande önskan i att påverka 

utvecklingen på ett positivt sätt i fattiga produktionsländer men det är fortfarande ett glapp 

mellan deras positiva attityd och konkreta handling. (Konsumentverket, 2003-5).

4.2.1 Rättvisemärkt

Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och 

levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer”(www.rattvisemarkt.se 2009).

Rättvisemärkt är den svenska representanten av Fairtrade Labelling Organizations 

International, FLO som är en internationell sammanslutning för att gynna social, ekonomisk 

och demokratisk utveckling i exportländer i tredje världen. Denna organisation certifierar allra 

främst produkter men på senare tid kan även en kommun bli certifierade som en ”Fair Trade 

city”. 2004 introducerades en ny gemensam design på märket för att skapa en mer enhetlig 

bild. Den ser nu likadan ut i hela Norden och stora delar av Europa. USA, Kanada, Mexico 

och Schweiz har ännu inte börjat använda den nya symbolen. 

I dagsläget finns det ett brett utbud av rättvisemärkta produkter såsom: bananer (2,8 % av 

marknadsandelarna), kaffe (3,4 %), socker och honung (2,8 %), vin, te (2,6 %), kakao och 

drickchoklad (2,3 %), chokladkakor, ris, juice, rosor mm. (www.rattvisemarkt.se 2009).

Genom att köpa en rättvisemärkt produkt bidrar konsumenten enligt organisationen till att 

producenterna får tillgång till en internationell marknad och därigenom möjlighet till ökad 

försäljning. Rättvisemärkningen innebär att producenten har långsiktiga handelsavtal.

En producent som säljer rättvisemärkta produkter garanteras för produkterna ett minimipris 

som aldrig understiger produktionspriset och oavsett rådande världsmarknadspris. Detta gör 

att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor eftersom de inte behöver skuldsätta 

sig för att kunna betala mellanskillnaden. Rättvisemärkning garanterar att de anställda får 

minst en minimilön och en premie för att kunna utveckla lokalsamhället genom att till 

exempel bygga skolor och sjukhus. Garantin för minimilön gör också att barnen får det 

enklare att kunna gå till skolan istället för att vara tvungna att arbeta. Organisationen arbetar 

dessutom för att främja demokrati och organisationsrätten bland annat genom att odlare får 

större inflytande och att alla anställda ska ha rätt att organisera sig fackligt. 
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Certifiering och kontroll sker en gång per kvartal genom dokumentationskontroll av köp och 

betalningsdokument för samtliga aktörer, det vill säga producentorganisationer, exportörer, 

importörer och licenstagare. 

En gång per år sker en fältkontroll med besök hos producenten och verksamhetsgranskning. 

Denna certifieringskontroll ansvaras och genomförs av FLO-cert som ägs av FLO men drivs 

som ett oberoende internationellt certifieringsorgan. De kontrollerar även importörer och 

exportörer samt i Norden även licenstagarnas försäljningsstatistik. För att kontrollen ska 

godkännas måste minimikraven uppfyllas. Om en producentorganisation inte följer de 

uppställda kriterierna blir det först en anmärkning och krav på rättelse inom viss tidsperiod. 

Under de senaste åren har försäljningsvolymen av rättvisemärkta produkter ökat kraftigt, 2007 

ökade försäljningsvolymen med 165 % och 2008 med 75 % (www.rattvisemarkt.se 2009).

4.2.2 Rainforest Alliance

Rainforest Alliancemärkningen introducerades i Sverige 2005. Den finns främst på kaffe och 

bananer vars odling uppfyller uppsatta kriterier för både miljö- och social omsorg. 

Rainforest Alliance arbetar enligt organisationen för att bevara regnskogen och den biologiska 

mångfalden. Ekologisk odling är dock inget krav organisationen ställer på producenterna men 

däremot finns det restriktioner för hur mycket kemiska bekämpningsmedel som får användas. 

Organisationen har krav för avfallshantering och återvinning, anständiga löner, arbetstider och 

arbetsförhållanden som uppfyllas för att få eller bibehålla certifieringen. Samtliga Chiquitas 

bananplantage är sedan år 2000 certifierade enligt Rainforest Alliance kriterier. Idag är mer än 

15 % av de bananer som säljs internationellt märkta med organisationens logga.

