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Förord 

Under detta examensarbete har vi fått värdefull handledning av Arash Kordestani såväl som 

Maria Ek-Styvén, vilket har bidragit till en givande och lärorik period av vår studietid som 

utmynnade i en studie av god kvalitet. Detta vill vi speciellt tacka för. 

Vi vill även tacka våra studiekamrater som bidragit med värdefulla synpunkter under arbetets 

gång. 

Slutligen vill vi även nämna att de respondenter som deltagit i studien har varit av stor vikt för 

vårt arbete, och rikta ett stort tack till dessa. 

 

Stort tack! 

  



Sammanfattning 

Hållbarhet är en stark faktor som påverkar både konsumenter och företag i växande 

utsträckning. Att medvetet konsumera i enlighet med hållbara riktlinjer ligger i många 

konsumenters intresse, och företag utvecklar kontinuerligt strategier för att bemöta 

konsumentbehov och höja sin försäljning. I takt med detta ökar utbudet av hållbart märkta 

produkter och hållbarhetsmärkningar. För konsumenter innebär detta större valmöjligheter 

men också eventuella svårigheter då hållbarhetsmärkningar ofta upplevs snarlika och svåra 

att förstå betydelsen bakom, vilket i sin tur kan ha en motverkande effekt på konsumenters 

köpbeslut.  

Syftet med denna studie var därför att undersöka hur konsumenter i dagligvaruhandeln ställer 

sig till svenskt etablerade hållbarhetsmärkningar på likvärdiga produkter, för att utforska hur 

hållbarhetsmärkningar påverkar konsumenters köpbeslut vid köptillfället. Studien 

eftersträvade att identifiera de starkaste faktorerna som ligger bakom konsumenters beslut 

att köpa eller inte köpa hållbart märkta produkter. Avsikten var att ge företag/varumärken en 

bild av vad konsumenterna behöver för att effektivt vägledas i sitt köpbeslut.  

Insamling av data genomfördes genom enkäter med kvalitativ karaktär då studien avsåg att 

belysa konsumentåsikter kopplade till konsumentbeteende.  Urvalet som inkluderades i 

studien utgjordes av individer som köper produkter i dagligvaruhandeln. Analys av data 

skedde med utgångspunkt i grundad teori där nyckelord och mönster mellan respondenter 

och svar identifierades och tolkades. 

Resultatet av studien visade att konsumenter främst påverkas i köpriktning vid köp av hållbart 

märkta produkter till följd av miljömässiga omvärldseffekter och personliga effekter på den 

egna hälsan, men även till viss del till följd av omvärldseffekter kopplade till socialt 

ansvarstagande samt tillgänglighet av information. Bristande tilltro som skapar associationer 

till opålitlighet samt bristande förståelse till följd av dålig kunskap är de enda faktorerna som 

har påverkan på köpbeslut i icke-köpriktningen enligt resultatet av studien. Genom att belysa 

de faktorer som påverkar konsumenter i köpriktning och motverka de faktorer som påverkar 

konsumenter i icke-köpriktning, kan företag/varumärken uppnå företagsnytta. 

Nyckelord: Sustainable labelling, eco-labelling, green labelling, green marketing, buying 

behaviour, buying decision, consumer motivation   



Abstract 

Sustainability is a factor that is affecting both customers and companies in a growing pace. To 

consciously consume according to sustainable guidelines aligns with many consumers’ 

interests, and companies continuously develop strategies to meet consumer needs and to 

increase the sales. As a result of this, the range of sustainably labelled products and 

sustainability labels increases. For consumers, this is associated with a greater variety of 

options to choose from, but also possible difficulties linked to distinguishing between similar 

sustainability labels and meanings, which in turn could have a negative effect on the 

consumers’ buying decisions. 

The purpose of this study was to investigate how consumers perceive sustainability labels that 

are established in Sweden, on equivalent products in grocery stores, in order to explore how 

sustainability labels affect the buying decision. The study aimed to identify the strongest 

affecting factors behind the consumers’ decisions to either buy or not buy sustainably labelled 

products. The goal was to contribute companies/brands with guidance on how to meet the 

consumer needs effectively. 

Data was collected through surveys with qualitative characteristics as the study aimed to 

investigate consumer opinions and consumer behaviour. The individuals that were included 

in the data were consumers of products in grocery stores. The data analysis was inspired by 

grounded theory, and keywords and patterns between respondents and answerers were 

identified and interpreted.  

The result of the study showed that consumers mainly are affected in the buying direction, 

when it comes to sustainably labelled products, as a result of environmental effects and 

effects on the personal health, but also by effects from social responsibility and availability of 

information, to some degree. Lack of trust associated to unreliability and lack of 

understanding due to poor knowledge were the only factors that affected the buying decision 

in the non-buying direction according to the findings of the study. Companies/brands can 

benefit from highlighting the factors that affect consumers in the buying-direction, and by 

counteracting the factors that affect consumers in the non-buying direction.  

Keywords: Sustainable labelling, eco-labelling, green labelling, green marketing, buying 

behaviour, buying decision, consumer motivation   
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1. Introduktion 
I inledningen av denna studie kommer bakgrunden som ligger till grund för syftet med studien 

att presenteras. Bakgrund och problemdiskussion kommer i introduktionskapitlet att utmynna 

i frågeställningar kopplade till studiens syfte.   

