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Sammanfattning 
Samhället idag är ett väldigt miljömedvetet samhälle, åtminstone kan det verka så! I 

denna undersökning som är en kombinerad litteraturstudie och enkätundersökning, har 

fokus varit på om människor köpt miljömärkt, om de visste vad de står för samt vilka 

märkningar de köper. De miljömärkningar som togs upp var Coop Änglamark, EU-

ekologisk, KRAV, ICA:s I Love Eco, MSC, Rainforest Alliance certifiering och 

Svenskt Sigill. 

Med flera tidigare studier och statistik, samt en egen undersökning så kan det dras 

slutsatsen att människor i Lidköping med omnejd inte är så miljömedvetna. De flesta 

köpte miljömärkningar för att de står för en bra sak, trots att de inte visste exakt vad de 

olika märkningarna står för samt att de skapade förvirring. Hos männen var det 

viktigaste dock priset. Det fanns ett samband mellan kunskap och köp hos kvinnor när 

det gäller dessa märkningar. De flesta märken som oftast köptes var ICA:s I love Eco 

och KRAV och minst köpt var EU-Ekologiska. Affärerna de handlar mest på var ICA 

och minst på Lidl.  

 

Abstract 
The society today is a very environmentally conscious society, at least that´s what it 

seems like. In this study, which is a combined literature review and survey, focus was at 

whether people have confidence in eco-labels, if they know what it stands for, how 

many people bought them and what labels they bought. The environmental labels that 

were addressed are the Coop Änglamark, EU-Ecologist, KRAV, ICA's I Love eco, 

MSC, Rainforest Alliance certification and Svenskt Sigill. 

With several previous studies and statistics, as well as an investigation. The conclusion 

is that people of Lidköping vicinity are not environmentally conscious. Most people 

bought eco labels because it accounts for a good thing. Even though they did not know 

exactly what the various labels stand for and that they create confusion. For men, the 

price was important. There was a connection between knowledge and purchase among 

women in these marks. Brands that were bought the most were ICA's I love eco and 

KRAV, least bought were the EU-Ecologist. ICA was the most common store, while 

Lidl was the least common among these people.  

 

Nyckelord 
Miljömärkningar, Konsumentval, Konsumenternas kunskap om miljömärkningar 
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Jag vill tacka alla som tog sig tiden att ställa upp i denna enkätundersökning. Jag vill 

även ge ett stort tack till alla de som stöttat och hjälpt mig under tiden jag arbetat med 

examensarbetet. Utan er hade denna undersökning aldrig gått att genomföra! Ett stort 

tack ges också till min handledare Stina Alriksson som hjälpt mig med information och 

stöttning!  
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1 Inledning 
År 2010 gjorde Yougov en undersökning via internet där de frågade cirka 1000 personer 

hur de såg på miljömärkning av livsmedel och andra specifika produkter. Det visade sig 

att 74 % av de tillfrågade var väldigt positiva till miljömärkningar. I samma 

undersökning såg man att fler tänkte på miljön när de väljer glödlampor än när de väljer 

mat (Yougov, 2010). 

 

En miljömärkning är en symbol som visar att produkt som den sitter på är 

miljöanpassad. Syftet är att underlätta för konsumenterna så att de lättare kan göra ett 

bra val för miljön (NE, 2016 a). Det finns idag flera olika märkningar, bland annat 

miljömärkningar, kvalitetsmärkningar och EU:s energimärkningar. De falska är bara ett 

märke som ska likna miljömärkningarna i form av exempelvis ett löv men som är ditsatt 

av producenten för att varan ska se miljövänlig ut. Alla dessa olika märkningar kan 

framstå som förvirrande för konsumenterna (Naturskyddsföreningen, 2015).   

 

Det finns flera miljömärkningar så som KRAV för ekologiskt jordbruk, Rainforest 

Alliance för en bra arbetsmiljö,  hållbart jordbruk och skogsbruk, MSC för ett hållbart 

fiske, med flera (Livsmedelsverket, 2016). 

För mycket information kring miljömärkningen och för många val kan göra att 

konsumenten känner sig förvirrad och helt stänger ute problemet för att det blir för 

komplicerat. Ett annat problem är att konsumenterna inte ser de positiva effekterna från 

miljömärkningarna, vilket gör att de inte tycker att märkningarna behövs. Exempelvis 

om man köper ett märke som ger bättre arbetsvillkor i kakao-odlare i Afrika så ser man 

inte resultatet av sitt val. Detta är några av många problem som miljömärkningarna har 

idag (Martínez Gándara, 2013). 

 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet var att undersöka hur god kunskap privatpersoner har om några av 

miljömärkena i sin livsmedelsaffär. Syftet var också att undersöka vilka 

miljömärkningar privatpersoner burkar välja och förlitar sig på och om det är någon 

skillnad mellan män och kvinnor. Samt om de kan tänka sig att betala mer för en 

miljömärkt vara.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka miljömärkningar brukar kunderna välja? 

 Varför väljer kunderna dessa miljömärken? 

 Hur god kunskap har privatpersonerna om sina miljömärkningar? 

 Hur stor roll spelar faktorer så som pris? 

 Är det någon skillnad mellan män och kvinnor? 
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2 Material & Metod 

Detta arbete består främst av två delar, en litteraturstudie och en enkätundersökning. 

Till resultatdelen utfördes en enkätundersökning med två delar (se bilaga 1 och 2), där 

samma personer har fått svara på en enkät med två delar. Enkätundersökningarna har 

genomförts i Lidköping med omnejd i Västra Götalands län. Personerna har valts 

slumpvis på torget och en gågata i Lidköping, samt utanför ICA Hjertbergs, Willys, 

COOP Extra, Lidl och Netto i Lidköping. Tiden per plats var ca 1-1,5 timme varje 

förmiddag och varje eftermiddag under ca 2 veckor, platsen varierade per dag. Hela 

undersökningen varade från den 22 februari till 7 mars 2016. 

Den första delen av enkäten handlade om huruvida respondenterna kände igen några av 

de vanligare miljömärkningarna och om man köper märkta produkter. 