Certifieringen utförs av Sustainable Agriculture Network (SAN), en sammanslutning av åtta 

miljögrupper i Latinamerika som samordnas av Rainforest Alliance. Varje odling besöks 

minst en gång per år av SAN:s inspektörer för att försäkra sig om att odlarna följer de 

uppsatta reglerna. Det är endast ett fåtal odlare som fått sin certifiering indragen eller upphävd 

efter inspektion, det har i så fall berott på att säkerheten för de anställda brustit och att 

reglerna för avfallshantering ej följts (www.rainforestalliance.org 2009).
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4.3 Hälsofrämjande certifieringsmärken

Inom livsmedelsbranschen finns det idag ett flertal aktörer som tillverkar produkter som 

uppfyller vissa näringskriterier och som anses vara nyttigare än andra produkter inom samma 

kategori. Denna typ av produkt riktas mot konsumenter som eftersträvar att äta sund mat och 

som är ute efter det hälsosammaste alternativet. Detta förmedlas till konsumenten genom en 

hälsomärkning placerad på produktens förpackning och ibland även på prisetiketten vid 

butikshyllan. Denna märkning sker av producenten själv som också ansvarar för att produkten 

lever upp till kriterierna. (European Food Council 2008) 

Denna typ av märkning är avsedd att ge konsumenter mer och bättre näringsinformation och 

är ett resultat av konsumentgruppers, myndigheters, återförsäljares och produktillverkares 

ansträngningar. Den har vuxit fram i och med det allmänt ökade intresset för kopplingen 

mellan diet, livsstil och hälsa. (Cheftel, 2004:544)

Enligt ett EU-direktiv definieras vad som menas med ett nyttigt livsmedel på följande sätt: 

”Food which owing to their special composition or manufacturing, are clearly distinguishable 

from foods for normal consumption, are suitable for their claimed nutritional purposes, and 

are marketed in such a way as to indicate this suitability” (Cheftel 2004:547)

4.3.1 Nyckelhålet

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets egen symbol som funnits sedan 1989 och som ska hjälpa 

konsumenter att finna hälsosamma alternativ både i butik och på restaurang. Nyckelhålet 

innebär att produkten är magrare och innehåller mindre socker och salt men att den innehåller 

mer fibrer än livsmedel i samma kategori. Märkningen ska alltså hjälpa konsumenten att välja 

nyttigare produkter inom ramen för nordiska näringsrekommendationer som baseras på 

aktuell vetenskaplig forskning.

Livsmedelsverket bedömer nyckelhålet som en samling näringspåståenden för näringsämnena 

fett, sockerarter, natrium och kostfiber. Näringspåståenden kallas påståenden/antydningar om 

speciella näringsegenskaper gällande energi eller näringsämnen såsom kolhydrater, fett, 

kostfiber, natrium (www.slv.se 2009).
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Villkoren för märkningen skiljer sig beroende på produktkategori. Taket för innehållsnivån är 

beroende av konsumtionsnivån av produkten vilket gör att till exempel margarin får innehålla 

mer fett än mjölk (www.slv.se 2009).

Märkningen är kostnadsfri och frivilligt för livsmedelsföretagen som ska se till att produkten 

verkligen lever upp till Livsmedelsverkets regler. Granskning av märkningen sker främst av 

den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

4.4 Ursprungsmärkning

4.4.1 Svenskt Sigill

Detta märke garanterar enligt organisationen att produkten tillverkats i Sverige och att 

anslutna odlare lever upp till höga krav på säkra livsmedel, god djuromsorg, miljöansvar och 

öppna svenska landskap. Syftet med märkningen är enligt organisationen att ”hjälpa 

konsumenter att göra medvetna val av livsmedel och att driva på utvecklingen mot ett 

livskraftigt jordbruk” (www.svensktsigill.se 2009).

Ägaren till märket är Sigill Kvalitetssystem AB som är ett dotterbolag till Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF). Organisationen arbetar för att främja försäljningen av svenskodlade 

produkter genom att propagera för att kontrollen av inhemska produkter är bättre än 

importprodukter. Främsta skälen till detta anses vara närproduktionen och Sveriges ofta 

hårdare regler kring livsmedelssäkring, miljöhänsyn och det mer omfattande djurskyddet 

(ibid.). Förutom de lagar som finns på området har organisationen även kontroll av kadmium i 

jord och gröda, krav på skyddszoner vid sjöar, fortlöpande kontroll av temperatur och kvalitet 

av spannmålslagren, förbud mot ogräsbekämpning på senhösten. Även grundliga och 

regelbundna kontroll görs för att bibehålla eller förbättra den djuromsorgen som råder på 

Svenskt sigills certifierade gårdar. 
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5 Presentation av empiriskt resultat
I detta avsnitt kommer vi att presentera det empiriska resultatet som vi fick genom vår 
enkätundersökning. 
_________________________________________________________________________

5.1 Bakgrundsvariabler

Som tidigare nämnts, ingick i vårt urval 140 respondenter varav 67 % var kvinnor och 33 % 

var män. Respondenterna indelades i fyra olika ålderskategorier såsom det visas i följande 

diagram:                                              diagram 1

36 % av de tillfrågade hade minst ett barn som ingick i hushållet. Fördelningen ser ut på 

följande sätt: Tabell 1:

Anledningen till att vi frågade respondenterna om denna information var att vi ville se om 

resultatet från denna grupp skulle skilja sig jämfört med respondenter utan barn i hushållet. 