 

1.1 Bakgrund 

Hållbarhet innefattar miljömässigt och socialt ansvarstagande och utövas av företag genom 

utveckling av produkter och arbetssätt som främjar hållbar konsumtion, hållbar produktion 

samt gynnsamma förhållanden för människor och miljö (Svensk Handel, 2016). I det moderna 

samhället framställs hållbarhet som en framstående och växande faktor som påverkar såväl 

konsumenter som företag och myndigheter, där indikationer visar att medvetenheten 

ständigt fortsätter att öka (Svensk Handel, 2016). Enligt en undersökning utförd av HUI 

Research, på uppdrag av Svensk Handel, efterfrågar konsumenter ett ökat utbud av hållbara 

produkter och hållbar produktion. Mellan åren 2015-2016 har konsumtionen av etiskt- och 

miljömärkta produkter ökat med 57 procent. Under samma period har även 44 procent av 

företag i Sverige ökat sitt hållbarhetsarbete, enligt undersökningen. Särskilt stora förändringar 

har, fram till år 2016, skett inom dagligvaruhandelns produktutbud som främjar hållbarhet, då 

denna handelsgren har ställts inför ökade krav på hållbar produktion. Utbudet av hållbart 

märkta produkter i dagligvaruhandeln har, enligt Svensk Handel, ökat till följd av 

konsumenters ökade medvetenhet och miljömässiga krav (Svensk Handel, 2016). 

Enligt en studie utförd i samarbete med Handelns Utvecklingsråd, är tillgänglighet och 

information avgörande faktorer för att konsumenter ska kunna fatta medvetna 

ansvarstagande köpbeslut rörande hållbarhetsprodukter (Fredriksson & Fuentes, 2014). Enligt 

studien tillgodoses tillgänglighet genom att återförsäljare erbjuder ett tillfredsställande utbud 

av produkter inom kategorin. Informationsbehovet bemöts genom att information och 

marknadsföring given vid köptillfället, samt butiksmiljön, tillåter konsumenten att 

uppmärksamma och särskilja produkter (Fredriksson & Fuentes, 2014).  

Ett sätt för företag/varumärken att förmedla hållbarhet vid köptillfället, som syftar till att 

vägleda köpbeslutet för konsumenten, är att använda välkända hållbarhetsmärkningar (Global 

Ecolabelling Network, 2017).  
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Tidigare forskning som belyser hållbarhetsmärkningar och hur konsumenter upplever dessa 

har bland annat visat på att märkningar av detta slag kan bidra till att vägleda konsumenter 

till ett köpbeslut eftersom de tillför positiva associationer till olika aspekter inom hållbarhet 

(Hoogland, de Boer & Boersema, 2007). Horne (2009) menar liksom Hoogland et al. (2007) att 

hållbarhetsmärkningar syftar till att vägleda konsumenter och att de får den effekten förutsatt 

att de används effektivt. Det finns dock delade meningar i tidigare forskning rörande huruvida 

hållbarhetsmärkningar lever upp till det vägledande syfte som Hoogland et al. (2007) samt 

Horne (2009) beskriver. Ma, Gam och Banning (2017) hävdar med sin studie att konsumenters 

köpbeslut kan påverkas negativt med anledning av hållbarhetsmärkningars otydlighet och 

komplexitet. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Hoogland et al. (2007) kan informationen på förpackningen av produkter ha avgörande 

betydelse för konsumenters köpbeslut. Produkter med detaljerad information om hållbarhet 

och märkning uppfattas i större grad ha positiva egenskaper jämfört med produkter utan, eller 

med mindre, detaljerad information. Konsumenter har lättare att identifiera och särskilja 

produkter från varandra, vilket underlättar för konsumenter att välja produkter som 

överensstämmer med konsumentbehovet (Hoogland et al., 2007). Konsumenter förknippar 

även märkning av produkter som syftar till att förmedla hållbarhet i en aspekt, med positiva 

associationer till hållbarhet och miljö i andra riktningar (Hoogland et al., 2007). 

Tidigare forskning av Janßen och Langen (2017) visar på att konsumenter kan ha svårt att 

särskilja hållbarhetsmärkningar från varandra, trots att den generella uppfattningen av 

märkningar är positiv, samt att kombinationer av olika hållbarhetsmärkningar i viss 

utsträckning bidrar till förvirring som inte främjar ett köpbeslut. Forskningen visar på att 

konsumenters värdering av hållbarhetsmärkningar skulle kunna förstärkas genom att utveckla 

färre och tydligare märkningar (Janßen & Langen, 2017). 

Det finns även indikationer från tidigare forskning som stödjer att hållbarhetsmärkningar 

värderas olika av konsumenter beroende på vilket produktkategori produkten tillhör (Grunert, 

Hieke & Wills, 2014). Konsumenter indelade i olika konsumentgrupper baserat på demografi 
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och deras respektive attityder mot hållbarhet, visar även upp skillnader när det kommer till 

värdering av hållbarhetsmärkningar (Rodrigues, Dalmarco, Aoqui & Marinho, 2016). 

Som tidigare forskning indikerar, finns det generella svårigheter för företag/varumärken 

kopplade till att effektivt förmedla hållbarhet genom hållbarhetsmärkningar, som syftar till att 

driva konsumenter mot ett köpbeslut (Janßen & Langen, 2017; Grunert et al., 2014; Rodrigues 

et al., 2016). Samtidigt blir det viktigare för företag/varumärken att använda hållbarhet i sina 

strategier för att påverka konsumenters köpbeslut i önskad riktning, då konsumenters 

medvetenhet rörande hållbarhet fortsätter att öka (Svensk Handel, 2016). 

Trots detta finns det begränsad forskning som berör hur företag/varumärken, på ett effektivt 

sätt, kan påverka konsumenters köpbeslut positivt genom att förmedla hållbarhet genom 

hållbarhetsmärkningar (Janßen & Langen, 2017).  

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur konsumenter i dagligvaruhandeln ställer sig till 

svenskt etablerade hållbarhetsmärkningar på likvärdiga produkter, för att utforska hur 

hållbarhetsmärkningar påverkar konsumenters köpbeslut vid köptillfället. Målet är att 

identifiera de starkaste faktorerna som ligger bakom konsumenters beslut att köpa eller inte 

köpa hållbart märkta produkter, med avsikten att ge företag/varumärken en bild av vad 

konsumenterna behöver för att effektivt vägledas i sitt köpbeslut.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

 Hur uppfattar konsumenter hållbarhetsmärkningar? 

 

 Vilka faktorer påverkar konsumenters köpbeslut när det gäller hållbart märkta 

produkter? 