Denna del av enkätens resultat jämfördes sedan med tidigare studier.  

I enkätens andra del testades personernas kunskap om de olika miljömärkningarna, detta 

genom att svara sant, falskt eller vet ej på 15 olika påståenden. Två av påståendena 

räknades bort då dessa visade sig vara missvisande så endast 13 kommer att redovisas i 

resultatet.  

 

I de båda enkätdelarna har man även fått svara på om man är man eller kvinna och 

vilken ålder samt vilka affärer man brukar välja.  

Båda delarnas resultat har sammanställas i form av siffror med hjälp av Microsoft Excel 

2016. Dessa siffror har sedan presenterats i form av diagram och tabeller i procent och 

siffror. 
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3 Bakgrund 

3.1 Miljömärkningar 

3.1.1 COOP Änglamark 

COOP Änglamark (se figur 1) bildades 1991 och är ett varumärke för ekologiska varor. 

Det skapades efter att COOP:s medlemmar krävde ett bättre och större ekologiskt 

sortiment. Idag finns ca 440 produkter som är märkta med Änglamarks märke. Det finns 

på allt från hårvårdsprodukter till kryddor och barnmat (COOP, 2016 a). 

Alla livsmedel av COOP Änglamark är också KRAV-märkta förutom en del 

charkvaror. Detta för att COOP av säkerhetsskäl köper in och säljer charkvaror med 

tillsatt nitrit i, men alla råvaror är KRAV-godkända (COOP, 2016 b). 

3.1.2 EU-lövet/EU-ekologiskt jordbruk 

NE (Nationalencyklopedin) skriver att EU-ekologiskt märke (se figur 2) kom till 1 juli 

2010 och har sedan dess varit ett obligatoriskt märke på produkter som enligt EU:s 

förordning producerats ekologiskt. Förordningen redogör för hur djur och grödor skall 

skötas samt hur livsmedel och foder skall tillverkas för att de ska få märkas ekologiskt 

(NE, 2016 b). Denna märkning är obligatorisk för att om man skall certifiera sina varor 

som ekologisk måste man följa EU-reglerna vilket även är kraven för EU-ekologiskt 

märke. Detta gör att man automatiskt har uppnått kraven för EU-ekologiskt märke.  

(Jordbruksverket, 2016). 

 

På Europeiska kommissionens hemsida kan man också läsa att deras märkning 

garanterar att produkten tillverkats på ett hållbart sätt. Detta genom att djur fått beta fritt 

och vara ute samt behandlats efter djurskyddsreglerna. Produkten är fri från GMO och 

odlats utan bekämpningsmedel och konstgödsel samt att det är strikta regler för 

användning av antibiotika för djuren. Europeiska kommissionen har även en strikt 

begränsad användning av livsmedelstillsatser och processhjälpmedel och andra 

tillsatser. De garanterar att när konsumenterna köper en ekologisk produkt av EU-

ekologisk så är produkten framtagen enligt stränga krav som syftar till att man har 

respekt för djuren och miljöns välbefinnande (Europeiska kommissionen, 2016). 

 
Figur 2: Märkningen för EU-ekologiska jordbruk. 

Figur 1: Märkningen för COOP änglamark. 
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3.1.3 ICA I love Eco 

ICA I love Eco (se figur 3) är ett av deras egna sortiment som finns där för att inspirera 

kunderna till en ekologisk livsstil (ICA, 2016 a). ICA införde varumärket 2008 och år 

2012 uppgick sortimentet till ca 220 produkter (ICA, 2016 b). 

I ICA:s I love Eco sortiment kan man hitta allt från mejeriprodukter och grönsaker till 

skafferivaror som mjöl och choklad, men man kan även finna handdukar och textiler i 

ekologisk bomull (ICA, 2016 a). 

 

I ett mail från ICA så säger de att alla produkter från ICA I love Eco är även märkta 

med EU-ekologisk symbol, många är också KRAV märkta.  

 
Figur 3: Märkningen för ICA I love Eco. 

 

3.1.4 KRAV 

KRAV (se figur 4), eller Kontrollföreningen för Alternativ Odling som förkortningen 

står för, bildades 1985 då fyra odlarorganisationer gick ihop för att bilda ett gemensamt 

märke (KRAV,2016 a). Idag har KRAV medlemmar som företagen ICA, Scan och Arla 

men även en hel del intresseföreningar som Ekologiska Lantbrukarna, Fältbiologerna 

och Naturskyddsföreningen. Organisationen drivs utan vinstintresse och den eventuella 

vinsten delas inte ut utan används i verksamheten (KRAV,2016 b).  

 

KRAV:s märke står för att produkten är ekologiskt framtagen, och med höga krav på 

hälsa, djuromsorg, klimatpåverkan och socialt ansvar. Det vill säga att grödorna odlas 

utan användning av GMO, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, att bonden får 

en bra arbetsmiljö och att maten inte innehåller några tillsatser (KRAV,2016 c). 

KRAV:s märke kan man idag hitta på många produkter så som kaffe, frukt, grönsaker, 

bröd, spannmålsprodukter och mejeriprodukter samt fisk och skaldjur. Man kan även 

hitta det på foder och produkter för djur, gödsel och jord samt frön och mycket annat 

(KRAV,2016 d). 

 

Figur 4: Märkningen för KRAV. 

3.1.5 MSC 

MSC (Marine Stewardship Council) (se figur 5) är en global organisation som jobbar 

med att minska och lösa problemet med överfiske. Organisationen är inte en 
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vinstdrivande organisation (MSC, 2016 a). Deras mål med miljömärkningen och 

certifieringen är att bidra till sundare hav genom att påverka de val som människor gör 

när de köper fisk och skaldjur samt att belöna och erkänna hållbara fångstmetoder, men 

även för att förvandla skaldjur- och fiskmarknaden till en hållbar marknad, tillsammans 

med partnerorganisationer (MSC, 2016 b).  