Det vill säga om ökade utgifter skulle påverka förhållningssättet till inköp av dagligvaror. 

Ålderskategori 18-30 år 31-40 år 41-50 år Över 50år

Andel med barn 

i hushållet (%)

28 % 70 % 29 % 5 %

Åldersfördelning av respondenterna

33%
19% 28%20%
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40%
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100%
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5.2 Undersökningsfrågor 

”Vid köp av livsmedel, vilken egenskap anser du vara viktigast hos en produkt?”

Svarsalternativen, utom ”produkten har ett rimligt och till och t.o.m. lågt pris”, var 

förknippade med det produktmärkningarna signalerar. Demeter, KRAV, EU Ekologisk 

Jordbruk och Svenskt Sigill signalerar miljövänlighet och en begränsning i användningen av 

bekämpningsmedel. Rättvisemärkt och Rainforest Alliance står bland annat för att 

producenterna och arbetarna har bra arbetsvillkor och Nyckelhålet lyfter fram den 

hälsosamma aspekten hos produkten.  

Svaren på ovanstående fråga skulle klarlägga vad respondenterna sätter störst vikt på när de 

handlar livsmedel. Många respondenter poängterade att samtliga egenskaper var viktiga, men 

eftersom inte alla produkter besitter samtliga fyra egenskaper, önskade vi se kännetecknet 

som vägde tyngst vid köp.    

Diagram 2

Som det visas i diagrammet ovan, angav en klar majoritet (60 % av de tillfrågade) att den 

produktegenskapen som de värderar högst var att produkten är nyttig och smakrik. 

Viktigaste produktegenskapen vid köp av livsmedel
(samtliga respondenter)

7,5%

11,5%

21%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Andel i procent

Produkten är nyttig och smakrik
Produkten är tillverkad på ett miljövänligt sätt och utan kemiska bekämpningsmedel
Produkten har ett rimligt och till och med lågt pris
Producenterna och arbetarna har bra arbetsvilkor
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Det var också intressant för oss att veta om det förelåg någon skillnad i svaren från de 

respondenter som hade barn i hushållet. Det vill säga om ökade ekonomiska utgifter innebar 

man utvärderade produkter på ett annorlunda sätt. Svaren visas i nedanstående diagram.

Diagram 3

Resultatet visar att denna grupp inte skiljer sig avsevärt från samtliga respondenter i och med 

att förutom producenterna och arbetarna har bra arbetsvillkor stämde vikten av de övriga 

attribut överens med resultatet från det totala antalet respondenter.

”Vid köp av livsmedel, brukar du titta på vilka märkningar produkterna har?” 

För att reda ut om produktmärkningar fyllde en funktion för respondenterna vid köp av 

livsmedel ställdes ovanstående fråga: 

Diagram 4

Uppmärksammar produktmärkningar
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Producenterna och arbetarna har bra arbetsvilkor
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Resultatet visar att nästan hälften av respondenterna (47 %) ofta uppmärksammar 

produktmärkningar när de handlar livsmedel. 38 % av respondenterna uppmärksammar ibland 

produktmärkningarna och 15 % av de tillfrågade brukar sällan eller aldrig titta på vilka 

märkningar produkterna har. 

”Vilka märkningar känner du igen?” och ”Vad tror du att märkningarna står för”?

Den första frågan ställde vi för att kunna se vilka produktmärkningar de tillfrågade var 

bekanta med. De fick peka ut på bilden vi visade (se bilaga) vilka produktmärkningar de 

kände igen. Följdfrågan ställde vi för att utvärdera deras grundkunskap och kunna se hur 

många respondenter som spontant kunde associera rätt till märkningarna och det de står för. 

För att bedöma om respondenterna hade rätt uppfattning utgick vi ifrån ett antal nyckelord 

inhämtade från organisationernas egen beskrivning av sina märkningar. Här presenterar vi 

exempel på svar som överensstämde med nyckelorden:

Rättvisemärkt (Fair Trade): schyssta/bra arbetsvillkor (vanligaste svaret), skäliga löner för 

odlarna och arbetarna, rättvis handel. 

Krav: ekologiskt odlat/producerat, odlat utan bekämpningsmedel, giftfritt, ingen konstgödsel. 

Nyckelhålet: nyttigt innehåll, magert innehåll, låg fetthalt, fettsnålt, lite socker, fiberrikt, 

hälsosamt.

Svenskt sigill: svenskt odlat, svenskt ursprung, närproducerat, närodlat.

EU Ekologiskt jordbruk: ekologiskt odlat, EU:s ekologiska märke.

Rainforest Alliance: bevara regnskogen, snällt mot regnskogen, bra arbetsvillkor, ingen 

skövling av regnskogen.