 

 I vilken riktning påverkas konsumenters köpbeslut av hållbarhetsmärkningar? 
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2. Litteraturöversikt   
I litteraturkapitlet av denna studie kommer teorier och tidigare forskning som ligger till grund 

för studiens uppbyggnad att presenteras. Kapitlet kommer att inkludera teorier inom aktuella 

områden kopplade till studiens syfte, som i slutet av avsnittet kommer att sammanfattas i en 

teoretisk referensram som syftar till att forma datainsamlingsinstrumentet och analysdelen av 

studien. 

 

2.1 Motiv bakom konsumenters köpbeslut rörande hållbart märkta produkter 

Att konsumenters inställning till hållbart märkta produkter har betydelse för köpbeslutet har 

tidigare teori visat på. Enligt Maniatis (2016) påverkas konsumenters köpbeslut, när det 

kommer till hållbara produkter, av faktorer såsom medvetenhet, engagemang och kunskap. 

Hur konsumenten uppfattar sin individuella medvetenhet, engagemang och kunskap, samt de 

miljömässiga- och ekonomiska fördelarna, hållbarhetens pålitlighet samt förmedlandet av 

hållbarhet i anslutning till ett köpbeslut, kan förklara hur konsumenter formar sina individuella 

köpbeslut när det kommer till hållbara produkter (Maniatis, 2016).  

I linje med resultaten av Maniatis (2016) går även tidigare studier av Smith och Brower (2012) 

som indikerar på att konsumenters medvetenhet och vilja att konsumera hållbara produkter 

stadigt ökat, och till följ av detta har företag utvecklat sitt utbud och sitt val att förmedla 

hållbarhet för att möta den rådande konsumentefterfrågan. Smith och Brower (2012) menar 

att konsumenters förståelse för hur deras köpbeslut påverkar miljön och omvärlden 

kontinuerligt förstärks. De konsumentmotiv som talar för konsumtion av hållbara produkter 

är en känsla av ansvar gentemot miljön, andra människor och deras välmående samt en känsla 

av höjd social status till följd av socialt ansvarstagande. Detta bekräftas också av Lin och Huang 

(2012) som menar att en viktig faktor som påverkar konsumenters köpbeslut är värderingen 

av den effekt som beslutet har på omvärlden. Konsumenter som förstår vilken direkt eller 

indirekt utkomst ett individuellt köpbeslut har, vid köptillfället, är till följd av sin medvetenhet 

mer benägna att fatta ett köpbeslut (Lin & Huang, 2012). 

Vidare indikerade studien av Smith och Brower (2012) också att konsumenter värderar 

hållbarhetsinformationen som finns på förpackningen av en produkt och hur ett varumärke 
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marknadsför hållbarhet högt relativt andra faktorer, men att varumärkets rykte när det 

kommer till hållbarhet var av störst vikt vid ett köpbeslut (Smith & Brower, 2012).  

 

2.2 Konsumentuppfattning rörande hållbarhetsmärkningar och konsumtion av hållbara 

produkter 

Tidigare teori som speglar konsumenters uppfattning av hållbarhetsmärkningar och hur 

konsumenters konsumtion av hållbart märkta produkter utvecklats indikerar på att 

konsumenter associerar märkningar av dessa slag positivt. Enligt Maniatis (2016) är ekologiska 

märkningar, återvinningsmärkningar och miljöcertifieringsmärkningar viktiga faktorer vid en 

konsuments köpbeslut som driver konsumentens medvetenhet. Hållbarhetsmärkningar av 

denna typ är särskilt associerade till ett pålitlig och tydligt förmedlande av hållbarhet, enligt 

konsumenternas uppfattning (Maniatis, 2016).  

Vidare har tidigare forskning av Smith och Brower (2012) indikerat på att 

hållbarhetsmärkningar i olika kategorier framstår som den tydligaste och mest 

tillfredsställande hållbarhetsinformationen på produkter ur ett konsumentperspektiv. Denna 

typ av information är lättare för konsumenter att förstå i jämförelse med budskap förmedlade 

genom mer subtila medel såsom förpackningsdesign- och egenskaper (Smith & Brower, 2012). 

I linje med Maniatis (2016) och Smith och Brower (2012), visar också forskning av Hoek, Roling 

och Holdsworth (2013) att konsumenter generellt gör positiva associationer till hållbara 

begrepp och hållbarhetsmärkningar, och att konsumenter i stor utsträckning föredrar hållbara 

produkter framför produkter som inte utger sig för att vara hållbara. 

Det stora utbudet av hållbart märkta produkter och hur konsumenter reagerar gentemot 

detta har nyligen utförd forskning av Janßen och Langen (2017) belyst. Forskningen testar två 

aspekter; dels om konsumenter beaktar hållbarhetsmärkningar vid köpbeslutet, och dels hur 

konsumenterna uppfattar olika hållbarhetsmärkningar som helt eller delvis förmedlar och 

syftar till samma hållbarhetsaspekt (Janßen & Langen, 2017). Resultaten av undersökningen 

definierar tre klasser av konsumentsegment. Det första segmentet utgör den priskänsliga 

klassen, där konsumenterna helt uteslutande fattar sitt köpbeslut baserat på produktens pris. 

”Klass två”-segmentet består av konsumenter som både är prismedvetna och föredrar 

produkter med hållbarhetsmärkningar, men som tenderar att vara negativa till enskilda 
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hållbarhetsmärkningar på produkter. Istället kan flera hållbarhetsmärkningar i kombination 

med varandra skapa en positiv känsla hos denna grupp, även om de i förhållande till varandra 

kan anses vara överflödiga (Janßen & Langen, 2017). Det tredje segmentet består av 

konsumenter som både beaktar och värderar hållbarhetsmärkningar vid sitt köpbeslut, och 

även påvisar villighet att betala extra för dessa märkningar men utan preferenser för någon 

specifik hållbarhetsmärkning (Janßen & Langen, 2017). Resultatet av studien visar att en 

universell hållbarhetsmärkning skulle vara tillräcklig för att nå nästan 85 procent av den för 

studien aktuella populationen. Studien påvisar också att det inte alltid är fördelaktigt för 

företag/varumärken att resonera ”ju fler desto bättre” när det kommer till användande av 

hållbarhetsmärkningar (Janßen & Langen, 2017).  