 

Den blå MSC märkningen är till för att visa kunden att fisken eller skaldjuren kommer 

från en yrkesfiskare som är certifierad efter MSC:s två standarder, en miljöstandard för 

ett hållbart fiske samt en spårbarhetsstandard. Båda standarderna visar de krav som 

yrkesfiskaren måste nå upp till för att certifieras för att vara hållbar samt de krav som 

företag måste klara för att få sälja den märkta fisken (MSC, 2016 c).  

 
Figur 5: Märkningen för MSC. 

 

3.1.6 Rainforest Alliance certifiering 

Rainforest Alliance certifieringen (se figur 6) drivs av en internationell ideell 

organisation med samma namn. Rainforest Alliance vill med sitt arbete skapa hållbara 

försörjningsmöjligheter och bevara den biologiska mångfalden. Detta genom att 

förändra metoder för konsumentbeteenden, markanvändning och affärsmetoder 

(Rainforest Alliance, 2016 a).  

 

De har krav på social rättvisa, ekonomisk livskraftighet och miljöskydd. Alla deras krav 

är formade för att bevara och skydda djur och natur, arbetare, deras familjer och det 

lokala samhället samt förbättra deras levnadsförhållanden, men även att skydda och 

bevara jordar och vattendrag. Genom detta kan de sedan uppnå långsiktigt hållbara 

lösningar. Rainforest Alliance certifiering kan man hitta på frukt, blommor, papper och 

möbler, men även på kaffe, te och choklad (Rainforest Alliance, 2016 b). 

Figur 6: Märkningen för Rainforest Alliance certifiering. 

 

3.1.7 Svenskt Sigill 

Svenskt sigills märke (se figur 7) ägs idag av Sigill Kvalitetssystem AB som i sin tur är 

ett dotterbolag till LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). Svenskt Sigill är ett märke som 

garanterar att produkten har ett svenskt ursprung på råvaran som kommer från en 

certifierad odlare och djuruppfödare. Alla produkter som bär märket Svenskt sigill 
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kommer från en odlare eller djuruppfödare som är certifierad enligt IP-standardens 

sigill-nivå. IP är en oberoende standard för djuromsorg, livsmedelssäkerhet och 

miljöansvar som man kan certifiera sig efter i två nivåer, grundnivå och sigillnivå. 

Denna certifiering visar att odlarna eller djuruppfödarna har uppfyllt extra 

produktionsmervärden inom områdena minskad miljöpåverkan, livsmedelssäkerhet och 

djuromsorg. Certifieringen görs av ett oberoende certifieringsorgan som dessutom 

regelbundet besöker företagen (Svenskt sigill, 2016 a). 

Märket garanterar att produktionen skett med ett högt miljöansvar, hög 

livsmedelssäkerhet och god djuromsorg, allt enligt IP-standardens Sigillnivå (Svenskt 

sigill, 2016 b). 

 

Det är idag ett märke på bland annat tomater, äpplen, frysta grönsaker, örter, tulpaner, 

julstjärnor och honung, men även på kött så som griskött, nötkött och kyckling (Svenskt 

sigill, 2016 a). 

 
Figur 7: Märkningen för Svenskt sigill. 

 

3.2 Konsumenternas tänkande kring miljömärkningar 

I Naturvårdsverkets undersökning (2015) köpte sammanboende personer som ägde sin 

bostad mer miljömärkta varor än de som var ensamboende och bodde i hyreshus. Även 

de som var höginkomsttagare och som bodde i storstäder köpte mer miljömärkta 

produkter än de som var låginkomsttagare och de som bodde på landet eller i mindre 

städer (Naturvårdsverket, 2015). 

 

Konsumentverket (2002) har sammanställt flera undersökningar där de tillfrågade ansåg 

att det största problemet med försäljningen av miljömärkta varor var att priser var för 

högt. Några uttryckte också att det var ett för dåligt utbud, och en del menade också att 

deras egen kunskap om märkena var bristande samt att det inte fanns tillräcklig 

information om miljömärkena. (Konsumentverket, 2002) 

 

Alla konsumenter har olika tycke och smak när det kommer till att vad de handlar i en 

mataffär. När han eller hon handlar i en affär väljer hen sina produkter utifrån 

hushållsbudgeten, kunskaper, varans pris samt varans mängd, men också om varan har 

privata eller kollektiva fördelar. Detta medför att konsumenten väger miljöanpassade 

produkter mot faktorer som pris på varorna, kollektiv nytta och hushållsbudgeten. Ett 

högt pris på en miljömärkt vara kan medföra, i vissa fall, att konsumenten väljer andra 

produkter utan miljöanpassning (Jordbruksverket, 2009).  
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Enligt Schumachers rapport från 2010 spelade priset en stor roll i konsumenternas val 

och en prismedveten person köpte färre miljömärkta produkter. Det var inte bara priset 

som spelade in utan när en konsument köpte en produkt tänkte hen  även  på kvalitet 

och den miljömässiga sidan av en produkt (Schumacher 2010).  

 

I en studie som gjorts av Howard och Allen från 2010 där de undersökt vad 

konsumenterna helst av allt skulle välja, visade det sig att de lokalproducerade 

livsmedlen hade störst stöd av de intervjuade. De intervjuade bestod av personer från 

samtliga samhällsgrupper. De intervjuade ansåg att de viktigaste faktorerna som styrde 

deras val främst var smak, fräschhet och närproducerat. Resultatet i studien påvisade 

också att  höginkomsttagare var minst intresserade av arbetsförhållanden medan 

låginkomsttagare hade ett större intresse för detta. De som ofta köpte ekologiska 

produkter var främst intresserade av den miljömässiga vinsten och hur djuren 

behandlades. Resultatet visade också att det mest populära sättet att få information om 

miljömärken var direkt via produkternas märkningar, broschyrer och på tredje plats kom 

utskrifter med information, först på fjärde plats kom internet av 8 alternativ (Howard 

och Allen 2010). 