Demeter: biodynamiskt, ekologiskt, odlat enligt antroposofiskt tänk
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I följande diagram visas respondenternas svar:  

                                                                  Diagram 5

Här ses det tydligt att KRAV och Nyckelhålet var de märkningar som nästan alla 

respondenter kände igen vilket kan bero på att de funnits längst på den svenska marknaden 

och är de mest förekommande märkningarna på livsmedel. Rättvisemärkt och Svenskt Sigill 

var de näst mest igenkända märkningarna efter KRAV och Nyckelhålet. De tre märkningar 

som minst kändes igen var EU Ekologiskt Jordbruk, Rainforest Alliance och Demeter. Den 

låga kännedomen till dessa märkningar kan till stor del bero på att de två förstnämnda är 

relativt nya på marknaden och att Demeter finns på ett relativt begränsat antal produkter.  

Resultaten visar också ett visst glapp mellan igenkännande och rätt associering. Inte alla som 

kände igen en viss märkning kunde också ange en korrekt association. När det gäller 

KRAV-märkningen till exempel, visar det sig att 99 % av respondenterna var bekanta med 

symbolen, däremot var antalet respondenter som kunde associera rätt något färre. 

Igenkänning av märkena och vad de övergripande står för
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Beträffande skillnader i igenkännandet av märkningarna mellan män och kvinnor visas det sig 

att ingen markant skillnad förelåg. Följande diagram visualiserar detta:

Diagram 6

Till skillnad från ovanstående diagram, visas det att fler kvinnor än män kunde associera rätt 
till de flesta certifieringsmärkena.

Diagram 7:

Andel män och kvinnor som känner igen märkningarna
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Följande två diagram visar fördelningen efter ålder av respondenternas kännedom och rätt 

associering till certifieringsmärkena: 

Diagram 8

Känner igen märkningarna (fördelat efter ålderskategori)
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Diagram 9

Kunde känna igen märkningarna och kunde associera rätt 
(fördelat efter ålderskategori)
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Gällande rätt association till märkningarna visar resultatet att respondenterna tillhörande 

ålderskategorin 31-40 utmärker sig från övriga respondenter. Det ses tydligt att, förutom att 

känna igen märkena kunde associera rätt i lite högre utsträckning jämfört med resterande 

kategorier.
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Nästa diagram visar den procentuella andelen av de respondenter som kände igen 

märkningarna och kunde associera rätt.

Diagram 10

Detta diagram visar tydligt att inte alla respondenternas bekantskap med märkningarna 

innebar att de också hade rätt association till dessa eller visste vad de stod för. Det 

genomsnittliga värdet för att både känna igen och känna till vad produktmärkningarna står för 

blir 74 %. Det vill säga att av de som kände igen symbolerna, kunde 74 % associera rätt till 

produktmärkningarna och kunde i många fall ge övergripande förklaringar. 

”Tycker du att produktmärkningar underlättar ditt köp av livsmedel”

Inställningen respondenterna hade till produktmärkningar ville vi undersöka med hjälp av denna 

fråga.                                                           Diagram 11

Andel som associerar rätt vid igenkänande av märkningarna
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Merparten av de tillfrågade ansåg att produktmärkningar på livsmedel underlättade deras köp. 

Detta kan bero på att de förmedlar positiva egenskaper som annars är svåra att förnimma för 

konsumenten. 

Svaren på denna fråga skulle belysa respondenternas inställning till märkningarna, men för att 

ännu bättre avgöra vilken grad av förtroende de hade till produktmärkningar ställdes även 

denna fråga: ”Känner du tillit för produktmärkningarna och det de står för?”

Svaren på denna fråga sammanställs med hjälp av följande diagram:

                                                                    Diagram 12

Diagrammet visar att majoriteten av respondenterna (56 %) kände ganska mycket tillit för 

produktmärkningarna vilket är ett tecken på deras positiva inställning. Endast 3 % svarade att 

de inte litade på produktmärkningarna överhuvudtaget. 

”Vad tycker du man borde göra med antalet produktmärkningar som finns idag?”

Resultatet från de två föregående frågorna visade till en viss del hur respondenternas inställning 

till produktmärkningar såg ut. Den här frågan har enligt vår mening också att göra med 

inställningen till fenomenet. Respondenterna fick uttrycka det de tyckte om det nuvarande antalet 

produktmärkningar och vilka åtgärder som borde tas i framtiden samt motivera varför. 
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Diagram 13

47 % av respondenterna tyckte att antalet produktmärkningar som idag finns på livsmedel är 

för stort. De ansåg att det skapade förvirring med många märkningar som är avsedda att 

förmedla samma budskap. De menade att det räcker med att ha en märkning för vartdera 

ändamål. 34 % ansåg att det var bra med den nuvarande nivån men önskade ingen ökning.

De som önskade en ökning av antalet produktmärkningar hade svårt att tydligt motivera 

varför, men ett fåtal ansåg att andra märkningar såsom klimatmärkning borde bli aktuellt.