Att konsumenters olika uppfattningar har betydelse för att konsumera hållbart märkta 

produkter har också tidigare studier av Thørgensen (2000) som menar att det inte är troligt 

att en konsument lägger märke till en miljömärkning om denne inte är angelägen om 

hållbarhet och associerar konsumtion av hållbart märkta produkter till en positiv miljömässig 

effekt. Även informationen som hållbarhetsmärkningar förmedlar till konsumenter är 

användbar i syftet att skapa associationer mellan hållbar konsumtion och effekt. Vidare 

indikerar Thørgensen (2000) att tillgängligheten av hållbart märkta produkter i butik, och en 

konsuments förmåga att känna igen och förstå dem, influerar uppmärksamhet mot dessa 

hållbarhetsmärkningar. Resultatet av studien visar på att majoriteten av konsumenter lägger 

märke till hållbarhetsmärkningar ibland och att igenkännandet av dessa märkningar är starkt 

kopplat till tilltron för märkningarna och associationer mellan konsumtion av hållbara 

produkter och miljömässig effekt. Studien visar också ett samband mellan angelägenhet för 

hållbarhet och tilltro till hållbarhetsmärkningar (Thørgensen, 2000).  

I linje med Thørgensen (2000) går även resultaten av en studie med Fernqvist och Ekelund 

(2014) som menar att tilltro för hållbarhet och dess effekter genom hållbarhetsmärkningar är 

av betydande vikt när det kommer till konsumenters köpbeslut. Resultaten av studien 

indikerar på att hälso- såväl som hållbarhetsaspekter är av vikt för konsumenter, och att 

konsumenter generellt förknippar hållbarhetsmärkningar med dessa faktorer vid köpbeslut 

rörande hållbara produkter (Fernqvist & Ekelund, 2014).  
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I samma linje går också forskning av Hoek et al. (2013) som bekräftar i sin studie att det finns 

samband mellan konsumenters kunskap om och associationer till hållbarhetsmärkningar, 

samt hållbarhetsbegrepp, och vilken attityd och tilltro konsumenter har till dessa märkningar. 

Att konsumenters motivation och förståelse hänger ihop med konsumtionen är något som 

tidigare studier indikerat på. Grunert et al. (2014) fokuserar i sin studie på förhållandet mellan 

motivation och förståelse för hållbarhetsmärkningar, och konsumerande av hållbara 

produkter inom livsmedelshandeln, från ett konsumentperspektiv. Grunert et al. (2014) 

indikerar att konsumenter generellt uppvisar angelägenhet för hållbarhet kopplad till 

livsmedel men att en det finns stora skillnader i motivation när det kommer till att konsumera 

hållbara produkter inom olika produktkategorier. Resultatet av studien visar att det 

förekommer ett relativt lågt konsumerande av produkter med hållbarhetsmärkningar och att 

konsumerande och motivation är relaterade till varandra. Ju högre motivation konsumenter 

har rörande hållbara produkter, desto fler hållbara märkningar identifieras och konsumeras 

(Grunert et al., 2014). Lågt konsumerande av hållbart märkta produkter kan också kopplas till 

konsumenters bristande förståelse för begreppet. Hållbarhet anses enligt studien generellt 

vara ett diffust och abstrakt ord som konsumenter upplever svårigheter att relatera till 

(Grunert et al., 2014). Detta har också framkommit i studier av Hoogland et al. (2007) som 

också menar att konsumenter i viss utsträckning har svårt att relatera till begreppet hållbarhet 

och att förstå hållbarhetsmärkningar till följd av detta.  

Att känna igen hållbarhetsmärkningar behöver nödvändigtvis inte innebära att konsumenter 

förstår dem. Hoogland et al. (2007) menar med sin forskning att det finns indikationer på att 

konsumenter upplever en relativt hög igenkänningsgrad när det kommer till många 

märkningar som syftar till att förmedla hållbarhet ur olika aspekter, och att konsumenter 

generellt uppfattar hållbart märkta produkter mer fördelaktiga. Resultatet av studien visar 

dock att konsumenter tenderar att undervärdera en hållbarhetsmärknings värde när 

märkningen saknar beskrivning som skapar förståelse för märkningen, vilket påverkar 

köpbeslutet i icke-köpriktningen (Hoogland et al., 2007). Kombinationen med märkning och 

beskrivning underlättar för konsumenter att förstå och konsumera i linje med de individuella 

personliga värderingarna, vilket har en styrande effekt på köpbeslutet i köpriktningen 

(Hoogland et al., 2007). 
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2.3 Skillnader och likheter mellan hur olika konsumentgrupper bemöter hållbarhet 

Att det finns skillnader mellan hur olika konsumentgrupper förhåller sig till 

hållbarhetsmärkningar är något som tidigare studier belyst. De Chiara (2012) hävdar att 

hållbarhetsmärkningar med ett specifikt budskap vänder sig till ett specifikt 

konsumentsegment som efterfrågar den typen av information och produktattribut för att 

kunna fatta ett informerat köpbeslut. Vidare indikerar studier av Tseng och Hung (2013) att 

det finns skillnader mellan konsumentgrupper, baserat på de demografiska variablerna kön, 

ålder och utbildning, när det kommer till hur konsumenterna uppfattar hållbarhet. 

Konsumenter från yngre generationer tenderar att ha ett större intresse för hållbarhet än 

äldre generationer, och kvinnor tenderar att tänka över hur de individuella köpbesluten 

påverkar andra i större utsträckning än män. Utbildning tenderar att höja konsumenters 

miljömedvetenhet, vilket i sin tur påverkar konsumenters köpbeslut (Tseng & Hung, 2013). 