 

På Naturskyddsföreningens hemsida kommenteras att förvirring kan uppstå då det 

förekommer många olika märkningar i Sverige. Trots denna förvirring har detta ändå 

lett till en framgång för alla miljömärkningar, då de olika märkningarnas system driver 

och stödjer varandra. I Sverige finns det idag många olika miljömärkningar som Bra 

miljöval, Svanen, Krav, och EU-blomman. Det förekommer också märken som inte 

räknas som miljömärkningar såsom energimärkningar och kvalitetsmärkningar. På 

grund av alla dessa olika varianter av märkningar har det blivit en del förvirring 

(Naturskyddsföreningen, 2015). 

 

I en rapport från Yttra (2013) lät man människor i Sverige svara om de instämmer på ett 

påstående eller inte. På påståendet ”Jag väljer alltid miljömärkta produkter även om jag 

måste betala mer för dem än för ’konventionella’ produkter” svarade endast 15 % att de 

instämde helt eller instämde delvis. När påståendet var ”Jag väljer miljömärkta 

produkter i de fall de inte kostar mer än ’konventionella’ produkter” var det istället 36 

% som instämde helt eller i stor utsträckning och endast 28 % instämde inte alls eller i 

liten utsträckning. Däremot när påståendet var ” Jag väljer miljömärkta produkter bara i 

de fall de är billigare än ’konventionella’ produkter” visade resultatet att det var över 

hälften (55 %) som inte instämde alls eller i liten utsträckning. I detta fall var det bara 

16 % som instämde helt eller i liten utsträckning (Yttra, 2013). 

 

I ett examensarbete av Hult från Lunds Universitet frågade man 100 personer om de 

kände igen de vanliga miljömärkningarna i en livsmedelsaffär. Miljömärkningarna som 

var med i undersökningen var Svenskt sigill, KRAV, EU-ekologisk, I love Eco, MSC, 

Rainforest Alliance, Änglamark och Demeter. Resultatet av studien visade att 

konsumenterna främst kände igen miljömärkningen KRAV, där 96 % sa att de kände 

igen detta märke. Strax därefter kom ICA:s I love Eco på 86 %, på tredje plats kom 

COOP:s märke Änglamark på 77 % och på fjärdeplats kom Svenskt sigill med 70 %. 
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Sist kom Demeter på 2 % och EU-ekologiska med 28 % och strax över kom Rainforest 

Alliance och MSC:s märkningar på 29 % (Hult, 2011). 

I samma studie frågades det också om de tillfrågade visste innebörden av 

miljömärkningarna. Resultatet visade även här att det var KRAV:s märke som var i 

toppen med 82 % av de tillfrågade som påstod sig veta vad märket innebar. På andra 

plats kom även här ICA:s märkning I love Eco med 69 % och på tredje plats kom 

COOP:s märkning änglamark på 48 %. På fjärdeplats kom Svenskt sigill med 31 %. 

MSC och Rainforest Alliance med 18 % respektive 17 % medan EU-ekologiska endast 

hade 11 %. Demeter hade endast 1 % som visste vad det innebar. (Hult, 2011) 
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4 Resultat 

I undersökningen har totalt 50 personer svarat på enkätundersökningens båda delar, 33 

kvinnor och 17 män. (De båda delarna av enkätundersökningen finns som bilaga 1 och 2 

längst bak i arbetet.)  

Åldern (se figur 8) bland de tillfrågade har varit lite spridd då flest svar har kommit från 

personen i åldern 21-30, 41-50 och 51-60. 

Figur 8: Diagrammet visar hur procentfördelningen ser ut baserat på de tillfrågade 

personernas ålder. 

På frågan var de brukar handla mat (figur 9) var ICA ett populärt val både för män och 

kvinnor. Efter ICA kom WILLY’S för kvinnorna och för männen var de lika många 

som valde WILLY’S som COOP. COOP, Lidl och Netto låg på samma antal för 

kvinnorna. För männen var det Netto som kom efter COOP och sist kom Lidl.  

Under intervjuerna nämndes kommentarer som ” Jag handlar i många affärer eftersom 

alla har olika bra utbud på olika avdelningar. Till exempel en affär har bra grönsaker 

men en annan har bra kött” eller ”Hur ska jag kunna veta detta? Det är ju frugan som 

bestämmer vad som ska handlas”. 

 

 

Figur 9: Visar fördelningen mellan de tillfrågade personernas val av livsmedelsaffärer, 

uppdelat på kön. 
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4.1 Enkätens första del – Miljömärkningarna 

I den första enkäten som gjordes fick de tillfrågade se bilder av de olika 

miljömärkningarna och sedan kryssa i om de kände igen märket och om de brukar välja 

det eller inte, samt varför de brukade välja de olika märkena.  

 
Figur 10: Diagrammet visar vilka miljömärken som de tillfrågade männen och 

kvinnorna känner igen. 

På frågan om de kände igen märkningen eller inte (se figur 10) var det ganska jämt 

mellan kvinnor och män. Flest var det som kände igen ICA:s i love Eco märket och 

KRAV. På tredje plats kom COOP änglamark och Svenskt sigill kom på en fjärde plats.  

I botten var det mer spritt mellan män och kvinnor. För kvinnorna kom EU-ekologiska 

på botten och näst sist kom Rainforest Alliance sedan var det MSC. 

För männen kom MSC i botten och näst sist kom EU-ekologiska sedan  var det 

Rainforest Alliance.  

 

På frågan om de brukar ”köpa märkena” så var det lite mer spritt mellan svaren.  

Figur 11: Diagram som visar vilka miljömärkning de tillfrågade männen i 

undersökningen brukar köpa. 
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För männen (se figur 11) var det KRAV:s märke som kom i toppen över vilka märken 

de väljer. På andra plats kom ICA:s I love Eco märke och på tredje plats kom Svenskt 

Sigill. 

Ett märke som inga män medvetet valde var EU-ekologiskt där nästan alla svarade vet 

ej och inga svarade att de köper det, nästan samma sak gäller Rainforest Alliance. MSC 

var även det märke som många svarat att de inte visste om de köper märket, och få 

svarade ja.  

COOP änglamark hamnade på en fjärde plats över flest som valde det. 