Det respondenterna anser borde göras med nuvarande antal 
produktmärkningar 
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6 Analys

Tidigare i uppsatsen diskuterade vi att varumärkesvärdet (brand equity) kan förhöjas genom 

åtskilliga strategier i syfte att hos konsumenten skapa en preferens för ett visst varumärke. 

Produktcertifiering utförd av en utomstående tredjepart var ett sätt att i konsumentens ögon 

förhöja värdet på varumärket, och detta sker genom att skapa positiva, starka och unika 

associationer. 

Vår utgångspunkt är att de associationer som förknippas med ett visst certifieringsmärke 

automatiskt förs över till varumärket eller rättare sagt till den produkt som bär detta 

certifieringsmärke. Det vill säga att om exempelvis ett visst märke av kaffe förknippas med 

god smak, bra kvalitet och lagom pris, skulle varumärket associeras med rättvisa (en 

immateriell association) om produkten bar en rättvisemärkning. Dock måste konsumenten ha 

en viss kännedom om dessa certifieringsmärken och de associationer de förknippas med 

måste ha en viss grad av relevans och trovärdighet. 

6.1 Igenkännande och associationer

Resultatet av vår undersökning visar att en stor majoritet (83,75 % i genomsnitt) kände igen 

de vanligaste produktmärkningar som finns på livsmedel: 99 % kände igen KRAV, 98 % 

kände igen Nyckelhålet och 71 % respektive 67 % kände igen Rättvisemärkt och Svenskt 

Sigill. Det visar sig att det inte fanns någon större skillnad mellan antalet män och kvinnor 

som kände igen märkningarna. Däremot var det lite fler kvinnor än män som kunde associera 

rätt i och med att den genomsnittliga skillnaden låg på 10 %. Denna differens kan möjligtvis 

bero på att det var fler kvinnor än män som deltog i undersökningen. En annan spekulation 

skulle kunna vara att kvinnor i större utsträckning står för inköp av livsmedel i hushållen och 

därigenom har bättre insikt i dessa frågor. Att spekulera kring detta kräver dock en stor 

försiktighet då vi inte har något statistiskt underlag som kan bekräfta detta.   

När det gäller kännedom och grundkunskap för varje produktmärkning förfaller det som att 

skillnaden mellan varje ålderskategori är ungefär lika stor. Dvs. att för nästan varje märkning 

är det 31-40 åringarna som har högst kännedom och kan associera rätt, därefter kommer 20-30 

åringarna, sen 41-50 åringarna och sist de över 50 år. Med andra ord är det nästan så att ju 

äldre åldersgruppen var desto färre respondenter kunde känna igen märkningarna samt 

associera rätt till dessa. Skillnaden var dock inte så markant men det gick ändå att se ett 
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kontinuerligt mönster. Den bakomliggande orsaken till dessa skillnader är svårt att spekulera 

om och dessa skulle kanske inte förekomma i samma omfattning om det fanns exakt samma 

antal respondenter i varje ålderskategori.

Kännedomen bland respondenterna om de mest förekommande märkningar var hög.

I jämförelse med Norbergs studie som genomfördes för nio år sedan, visas det en tydlig 

ökning i konsumenternas kännedom om produktmärkningar. Dessa är inte längre lika 

anonyma såsom de var vid tidpunkten då Norbergs studie genomfördes i och med att 

konsumenterna vi undersökte kunde för det mesta uppfatta skillnaden mellan de vanligaste 

certifieringsmärken. Resultatet av Norbergs studie visade även att ekologiska och etiska 

certifieringsmärken hade mening enbart för ett fåtal idealister. Vår studie visar att denna typ 

av märken har fått en ökad uppmärksamhet bland en stor del av de som vi undersökte.

Det måste däremot nämnas att ett visst glapp mellan kännedom och rätt association 

upptäcktes. Dock var glappet inte så stort då i genomsnitt 68 % (jämfört med 83 % som kände 

igen märkningen) också kunde associera rätt till dessa märkningar och på ett positivt sätt. 

Detta glapp kan bero till viss del på att det finns många produktmärkningar på livsmedel att ta 

ställning till. Faktumet är att nästan hälften av de tillfrågade ansåg att antalet 

produktmärkningar borde minskas eftersom de tyckte att budskapet urholkas på grund av det 

enligt dem stora antalet som finns idag. De menade också att det är onödigt att ha flera 

märkningar som förmedlar samma budskap.  

Resten av de certifieringsmärken som vi valde, det vill säga Demeter, Rainforest Alliance och 

EU Ekologisk Jordbruk var kända enbart bland en mindre del av de tillfrågade. Detta kan bero 

på att dessa inte är lika frekvent förekommande bland livsmedel eller att de är fortfarande nya 

på den svenska marknaden.