Detta överensstämmer med studier av Grunert et al. (2014) som i sin forskning också påvisar 

att det finns skillnader mellan demografiska konsumentgrupper baserade på kön och ålder, 

när det kommer till angelägenhet för hållbarhetsmärkningar, där resultaten vidare 

överensstämmer med resultaten från studier utförda av Tseng och Hung (2013) samt 

Rodrigues et al. (2016). Vidare uppvisar studier av Grunert et al. (2014) att äldre konsumenter 

har lägre förståelse för, och konsumtion av, hållbara produkter än yngre konsumenter.  

Vidare så hävdar Maniatis (2016) i sin forskning att hur konsumenter bemöter hållbarhet och 

formar sitt köpbeslut påverkas av faktorer som kunskap, engagemang och medvetenhet, vilka 

skiljer sig åt mellan konsumenter. Gemensamt i studierna av Maniatis (2016) och Tseng och 

Hung (2013) är att det finns skillnader mellan konsumentgrupper när det kommer till 

bemötande av hållbarhet, men att konsumenternas köpbeslut oavsett olikheter mellan 

grupperna påverkas i hög grad av kunskap och medvetenhet rörande hållbarhet.  

 

2.4 Potentiell företagsnytta av konsumentmedvetenhet rörande hållbara produkter 

För att företag ska kunna dra nytta av konsumenters ökade efterfrågan av hållbara produkter 

påvisar tidigare forskning ett behov av vägledning. Enligt Maniatis (2016) kan 

konsumentmedvetenhet och vilja att konsumera hållbara produkter påverka företags 

produktutbud i den riktning som konsumenterna önskar. Enligt studien har konsumenter 
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möjligheter att nyttja sin kunskap rörande hållbara produkter för att främja en positiv 

utveckling som är gynnsam för konsumentsegmentet, företagssegmentet och den 

övergripande miljömässiga aspekten som har viktig omvärldspåverkan, men indikationer på 

att konsumenter kan behöva vägledning för att fatta köpbeslut som går i den riktningen finns. 

Genom att tillhandahålla tillräcklig information och märkning som förmedlar hållbarhet på 

utsidan av produkter, kan konsumentens köpbeslut förenklas och ledas i önskad riktning 

(Maniatis, 2016). Detta indikerar också Akenji (2014) i sin studie där det framgår att 

hållbarhetsmärkningar är ett effektivt sätt att förmedla information till konsumenter för att 

vägleda konsumentens köpbeslut i köpriktningen om de når sitt syfte och används rätt. 

Konsumenter upplever det dock ofta svårt att identifiera och särskilja varumärken från 

varandra i samband med köpbeslutet, då hållbarhetsinformationen som eftersöks för att 

vägleda köpbeslutet upplevs otillräcklig av konsumenter (Smith & Brower, 2012). Smith och 

Brower (2012) indikerar att företag/varumärken generellt har svårt att förmedla sitt 

hållbarhetsbudskap genom hållbarhetsmärkningar, vilket inte främjar en ökad försäljning. 

Detta på grund av svårigheter kopplade till att förmedla sitt verkliga engagemang genom 

enbart en hållbarhetsmärkning (Smith & Brower, 2012). I studier av Creusen och Schoormans 

(2005) framkommer det att om den omedelbara informationen given på förpackningen av 

produkten upplevs otillräcklig av konsumenter, finns det en risk att produkten sorteras bort 

som ett tänkbart alternativ för konsumtion under konsumentens köpbeslutsprocess. 

I samma linje går även studier av Hoek et al. (2013) som i sin forskning fokuserar på hur 

konsumenters köpbeteende kan påverkas med hjälp av information vid köptillfället kopplat 

till konsumenternas kunskap rörande hållbarhet, vilka attribut som konsumenter förknippar 

med hållbarhet samt hur konsumenters attityd till företag/varumärken som förmedlar 

hållbarhet ser ut. Enligt studien uppfattas ofta hållbarhetsbegrepp som ”miljövänlig” och 

”rättvis handel”, av många konsumenter, som vaga och opålitliga om vidare information 

saknas. Detta påverkar i sin tur konsumentens köpbeslut i icke-köpriktningen (Hoek et al., 

2013). Resultatet av studien indikerar dock att konsumenter som får mer information via 

förpackningen om vad hållbarhetsmärkningen innebär tenderar att ha mer tilltro till 

märkningen än om sådan information saknas, vilket påverkar köpbeslutet i köpriktningen. 

Enligt studien tenderar konsumenter att skapa associationer till vissa hållbarhetsbegrepp som 

inte alltid främjar ett köpbeslut, med anledning av bristande information om vad begreppet 
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egentligen syftar till att förmedla (Hoek et al., 2013). Hoek et al. (2013) menar, med stöd av 

sin forskning, att företag/varumärken kan underlätta köpbeslut för konsumenter och 

förhindra feltolkningar genom att tillhandahålla tillfredställande information tillsammans med 

hållbarhetsmärkningar för att både förmedla avsett budskap och skapa förtroende.  

Att det är av vikt att effektivt förmedla hållbarhet är något som Smith och Brower (2012) 

hävdar i sin studie. Deras resultat indikerar på att företag/varumärken kan ha mycket att vinna 

på att effektivt förmedla det hållbarhetsbudskap som de miljömedvetna konsumenterna 

efterfrågar då denna kundgrupp utgörs av ett viktigt och växande segment, nu och i framtiden. 

En ökad mängd av konsumenter förväntas också ansluta till detta segment med tiden, allt 

eftersom medvetenheten och kunskapen växer (Smith & Brower, 2012).  