 

Figur 12: Diagram som visar vilka miljömärkningar de tillfrågade kvinnorna i 

undersökningen brukar köpa. 

För kvinnorna (se figur 12) var det även här KRAV:s märke som låg överst över vad de 

väljer. Efter KRAV kom ICA:s I love Eco, och strax efter ICA kom Svenskt sigill. Ett 

annat miljömärke som låg ganska högt var MSC.  

Ett miljömärke som konsumenterna inte köper lika mycket var COOP änglamark. 

Några andra miljömärken som konsumenterna var mer osäkra om de köper eller inte var 

EU-ekologiskt och Rainforest Alliance. De kravmärkta produkterna är även märkta med 

EU-ekologiskt märke. 

 

På frågan varför de köper det miljömärket de gör (se tabell 1) så visade det sig att flest 

kvinnor köpte det för att de står för en bra sak och män köpte det på grund av priset.  

Tabell 1: Visar hur konsumenterna svarade på frågan "Varför köper du dessa 

miljömärken?" 

 Män Kvinnor 

Pris 35 % 6 % 

Har ett bra utbud 12 % 15 % 

Litar på  17 % 27 % 

Det står för bra saker 29 % 69 % 

Annat 12 % 15 % 
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4.2 Enkätens andra del  – kunskapstest 

På enkätens andra del testades kunskapen hos konsumenterna för de olika 

miljömärkena. De tillfrågade fick svara om ett påstående var sant, falskt eller om de  

inte visste svaret fanns alternativet vet ej.  

Som diagrammet (se figur 13) visar går det att se att flest personer hade 6 eller 5 antal 

rätta svar, 9 personer totalt för respektive kolumn. Flest rätt hade två kvinnor som hade 

10 rätta svar av 13 möjliga. Där efter en man och tre kvinna på 10 rätta svar. Medan det 

var tre stycken som fick noll rätt. Det var en person som hade 1 rätt och totalt 6 personer 

som hade 2 rätta svar.  

Det var samma två påståenden som fick flest rätta svar från både kvinnorna och 

männen. På påståendet ”KRAV-produkter är odlade ekologiskt” var de flest som 

svarade rätt, 63 % kvinnor som svarade rätt och 65 % män som svarade rätt. För 

påståendet ”MSC är ett miljömärke som står för ett hållbart fiske och marina miljöer, 

och endast kan ses på fisk och skaldjur” var det 63 % kvinnor som svarade rätt och 59 

% män som svarade rätt.  

 

Figur 13: Visar antalet rätta svar från enkätens andra del, hos män respektive kvinnor. 
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Figur 14: Visar antalet felaktiga svar från enkätens andra del, hos män respektive kvinnor. 
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Antalet felaktiga svar (se figur 14) låg väldigt lågt för både män och kvinnor. Flest 

personer hade ett eller två fel. Totalt 15 personer hade ett fel och 10 personer hade två 

fel. Flest antal fel hade en kvinna med 8 fel, strax efter kom en man och en kvinna på 7 

fel. 

Flest fel svar kom på samma påstående för både kvinnorna och männen. För kvinnorna 

var de 39 % och för männen var de 47 % som svarade fel på påståendet ” KRAV:s 

produkter är ekologiska och odlade utan bekämpningsmedel men konstgödsel är tillåtet 

att använda”. Näst flest fel kom för kvinnorna på påståendet ” I ICAs I love Eco serie är 

närmare hälften av alla livsmedelsvaror producerade I Sverige förutom frukt och grönt” 

då de var 30 % som svarade fel. Männen hade näst flest fel på påståendet 

”Nyckelhålsmärkningen visar att varorna är odlade på ett bra sätt för miljön, genom att 

inte använda bekämpningsmedel eller konstgödsel” med 29 % fel svar. 

 

Figur 15: Visar antalet "vet ej" svar från enkätens andra del, hos män respektive 

kvinnor. 

Figuren visar att fördelningen mellan antalet ”vet ej” svar (se figur 15) var högre än vid 

rätta och felaktiga svar. Minst antal vet ej svar fick tre kvinnor och tre män som hade 0 

ikryssade vet ej svar, samt tre kvinnor som endast hade ett var. Strax efter kom en 

kvinna med 2 st. Flertalet personer hade 6 vet ej svar var, medan flest angivna vet ej 

svar kom från en kvinna som hade 13 stycken av 13 möjliga. Strax därefter kom 3 

personer på 12 stycken vet ej svar.  

 

För kvinnorna var det flest som svarade vet ej på påståendet ”COOP Änglamarks märke 

finns i tre olika typer, Ekologisk (för livsmedel), Miljö (för alla hushållsprodukter) och 

Sensibel (för det som används på kroppen)”. Det var 75 % av kvinnorna som svarade 

vet ej på detta påstående. Näst mest kom på påståendet ”Rainforest Alliance-

certifieringen kan man finna på bland annat mejeri produkter”. Här var det 60 %  av 

kvinnorna som svarade vet ej. Detta  påstående var det också flest män, 65 %, som 

svarade vet ej på. Näst flest män svarade vet ej på påståendet ”Svenskt sigill kräver att 

70 % av allt foder som ges till djuren skall vara producerat på djurägarens mark” vilket 

var 59 %.  
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4.3 Skillnader mellan kvinnor och män 

Tabell 2 Visar sambandet mellan antalet rätta svar och antalet märken de tillfrågade 
känner till för båda könen. 

Antalet rätta svar 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1             

2 1 1 1   1        

3 1  1    3       

4   2 2  3 2 2 1     

5   2 1 2 2 3 1  1 1   

6    1   2    1 2  

7    1 2 2 1 1 1 1    

Tabell 2 visar att man kan se ett samband mellan antalet märken de tillfrågade kände till 

och antalet rätta svar de fått på enkätens andra del. Man kunde se en svag trend där ju 

fler märken konsumenterna kände till ju mer kunde de också om miljömärkena, men 

också att de som inte kände till så många miljömärkningar heller inte hade så hög 

kunskap om dem. Konsumenterna som hade flest rätta svar kände också igen flera 

miljömärkningar. 