Att respondenterna kunde associera rätt till de mest förekommande certifieringsmärkena, 

betyder enligt vår mening att vid uppmärksammandet av ett certifieringsmärke på en produkt, 

kan de uppfatta ännu fler attribut hos produkten ifråga.
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6.2 Inställning

47 % respektive 38 % av respondenterna brukar ofta eller ibland uppmärksamma de 

märkningar produkterna har när de handlar. En stor majoritet (71 % av de tillfrågade) ansåg 

även att certifieringsmärken underlättar deras köp och detta förmodligen genom den 

information som märkningarna bidrar med. Vilket i sin tur reducerar konsumenternas behov 

av informationssökning. Även om resultatet här inte visar på vilket sätt märkningarna 

underlättar för de tillfrågade under köpprocessen, kan vi se att märkningarna fyller en viss 

funktion.

När det gäller trovärdigheten för de genom märkningarna skapade associationerna eller 

förmedlade attributen visades det sig att 70 % av respondenterna hade mycket eller ganska 

mycket tillit för produktmärkningarna och det de förmedlade. Det vill säga att hos majoriteten 

hade associationerna en ganska hög grad av trovärdighet.

Allt detta sammantaget visar att merparten av de tillfrågade hade en positiv inställning och 

attityd till produktmärkningar.

6.3 Relevansgraden av associationerna

Resultatet av undersökningen visar även vilka produktattribut som är viktigast vid val av 

livsmedel. På frågan om vilken egenskap hos produkten de tyckte var av störst vikt (fråga 4), 

angav en stor del av de tillfrågade (60 %) att den viktigaste egenskapen var smak och den 

hälsosamma aspekten hos produkten. Även resultatet om attributens vikt från den gruppen 

som hade barn i hushållet instämde nästan helt med resultatet från det totala antalet 

respondenter, i och med att svaren skilde sig enbart gällande ett produktattribut, 

att produkten ska vara etisk producerat, då ingen i denna grupp angav denna egenskap som 

viktigast vid köp av livsmedel.
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Med följande bild vill vi visa hur respondenternas svar fördelas efter det attribut hos 

produkten de anser väger tyngst:  

Figur 5: Respondenternas svar gällande produktens viktigaste attribut

Under köpbeslutsprocessen - som modellen vi använde oss av visar- går ofta konsumenterna 

igenom olika faser innan köpbeslutet fattas. Den fas vi vill fokusera på är utvärderingsfasen 

där de väljer mellan de olika alternativ som erbjuds. I denna fas ser konsumenterna de olika 

produkterna som en summa av materiella och immateriella attribut, där de immateriella 

attributen kan förmedlas bland annat genom produktmärkningar. Undersökningsresultatet 

visar att det skiljer sig åt när det gäller vad de tillfrågade la störst vikt på beträffande 

produktattributen. I och med att ett fåtal produkter innehar samtliga fyra egenskaper, 

är konsumenterna ofta tvungna att välja de produkter som besitter den primära egenskapen, 

dvs. den de anser vara viktigast. Enligt resultatet är smak och den hälsosamma aspekten den 

viktigaste produktegenskapen för merparten av de tillfrågade.

Som vi tidigare diskuterat i teoriavsnittet om Kellers syn på brand equity, förhöjs varumärket 

genom att skapa positiva, relevanta och trovärdiga associationer. Dessa positiva och unika 

associationer ska hos konsumenten generera en preferens för ett visst varumärke. 

Tredjepartscertifiering var ett sätt att i konsumentens medvetande förankra positiva 

associationer till ett varumärke. Dock är inte alla associationer och förmedlade attribut alltid 

relevanta såsom Keller diskuterar det. Resultatet av vår undersökning bekräftar detta 

påstående. 
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Även om en klar majoritet av respondenterna kunde associera rätt och positivt till de mest 

förekommande certifieringsmärken på livsmedel och säkerligen kunde uppfatta de 

produktattribut som de ämnade förmedla, visas det sig att hos de undersökta hade dessa 

skiftande relevansgrad. Den viktigaste egenskapen majoriteten av respondenterna ansåg att en 

produkt skall besitta är smak och nyttighet vilket blir det primära attributet, och därigenom 

blir de resterande attributen mer sekundära. 

Att en produktmärkning förmedlar att produktionen av en viss vara har uppfyllt kriterier för 

humana arbetsvillkor innebär inte att alla konsumenter kommer att föredra just denna vara 

framför andra då den även måste inneha de för dem primära attribut. 

ABC-attitydsmodellen visar oss att attityden är uppbyggd kring känsla, uppfattning och 

beteende. Attityden till ett varumärke utformas på olika sätt beroende på vilken grad av 

engagemang köpet innebär. Vid köp av livsmedel - oftast betraktade som 

lågengagemangsvaror- utformas attityder på följande sätt: uppfattning  beteende  känsla. 

Med hjälp av denna modell och undersökningsresultatet kommer vi fram till att attityden till 

ett certifieringsmärke kan skilja sig från attityden till produkten eller varumärket som bär 

certifieringsmärket. Produktmärkningarna förmedlar flera egenskaper eller attribut än de som 

konsumenterna själva kan uppfatta. 