Som tidigare nämnt i studier av Thørgensen (2000) och Hoek et al. (2013) är trovärdighet till 

märkningar också en viktig aspekt som påverkar konsumenters köpbeslut när det kommer till 

hållbart märkta produkter. Vidare har forskning av De Chiara (2012) indikerat på att olika typer 

av hållbarhetsmärkningar kan värderas olika enligt konsumenter, baserat på dess pålitligheter 

kopplat till varumärkets egen trovärdighet. Att förknippas med en, av konsumenter, upplevd 

pålitlig hållbarhetsmärkning kan främja varumärkets egen trovärdighet och association till 

hållbarhet och andra aspekter som värderas positivt av konsumenter (De Chiara, 2016).  

Detta går i linje med studier av Thørgensen (2000) som indikerar på att företag/varumärken 

kan främja sin egen framgång genom att använda hållbarhetsmärkningar som konsumenter 

litar på och att utforma sin marknadsföring för att bygga upp förtroendet för dessa 

märkningar. Detta eftersom konsumenter tenderar att associera tilltro för 

hållbarhetsmärkningar med en positiv effekt av konsumtion av hållbart märkta produkter, 

vilket påverkar konsumenters köpbeslut (Thørgensen, 2000). Vidare hävdar Fernqvist och 

Ekelund (2014) att det genom hållbarhetsmärkningar är möjligt att skapa positiva 

associationer hos konsumenter som styr konsumenternas köpbeslut, och att tilltron och 

associationerna kan stärka varumärket på produkterna om de får optimal effekt. 

 

2.5 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen som ligger till grund för utformandet av det visuella ramverk 

som kommer att användas under denna studie baseras på teorier beskrivna under 
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litteraturöversikten. Komponenter i ramverket utgörs av faktorer, ordnade i sju kategorier 

som identifierats i tidigare forskning, som antingen påverkar konsumenternas köpbeslut i 

köpriktning eller i icke-köpriktning, vilket i sin tur påverkar den potentiella företagsnyttan.  

Den teoretiska referensramen som utmynnar i det visuella ramverk som illustreras i Figur 2.1 

sammanfattas nedan i Tabell 2.1.  

 

Tabell 2.1 Teoretisk referensram 

Teori Referenser Förklaring 

Påverkar i köpriktning (fyra kategorier) 

Omvärldseffekt Maniatis (2016), Smith och 
Brower (2012), Lin och Huang 
(2012), Thørgensen (2000), 
Fernqvist och Ekelund (2014). 

Konsumenters köpbeslut påverkas i 
köpriktningen genom att konsumenter förstår 
och är angelägna om den miljömässiga och 
socialt ansvarstagande effekten som 
köpbeslutet får på omvärlden. 
 

Personlig effekt Fernqvist och Ekelund (2014), 
Smith och Brower (2000). 

Konsumenters köpbeslut när det kommer till 
hållbart märkta produkter påverkas av 
huruvida konsumenter förknippar 
konsumtionen med personligt gynnsamma 
hälsoaspekter. En annan personlig effekt som 
konsumenter kan uppleva, och låta sitt 
köpbeslut påverkas av, är genom en känsla av 
eget välbefinnande till följd av ett hållbart 
köpbeslut. 
 

Tillgänglighet Maniatis (2016), Janßen och 
Langen (2017), Smith och 
Brower (2012), Thørgensen 
(2000). 

Tillgänglighet av tydlig information i form av 
hållbarhetsmärkningar och utökade 
beskrivningar av dessa kan påverka 
konsumenters köpbeslut i köpriktningen. 
 

Tilltro Maniatis (2016), Thørgensen 
(2000), Fernqvist och Ekelund 
(2014), Hoek et al. (2013), De 
Chiara (2012). 

En faktor som är av betydelse för 
konsumenters köpbeslut är närvaron av 
konsumenttilltro för hållbarhet och 
hållbarhetsmärkningar. Tilltro främjas genom 
att konsumenter upplever 
hållbarhetsmärkningar som pålitliga. 
 

Påverkar i icke-köpriktningen (tre kategorier) 

Bristande tilltro Maniatis (2016), Hoek et al. 

(2013). 

Konsumenters köpbeslut påverkas i icke-
köpriktningen genom att 
hållbarhetsmärkningar, eller hållbarhet som 
begrepp i sig, upplevs opålitliga eller bemöts 
med skepticism från konsumenter.  
 

Bristande information Hoogland et al. (2007), Maniatis 
(2016), Smith och Brower 

Saknar produkter med hållbarhetsmärkningar 
tillräcklig kompletterande information för att 
tillgodose konsumenters behov av ytterligare 
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(2012), Akenji (2014), Creusen 
och Schoormans (2005). 

beskrivningar av vad hållbarhetsmärkningen 
betyder och vilken effekt som är förknippad 
med konsumtionen kan konsumenter 
påverkas i icke-köpriktningen. Bristande 
information given vid köptillfället gör det 
svårt för konsumenter att särskilja mellan 
hållbarhetsmärkningar, vilket i sin tur 
motarbetar ett köpbeslut i köpriktningen. 
 

Bristande förståelse Grunert et al. (2014), Hoogland 
et al. (2007). 

Bristande kunskap rörande hållbarhet och 
hållbarhetsmärkningar gör att konsumenter 
upplever begreppen och märkningarna som 
svåra att relatera till och förstå, vilket 
påverkar konsumenterna i icke-köpriktningen. 
 

 

I Figur 2.1 illustreras det ramverk som formats utifrån ovan nämnda teorier, med avsikt att 

användas för att analysera resultaten av denna studie med koppling till tidigare forskning inom 

området.  

 

 

Figur 2.1 Ramverk för påverkande faktorer  
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3. Metod  

I metodkapitlet kommer metoden som använts för att besvara de angivna forskningsfrågorna 

och uppfylla syftet med studien, att presenteras. Metodkapitlet inkluderar metod och upplägg 

för datainsamling, samt de kvalitetshöjande åtgärder som vidtagits. Kapitlet kompletteras 

även med hur studiens empiriska data har analyserats. 