När man tittade på standardavvikelsen för tabell 2 för antalet rätta svar så är det de som 

ligger utanför intervallet 2 till 8. Detta visade att 10 personers resultat hamnade utanför 

normalfördelningen medan 40 personen hamnar inom. Av dessa 10 är det 6 st. som låg 

över det normala och 4 st. som låg under.  

Medan standardavvikelsen för antalet märken man kände till var de som hamnade 

utanför intervallet 3 till 6. Totalt låg 14 personer utanför intervallet av totalt 50 personer 

som har svarat.  Av dessa 14 personerna som hamnade utanför normalfördelningen så är 

9 st. som låg över normalen och 5 st. som låg under.  

 

 
Figur 16 Visar sambandet mellan de tillfrågades ålder och medelvärdet för hur många 
märken de känner igen. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-

M
ed

el
vä

rd
e 

an
ta

l m
är

ke
n

 m
an

  
kä

n
n

er
 t

ill

Ålder

A
n

ta
le

t 
m

ä
rk

en
 m

a
n

 

k
ä

n
n

er
 t

il
l 



  
 

15 

I figur 16 kan man se medelvärdet av antalet miljömärkningar som man känner igen 

fördelat på deras ålder. Detta visa att de som är yngst har högst medelvärde och de i 

åldern mellan 21-30 och 61 och uppåt har längst medelvärde.  

 

 
Figur 17 Visar medelvärdet för hur många märken man köper beroende på kön. 

Diagrammet (se figur 17) visar att kvinnorna köper fler miljömärken varor än männen. 

Detta då medelvärdet för antalet köpta miljömärkta varor är nästan är dubbelt så högt 

mot männens medelvärde.   
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5 Diskussion 

Resultatet från denna undersökning visade att både män och kvinnor kände igen ICA:s 

märke: I love Eco, där hela 100% av kvinnorna och 94% av männen kände igen det. 

Detta kan bero på flera faktorer, så som ICA:s breda reklam, både i TV och butik, samt 

utbudet av affärer i Sverige. På frågan om de brukar köpa produkter som är märkta med 

I love Eco, så svarade 59% av kvinnorna och 35% av männen att de brukar göra det.  

Resultatet visade att 94 % av både män och kvinnor kände igen kravmärkningen. Detta 

kan bero på att de har bred reklam, funnits länge, samt mycket information om det. 

Dock är KRAV-märket inte lika utbrett som ICA:s i love Eco och har därav en lägre 

igenkänningsfaktor. På frågan om de brukar köpa det, svarade 70 % av kvinnorna och 

52 % av männen att de brukar köpa det. Detta resultat gör att vi kan utläsa att både män 

och kvinnor föredrog dessa två märkningar före de andra. 

Undersökningen visade också att orsakerna till att både män och kvinnor köpte dessa 

varor varierade. 69 % av kvinnorna köpte miljömärkta varor för att det stod för en bra 

sak medans männen, 35 %, köpte dessa varor på grund av priset. Detta troligtvis för att 

det då är billigare eller att de har samma pris som de konventionella produkterna. 

Notera att dessa siffror är för samtliga märken. 

En tidigare undersökning från Yttra visade att 36 % av de tillfrågade valde att köpa 

miljömärkt produkter i de fall då de inte kostar mer än de ”konventionella produkterna”. 

Yttras studie påvisade även att endast 15% svarade att de kunde tänka sig att köpa en 

miljömärkt vara även om de var dyrare än de ”konventionella produkterna”. Yttras 

resultat sågs även i denna studie då 35% av männen hade svarat att de köpte dessa 

miljömärkningar tack vare priset. Det nämns även i Konsumentverkets rapport (2002) 

att priset är för högt enligt de tillfrågade. 

Man kan också se ett samband mellan att 35% av männen köper miljömärkta varor på 

grund av priset och att över 50% av männen köper KRAV- märkta produkter. Då 

KRAV vanligtvis är dyrare i affärerna än vad EU-ekologisk, så visar detta att männen 

kanske inte är så insatta i miljömärkningar.  

 

Något som många ”borde” känna igen var att EU-ekologiskt jordbruk är en obligatorisk 

märkning enligt EU, som skall finnas på all ekologisk odlad mat. Trots detta kände 

endast 38 % av kvinnorna till det och 24 % av männen. Dessutom köpte endast 15 % av 

kvinnorna, samt 0 % av männen detta märke. Detta resultat tyder då på att en bred 

reklam och mycket information ger en skillnad för igenkänningsfaktorn bland 

miljömärkningarna. Detta går exempelvis att se på grund av att  både KRAV och I Love 

Eco har mycket reklam och information om sina märkningar och i denna studie har 

dessa märken fått ett högt igenkänningsresultat. Här kan det dras en parallell till Howard 

and Allen (2010) där de kom fram till att det populäraste sättet att få information om 

märkningarna var via produkternas märkningar. Vilket betyder att man bara får kort 

information om varje märke.  
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Studiens resultat visar däremot en skillnad gentemot Howard and Allens rapport då 

dessa uttryckt att närproducerat är en viktig faktor vid val av varor. Detta resultat kom ej 

fram i denna undersökning då Svenskt Sigill, som endast finns på produkter med 

svenskt ursprung inte låg högt varken på igenkänning eller om de tillfrågade brukade 

köpa dessa varor. Samt att det kan vara förvirrande med närodlat och miljömärkt, vilket 

inte är samma sak.  

I resultatet på enkätens andra del hade majoriteten av de tillfrågade, alltså 38 st., 0-6 

rätt, medans endast 12 st. personer hade 7-13 rätt. Av detta resultat kan det konstateras 

att kunskapen om miljömärkningarna var relativt låg. Bland kvinnorna kunde det också 

ses ett samband mellan deras kunskapsnivå samt hur mycket de köpte. Hos männen 

däremot gick detta samband inte att se.  