När de tillfrågade skulle välja vilken egenskap som var viktigast vid köp av livsmedel, 

uttryckte de flesta att i själva verket var samtliga viktiga men de flesta ansåg att smak och den 

hälsosamma aspekten vägde tyngst. Med tanke på att attityder kring produktkategorin vår 

studie behandlar utformas efter köp och utvärdering, kan attityden till en produkt som bland 

annat marknadsförs som miljövänlig bli negativ även om den besitter denna positiva 

egenskap. Det vill säga att för majoriteten som utvärderar produkterna främst efter deras smak 

och nyttighet kan miljövänlighetsattributet vara irrelevant om produkten inte uppfyller deras 

viktigaste kriterium. Detta innebär att ett varumärke först och främst måste besitta primära 

attribut som konsumenterna själva kan uppleva genom sina sinnen, om produkten 

tillfredställer deras primära behov kan sekundära attribut såsom miljövänligt och etiskt 

producerat säkerligen öka deras preferens för denna produkt.
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7 Slutsats

Syftet med vår studie var att undersöka konsumenters kännedom och uppfattning om olika 

produktmärkningar inom livsmedelsbranschen. Avsikten var att skaffa en tydligare bild av 

konsumenternas förhållningssätt till produktcertifiering.   

Resultatet av vår undersökning visar att kännedomen bland konsumenterna var hög gällande 

de mest förekommande produktmärkningarna. Kännedomen bland konsumenterna om 

märkningarna; KRAV, Rättvisemärkt, Nyckelhålet och Svenskt Sigill var betydligt högre 

jämfört med kännedomen om märkningarna Rainforest Alliance, EU Ekologiskt Jordbruk och 

Demeter. Detta kan förklaras med att de sistnämnda antingen är nya på marknaden eller inte 

lika frekvent förekommande som de övriga märkningarna. Majoriteten av de tillfrågade (68 % 

i genomsnitt) uppfattade det budskap märkningarna var avsedda att förmedla och kunde uttala 

sig om märkningarnas innebörd. Detta visar för oss att förutom bekantskapen med dessa 

symboler, hade en klar majoritet en tillräcklig grundkunskap för att uppfatta de attribut som 

dessa märkningar styrker hos en produkt. 

I jämförelse med den tidigare forskningen vi relaterade till och som genomfördes för nio år 

sedan, kommer vi fram till att produktmärkningarna har fått större uppmärksamhet och 

relevans. Det kan förklaras med, såsom Cheftel beskrev, att konsumenterna idag är mer 

medvetna och mottagliga för information som kan vägleda dem vid köp. 

Dessa märkningar uppfyller en viss funktion för den stora delen av respondenterna i och med 

att de förmedlar attribut hos produkten som inte kan uppfattas av konsumenten själv.  

Eftersom det märkena står för också har en hög trovärdighet bland en klar majoritet, är vår 

uppfattning att de flesta delaktiga i undersökningen har en positiv inställning och attityd även 

om en stor del anser att antalet märken som finns idag borde reduceras.

Samtliga produktmärkningar vi valde att behandla var avsedda att förmedla positiva 

produktattribut som konsumenterna annars inte skulle uppfatta själva, då de är immateriella. 

Genom vår undersökning kunde vi se att dessa produktmärkningar generellt upplevs på ett 

positivt sätt och att ändamålet de är skapade för ofta uppfylls, det vill säga att majoriteten av 

respondenterna kunde uppfatta symbolernas mening och det de ville förmedla. Däremot kom 
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vi fram till att de produktattribut som förmedlas till konsumenterna behöver inte alltid vara 

relevanta då attributen har olika preferens- och relevansgrad. Det vill säga att för 

konsumenterna skulle deras attityd till en produkt eller ett varumärke byggas främst efter det 

de värdesätter högst. I vår studie lade det största antalet främst vikt på smak och nyttighet, 

Om produkten uppfyller detta främsta kriterium kan ett annat attribut som ekologiskt eller 

miljövänligt säkerligen förstärka deras positiva attityd till produkten ifråga.   

På frågan om huruvida produktcertifiering är en effektiv form av tredjepartsorganisationsstöd, 

anser vi att denna strategi kan fylla vissa viktiga funktioner. Som vi diskuterat tidigare, hade 

denna form av stöd olika syften, dels skulle det vara ett positioneringsverktyg för företagen 

och deras varumärke eftersom vissa produktattribut kan förmedlas effektivast genom dessa 

märkningar. I och med att den största delen av konsumenterna kunde mottaga dessa attribut 

och uppfatta dem, finner vi att kommuniceringsfunktionen oftast uppfylls och de förmedlade 

egenskaper eller attribut skulle kunna skapa en preferens för ett varumärke om konsumenterna 

värdesätter dessa. 