 

3.1 Forskningssyfte 

För att kunna erhålla en bättre förståelse för hur konsumenter förhåller sig till 

hållbarhetsmärkningar i dagligvaruhandeln och vilka av tidigare identifierade faktorer som är 

av betydelse för konsumenters köpbeslut när det kommer till hållbart märkta produkter valdes 

ett deskriptivt forskningssyfte. Med det menas att studiens bas utgår från resultat av tidigare 

studier, men där fokus koncentrerats kring att vidare undersöka, och skapa djupare förståelse 

för konsumentbeteenden och åsikter rörande hållbarhetsmärkningar med syftet att beskriva 

ett fenomen mer detaljerat (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

3.2 Metodval 

Eftersom syftet med studien var att använda tidigare forskning och teorier för att dra 

slutsatser utformades datainsamlingen och studien från ett deduktivt angreppssätt (Bryman 

& Bell, 2013). Med anledning av studiens deskriptiva karaktär, där konsumentperspektivet 

rörande hållbarhetsmärkningar undersöktes med syftet att skapa förståelse, genomfördes 

studien genom en blandning av kvalitativ- och kvantitativ metod. Intresset låg i att samla in 

förklarande data med fokus på åsikter och beteende vilket motiverade ett val av kvalitativ 

metod för datainsamling. De kvalitativa inslagen underlättade för insamling av data som 

fokuserar på ord och uppfattning av social verklighet, snarare än siffror, vilket var aktuellt för 

studien (Fejes & Thornberg, 2009). De kvantitativa inslagen krävdes under presentation samt 

analys av data, där intresset låg i att kategorisera data i nyckelord och tabeller för att 

underlätta tolkning (Bryman & Bell, 2013).  
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3.3 Datainsamling genom enkäter 

Det tillvägagångssätt som bedömdes vara lämpligt för studiens datainsamling var en 

tvärsnittsstudie i enkätformat, med en kombination av slutna samt öppna frågor eftersom det 

fanns ett behov av att få svar av olika karaktär för att besvara forskningsfrågorna och skapa 

djup förståelse kring studiens ämne (Bryman & Bell 2013). Forskarna närvarade vid 

datainsamlingen och bidrog respondenterna med vägledning vilket möjliggjorde det för 

respondenterna att ge nyanserade svar och ställa frågor, samt underlättade det för forskarna 

att förtydliga frågeställningar och be om mer utvecklade svar i de fall som det var nödvändigt. 

Detta tillvägagångssätt främjade en flexibel datainsamlingsprocess som var tidsbesparande 

för studien. Respondentdeltagandet kunde hållas på en tillfredsställande nivå och tid för 

transkribering av data kunde bortses ifrån genom valet av datainsamlingsmetod (Bryman & 

Bell 2013). Enkäten utformades innan datainsamlingen genomfördes för att säkerställa att den 

totala datainsamlingen genomfördes på ett likvärdigt sätt trots att datainsamlingen skedde 

vid olika tidpunkter (Bryman & Bell, 2013). Datainsamlingen genomfördes i olika naturliga och 

neutrala miljöer som passade respondenter såväl som forskare, för att undvika faktorer som 

kunde påverka datainsamlingen negativt i största möjliga mån (Bryman & Bell, 2013). Dessa 

datainsamlingsplatser utgjordes av avskilda områden på respondenternas arbetsplatser, i 

anslutning till Luleå Tekniska Universitet samt i hemmamiljö.  Innan varje respondent fick delta 

i studien bekräftade forskarna att denne passade in på urvalet för studien, det vill säga att 

respondenten levde upp till de ålderskrav och konsumtionsvanor som var aktuella för studien. 

Respondenterna informerades även om vikten att svara ärligt på frågorna för att undvika att 

respondenterna lät sina svar påverkas av en eventuell oro att värderas utifrån sin konsumtion 

av hållbart märkta produkter. Datainsamlingen genomfördes med en respondent i taget dels 

för att undvika att respondenter påverkade varandra och dels för att möjliggöra det för 

forskarna att ge respondenterna den vägledning som behövdes i anslutning till besvarandet 

av enkäten. Innan respondenterna fick besvara enkäterna gav forskarna respondenterna den 

information som var nödvändig för att kunna besvara enkäten på avsett sätt. Denna 

information inkluderade dels vad begreppet hållbarhetsmärkningar innefattar, samt vilka 

faktorer respondenterna skulle ta hänsyn till under sitt besvarande av enkätfrågorna. 

Informationen delgavs både muntligt samt skriftligt och följdes av en bekräftelse av forskarna 

på att respondenterna hade förstått det korrekt innan enkäten fick besvaras.  
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3.3.1 Kvalitetshöjande åtgärder rörande datainsamling 

För att säkerställa att enkäten uppnådde det som avsågs genomfördes datainsamlingen i två 

steg där det första utgjordes av en pilotstudie och det andra utgjordes av en 

huvuddatainsamling. Pilotstudien genomfördes på fem test-respondenter och båda forskarna 

var närvarande. Pilotstudien syftade till att, genom respondentvalidering, säkerställa att 

respondenterna förstod enkäten som forskarna hade avsett samt att forskarna tolkade 

respondenternas svar korrekt (Bryman & Bell, 2013). Genomförandet av pilotstudien lämnade 

utrymme för eventuella ändringar som behövdes göras till följd av eventuella missförstånd i 

samband med datainsamlingen. Under pilotstudien kunde forskarna även säkerställa 

samklang i datainsamlingen, vilket möjliggjorde det för forskarna att genomföra 

huvuddatainsamlingen på skilda håll för att vara tidseffektiva utan att äventyra kvaliteten på 

datainsamlingen till följd av icke-samklang (Maxwell, 1996).  Pilotstudien bidrog med 

trovärdighet och äkthet till datainsamlingen då metoden för datainsamling kunde fastställas 

som lämplig utifrån respondenternas uppfattning (Bryman & Bell, 2013). Eftersom resultatet 

av pilotstudien visade att respondenterna uppfattade enkätfrågorna som de var avsedda 

gjordes endast mindre förändringar i enkäten mellan pilotstudien och huvuddatainsamlingen 

(Bryman & Bell, 2013). Förändringarna utgjordes av ett tillägg i form av ytterligare information 

i muntlig och skriftlig form som syftade till att förtydliga hur respondenterna skulle besvara 

enkäten på ett rättvisande sätt. Enkäten kompletterades även med en fråga som syftade till 

att ytterligare belysa respondenternas konsumtionsvanor med koppling till 

hållbarhetsmärkningar. Dessa förändringar bidrog till en mer komplett bild av 

respondenternas åsikter och konsumtion som förhöjde kvaliteten på insamlade data med 

koppling till studiens syfte. Test-respondenterna som deltog under pilotstudien kontaktades i 

samband med huvuddatainsamlingen och komplettering i form av svar på tilläggsfrågan kunde 

insamlas. Detta gjorde att test-respondenterna kunde inkluderas i studiens totala insamlade 

data.  