Resultatet från enkätens andra del visade att majoriteten av både männen och kvinnorna 

fick mest rätt på samma två påståenden. Det ena påståendet var om KRAV:s märkning 

(21/33 kvinnor och 11/17män) där påstående löd ”KRAV-produkter är odlade 

ekologiskt”. Detta kan bero på att KRAV är det mest köpta, därav en stor kunskap om 

det. Det andra var om MSC:s märkning (21/33 kvinnor och 11/17män) där påståendet 

var ”MSC är ett miljömärke som står för ett hållbart fiske och marina miljöer, och 

endast kan ses på fisk och skaldjur”. Detta är intressant då det endast var 18% av 

männen som kände igen märkningen MSC och 65% av kvinnorna. Männen har därför 

troligast gissat på påståendet om MSC.  

Flest fel svar hamnade bland annat på påståendet ” I ICAs I love Eco serie är närmare 

hälften av alla livsmedelsvaror producerade i Sverige förutom frukt och grönt” där 

10/33 kvinnor hade svarat fel. Männen däremot hade många fel på påståendet 

”Nyckelhålsmärkningen visar att varorna är odlade på ett bra sätt för miljön, genom att 

inte använda bekämpningsmedel eller konstgödsel” då de var 5/17 som svarat fel. Flest 

fel svar för både män och kvinnor var på påståendet ”KRAV:s produkter är ekologiska 

och odlade utan bekämpningsmedel men konstgödsel är tillåtet att använda” där 13/33 

kvinnor och 8/17 män svarat fel. Här går det att se ett klart exempel på att 

konsumenterna inte är medvetna om vad de köper, alltså inte vet vad de olika 

märkningarna står för, då de flesta köpte I Love Eco samt KRAV. Detta indikerar att de 

endast litar på dessa då de tillfrågade vet att det står för en bra sak. 

Naturskyddsföreningen skriver på sin hemsida (2016) att det är förvirrande med alla 

miljömärkningar. Detta sågs även i denna studie, då kunskapen om de olika 

märkningarna varierade i olika frågor, trots att det gällde märken som konsumenterna 

själva ”borde” ha bra koll på. Kunskapen om andra märken såsom MSC var hög trots att 

de hade en låg kännedom om dem. Jordbruksverket (2009) nämner också att det blir ett 

stort val, då man måste väga mellan många olika faktorer, såsom kunskap, pris, mängd i 

butiken och miljön. Då är det enklaste valet att antingen inte köpa någon miljömärkt 

vara alls eller lita blint på att de står för bra saker. Detta stödjer även Konsumentverkets 

rapport från 2002, där konsumenterna har uppgett att det är för lite information samt att 

deras egen kunskap är för dålig om miljömärkningar. 
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I resultatet från enkätens andra del fanns det inte många fel svar. Detta kan dock bero på 

att många hellre svarade ”vet ej” istället för att gissa. Detta kan ses som positivt då man 

inte gjort så många gissningar, vilket kunde ha resulterat i att hela delen av enkäten 

blivit baserad på gissningar och felaktiga siffror.  

Studien visade att många av de tillfrågade visste att KRAV stod för en ekologisk odling. 

Detta eftersom många, både kvinnor och män hade rätt på detta påstående men eftersom 

det förekom många fel på det andra påståendet från KRAV indikerar detta att inte lika 

många vet vad en ekologisk odling innebär.  

Metoden samt platserna kan ha påverkat resultatet då det blev 33 kvinnor, respektive 17 

män, alltså dubbelt så mycket kvinnor som män. Varför resultatet blev av detta slag kan 

vi endast spekulera i men det kan möjligen bero på att kvinnor kan vara mer villiga att 

svara på denna typ av enkät framför män. En annan möjlig nackdel var att enkäten var 

relativt lång då jag valde att samma personer skulle svara på båda delarna. Detta kunde 

av en del av de tillfrågade uppfattas som störande. Det som kunde ha gjorts istället 

kunde ha varit att effektivisera mer av enkäternas båda delar, såsom att antingen ta bort 

eller att endast ha en enkät. Dock var det en fördel att ha frågorna på två enkäter med 

kryssalternativ istället för att ha öppna frågor där den tillfrågade behövde yttra sina 

tankar. En undersökning av en mer kvalitativ karaktär hade varit fördelaktigt då man 

hade fått mycket åsikter och förklaringar till svar men detta hade omöjliggjort att få 

generella svar. Beslutet landade ändå i att en kvantitativ studie valdes eftersom studien 

eftersträvade att få mer generella svar men också i tron om att fler vill svara på en kort 

och enkel enkät  

Det fanns dock konsekvenser genom att använda en kvantitativ undersökningsmetod då 

vissa av påståendena eller frågorna kunde misstolkas. Till exempel att jag kanske skulle 

ha använt ”väljer du detta märke?” istället för ”Brukar du köpa detta märke?”. Detta 

hade möjligen gett ett annat resultat. En annan nackdel med denna metod var att det 

kunde ge upphov till missvisande svar. En person som inte vanligtvis brukar köpa 

miljömärkta varor kan ha kryssat i att hen faktiskt gjorde det. Detta hade möjligen 

förhindrats genom en kvalitativ metod, exempelvis intervjuer. Genom att man i en 

intervjusituation kan cirkulera kring en fråga och få mer uttömmande svar om hen 

faktiskt har kunskapen. Det här hade kunnat ge ett annat resultat. 

Undersökningen visade att människor i Lidköping med omnejd inte var speciellt insatta 

i  dessa miljömärkningar men att de handlar dem ändå, utan att veta exakt vad de står 

för. Det betyder att man utgår ifrån att miljömärkningar är bra.  

I en tidigare undersökning av Hult, vid Lunds universitet, ser vi även här samma resultat 

som denna undersökning kom fram till att KRAV och ICA:S I love Eco är i topp, samt 

att EU-Ekologiskt är i botten. Enligt Schumacher (2010) så spelar också kvalitet en 

betydande roll i konsumenternas val av miljömärkning. Detta sågs dock inte i denna 

studie. 
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6 Slutsats 

 

Med ovanstående i tanken, kan det konstateras att människor i Lidköping med omnejd 

medvetet handlar mestadels produkter med KRAV-märkning samt ICA:S I love Eco 

och minst av EU- Ekologiska. Samt att kvinnorna väljer dem på grund av att de står för 

bra saker och att männen väljer dem på grund av priset. En annan slutsats som kan dras 

av denna studie är att kunskapen om miljömärkningarna är relativt låg. En sista slutsats 

som kan dras är att det existerar ett samband hos kvinnorna, att ju högre kunskapsnivå  

desto fler miljömärkta varor inhandlades. Detta kunde man dock inte se hos männen. 