Gällande nyttan som produktmärkningarna har för konsumenten, diskuterade vi i 

teoriavsnittet att dessa var en riskreducerande faktor och minskning för informationssökning 

som gör osäkerheten kring deras köp mindre. Med hjälp av resultatet, kan vi konstatera att så 

också var fallet bland de tillfrågade i och med att de flesta uppfattade symbolernas mening, 

ansåg att det underlättade vid köp och att tilliten för dessa var hög. 
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8 Slutdiskussion och reflektion kring studien

Under arbetets gång har vi fört en lång och utförlig diskussion om hur uppsatsarbetet skulle 

gå tillväga. Vår studie hade kunnat kompletteras med djupintervjuer med fokusgrupper, detta 

hade varit det ultimata sättet för att uppnå en bättre och djupare förståelse för det vi avsåg att 

undersöka. Dessvärre var inte detta möjligt på grund av tids- och resursbegränsningar. 

Genomförandet av undersökningen har varit till stor nytta eftersom vi då har insett att 

tillvägagångssättet kan förbättras i framtiden. 

Denna studie var begränsad till att undersöka en del av konsumenterna i Stockholm. Studien 

ger en grundläggande bild av hur en del konsumenter förhåller sig till fenomenet vi valde att 

undersöka. Detta innebär att det är ytterst tveksamt om en generalisering kan göras för hela 

stockholmspopulationen, och en djupare förståelse av fenomenet kan inte heller uppnås. 

Däremot kan studien vara en bra utgångspunkt för fortsatta studier inom området. 

När det gäller att undersöka den kunskap urvalet hade, gjordes detta på ett grundläggande sätt 

och visade främst vilka associationer de hade till produktmärkningarna. Detta var tillräckligt 

för oss för att besvara vårt syfte och resultatet kan övergripande visa vilken inställning och 

attityd till produktmärkningarna en del av målpopulationen har. Detta kan vara till viss nytta 

för de organisationer som står bakom de berörda märkningarna, då de kan överskådligt se hur 

konsumenterna förhåller sig till deras respektive märkningar. Studien kan även vara till insikt 

för de företag som använder sig av produktcertifiering som positioneringsverktyg och 

konkurrensmedel.  

9 Förslag på framtida forskning

Vi ser vår studie som en potentiell början till framtida forskning. Det vore intressant att vidare 

undersöka på ett djupare plan den kunskap konsumenterna har samt källorna till denna 

kunskap i syfte att till exempel förbättra kommuniceringskanalerna eller effektivisera 

budskapet så att produktmärkningarna skall få större relevans. 

I och med att vårt resultat visar en generellt positiv inställning till certifieringsmärken. Samt 

med tanke på att en del certifierade varor har högre pris än övriga produkter tillhörande 

samma kategori, hade det varit av intresse att i framtiden undersöka hur konsumenterna 

värderar eller förhåller sig till priset i jämförelse med de hos produkterna tillagda attributen.
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Bilagor:
Bilaga 1: enkät

ENKÄTUNDERSÖKNING:

1. � man   � kvinna      � under 20     � 21-30        � 31-40            � 41-50          � över 50

2. Om respondenten har barn, antal barn som ingår i hushållet …………st

3. Vid köp av livsmedel, vilken egenskap anser du vara viktigast hos en produkt?

� Produkten har ett rimligt pris och till och med lågt pris
� Produkten är nyttig och smakrik 
� Produkten är tillverkad på ett miljövänligt sätt och utan kemiska bekämpningsmedel
� Producenterna och arbetarna har bra arbetsvillkor

4. Vid köp av livsmedel, brukar du titta på vilka märkningar produkterna har? 
� ofta       � ibland      � sällan   � aldrig

5.Tycker du att produktmärkningarna underlättar ditt köp av livsmedel ?

� ja                    � nej      � vet ej

6. Vilka märkningar känner du igen ( visning av bilderna)?

� Rättvisemärkt    � Krav           � Nyckelhålet      � Svenskt sigill    � R. A 
� EU Eko              � Demeter

7. Vad tror du att märkningarna står för?

Rättvisemärkt..............................................................................................................................

Krav............................................................................................................................................

Nyckelhålet.................................................................................................................................

Svenskt sigill .............................................................................................................................    

R. A ............................................................................................................................................

EU Eko ......................................................................................................................................   

Demeter ......................................................................................................................................

8. Brukar du köpa produkter med någon av ovanstående märkningar?
� ofta   � ibland       � sällan         � aldrig

Vänligen specificera vilka produktmärkningar.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

9. Känner du tillit för produktmärkningarna och det de står för? 

� mycket � ganska mycket           � lite � inte alls � vet ej 

10. Vad tycker du man borde göra med antalet produktmärkningar som finns idag?  
� öka               � behålla nuvarande nivå � minska

Vänligen motivera ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Övrigt.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Bilaga 2: bild till enkät