Det som denna studie inte uttalar sig om är varför de tillfrågade inte väljer att inhämta 

en större kunskap om olika miljömärkningar då det vi konsumerar har stor påverkan på 

miljön. I detta finns det rum för vidare forskning. Det skulle också kunna göras en mer 

omfattande undersökning där ett tillägg av intervjuer görs för att kunna få ett mer 

uttömmande svar. 
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Bilagor 

Bilaga A -Enkätdel 1  

Enkätundersökning 
 

Stad:  Datum:  

 
   

Kön: o Man o Kvinna  

 
   

Ålder: o -20 o 21-30 o 31-40 

 o 41-50 o 51-60 o 61- 

 

Var brukar du handla? 
Ringa in ditt svar 

COOP ICA NETTO LIDL WILLY’s 

Livsmedelsmärkningar: 
Kryssa i den rutan som stämmer bäst 

 Känner du igen det? Brukar du köpa det? 

o JA o JA 

o NEJ o NEJ 

 o VET EJ 

 

 Känner du igen det? Brukar du köpa det? 

o JA o JA 

o NEJ o NEJ 

 o VET EJ 

 

 Känner du igen det? Brukar du köpa det? 

o JA o JA 

o NEJ o NEJ 

 o VET EJ 

 



  
 

II 

 Känner du igen det? Brukar du köpa det? 

o JA o JA 

o NEJ o NEJ 

 o VET EJ 

 

 Känner du igen det? Brukar du köpa det? 

o JA o JA 

o NEJ o NEJ 

 o VET EJ 

 

 Känner du igen det? Brukar du köpa det? 

o JA o JA 

o NEJ o NEJ 

 o VET EJ 

 

 Känner du igen det? Brukar du köpa det? 

o JA o JA 

o NEJ o NEJ 

 o VET EJ 

 

Varför väljer du just dessa märken? 
o Pris o Bra utbud o Litar på 

o De står för en bra 
sak 

o Annat:  

 

  



  
 

III 

Bilaga B -Enkätdel 2  

Enkätundersökning 
 

Stad: 

  

Datum: 

 

 
   

Kön: o Man o Kvinna  

Ålder

: 
o -20 o 21-30 o 31-40 

 o 41-50 o 51-60 o 61- 

 

Var brukar du handla? 
Ringa in ditt svar 

COOP ICA NETTO LIDL WILLY’S 

Livsmedelsmärkningar: 
Kryssa i den rutan som stämmer. Om du inte vet svaret välj gärna ”vet ej” rutan istället 

för att gissa.  

1. KRAV:s produkter är ekologiska och odlade utan bekämpningsmedel men konstgödsel är 
tillåtet att använda. 

o Sant o Falskt o Vet ej 

2. MSC är ett miljömärke som står för ett hållbart fiske och marina miljön, och enbart kan ses 
på fisk och skaldjur.  

o Sant o Falskt o Vet ej 

3. Rainforest Alliance-certifieringen är inte bara till för att visa att man tänkt på miljön vid 
odlingar och skogsbruk utan även på arbetarnas arbetsförhållanden. 

o Sant o Falskt o Vet ej 

4. Nyckelhålsmärkningen visar att varorna är odlade på ett bra sätt för miljön, genom att inte 
använda bekämpningsmedel eller konstgödsel. 

o Sant o Falskt o Vet ej 

5. Svenskt sigill visar att varorna kommer från svenska gårdar med producenter som tar 
hänsyn till både djur och natur, samt att alla varor är spårbara.  

o Sant o Falskt o Vet ej 

6. EU Ecolabel (tidigare kallad EU-blomman) visar att produkten uppfyller EU:s krav på 
Koldioxidutsläpp.  

o Sant o Falskt o Vet ej 

7. COOP Änglamarks märke finns i tre olika typer, Ekologisk (för livsmedel), Miljö (för alla 
hushållsprodukter) och Sensibel (för det som används på kroppen). 

o Sant o Falskt o Vet ej 

8. I ICAs I love Eco serie är närmare hälften av alla livsmedelsvaror producerade I Sverige 
förutom frukt och grönt. 

o Sant o Falskt o Vet ej 



  
 

IV 

9. KRAV- produkter är odlade ekologiskt. 

o Sant o Falskt o Vet ej 

10. COOP änglamarks märke visar att varan är ekologiskt producerad. 

o Sant o Falskt o Vet ej 

11. Alla ICA I Love Eco produkter uppfyller Eus förordningar om ekologiska produkter. 

o Sant o Falskt o Vet ej 

12. MSCs produkter är spårbara, vilket även är ett krav om produkten skall säljas med 
märkningen. 

o Sant o Falskt o Vet ej 

13. Rainforest Alliance-certifieringen kan man finna på bland annat mejeri produkter. 

o Sant o Falskt o Vet ej 

14. Svenskt sigill kräver att 70 % av allt foder som ges till djuren skall vara producerat på 
djurägarens mark.  

o Sant o Falskt o Vet ej 

15. Alla produkter från EU Ecolabel (tidigare kallad EU-blomman) är granskade av oberoende 
organ för att garantera att de uppfyller de stränga krav på miljö- och prestandakriterierna. 

o Sant o Falskt o Vet ej 
 

Facit: 
 

1. Falskt 

2. Sant 

3. Sant 

4. Falskt 

5. Sant 

6. Falskt (Borttagen) 

7. Falskt 

8. Falskt 

9. Sant 

10. Sant 

11. Sant 

12. Sant 

13. Falskt 

14. Sant 

15. Falskt (Borttagen) 

 