 

3.4 Datainsamlingsinstrument 

Enkäten som användes under datainsamlingen finns att ta del av i Bilaga 1. Utformandet av 

enkäten utgick från de teorier som använts i den teoretiska referensramen för studien. Genom 

detta tilltag kunde koppling mellan enkätfrågor, respondentsvar och analys av empiriska data 
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säkerställas (Olsson & Sörensen, 2011). Genom denna operationalisering översattes 

teoretiska begrepp till begrepp som respondenterna kunde förstå och bemöta på det sätt som 

forskarna avsåg (Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt att undvika 

ledande frågor samt frågor som kan missuppfattas av respondenterna på grund av 

flertydighet. Enkätfrågorna evaluerades dels under processen som utgjorde framtagandet av 

enkäten men även efter att pilotstudien hade utförts för att säkerställa att enkätfrågorna 

uppfyllde den funktion de avsåg, samt de kvalitetskrav som ställs på forskning och 

datainsamling (Olsson & Sörensen, 2011). Med anledning av studiens kvalitativa karaktär där 

förståelse var fokus för forskarna hölls merparten av enkätfrågorna öppna. Detta möjliggjorde 

det för forskarna att samla in kvalitativa data där respondenterna hade utrymme att ge 

detaljerade svar som kunde skapa förståelse (Bryman & Bell, 2013). Av den anledning av 

studien fokuserade på kvalitativa data hölls antalet enkätfrågor ned till totalt 13 stycken, tio 

stycken som syftade till att besvara studiens forskningsfrågor samt tre stycken som syftade till 

att ge respondenten en identitet i studien (Patton, 1987). Bildinslagen i enkäten hämtades 

från Hallå Konsuments märkningsguide som är framtagen under samordning av 

Konsumentverket, och anpassades för att passa det aktuella nyttjandet (Hallå Konsument, 

2017). 

 

3.4.1 Etik 

Enligt Bryman och Bell (2013) följer det med en studie krav på vilka etiska förväntningar 

studien behöver leva upp till. Dessa etiska regler syftar enligt Bryman och Bell (2013) till att 

säkerställa att de personer som är inblandade i studien är införstådda i hur studien berör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Genom att på ett riktigt och tydligt sätt 

informera de personer som är inblandade i studien om studiens syfte och upplägg samt hur 

studien avser att nyttja de uppgifter som anges i studien, lever studien upp till 

Informationskravet och nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013). Samtyckeskravet berörs 

genom att respondenterna i studien informeras om att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas om respondenten så önskar (Bryman & Bell, 2013). Behandlas personliga uppgifter 

och respondenters deltagande i studien med konfidentialitet som utlovar anonymitet och 

förhindrar koppling mellan angivna uppgifter och respondenter, lever studien upp till 

konfidentialitets- och anonymitetskravet (Bryman & Bell, 2013).  
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För att beröra de etiska krav som Bryman och Bell (2013) beskriver vidtogs åtgärder vid såväl 

utformandet av studien som vid insamlingen av empiriska data som använts i studien. När 

forskarna kom i kontakt med personer som kunde utgöra potentiella respondenter 

informerades dessa om forskarnas identitet och studiens syfte, samt hur respondenternas 

uppgifter skulle komma att nyttjas i koppling till studien. Respondenterna utlovades 

anonymitet och forskarna klargjorde att koppling mellan respondentuppgifter och 

respondenter skulle förhindras. Respondenterna fick även ge sitt godkännande på detta innan 

datainsamlingen tog vid. Informationen delgavs både i skriftligt och muntligt format.  

 

3.5 Urval 

Eftersom studien syftade till att belysa konsumenters uppfattning av varor med olika 

hållbarhetsmärkningar- och information i dagligvaruhandeln, utgjordes studiens population 

av vuxna personer i åldrarna 18 år och uppåt som gör återkommande inköp i 

dagligvaruhandeln i Norr- och Västerbotten. Ett representativt urval för denna population 

bedömdes vara vuxna personer i åldrarna 18 år och uppåt i Boden, Luleå samt Skellefteå då 

det var i dessa regioner som forskarna verkade under studien. Valet av denna population 

gjorde datainsamlingen genomförbar. Urvalstaktiken var baserad på ett icke-

sannolikhetsurval i form av snöbollsurval där deltagande respondenter fick hänvisa forskarna 

vidare till andra respondenter då detta var tidseffektivt och gynnade genomförandet av 

datainsamling (Trost, 2010). Eftersom kraven på respondenterna som deltog i studien endast 

utgjordes av krav på uppfylld ålder samt krav på återkommande köp i dagligvaruhandeln, 

kunde ett icke-sannolikhetsurval användas utan att äventyra kvaliteten på urvalets 

representativitet för populationen (Bryman & Bell, 2013). Antalet respondenter som 

inkluderades i studien fastställdes under datainsamlingens gång genom att forskarna avgjorde 

när tillfredsställande data hade samlats in. Forskarna gjorde en bedömning av när de upplevde 

att ytterligare nyanserade data upphörde att inkomma och avslutade således datainsamlingen 

av empiriskt material vid den tidpunkten (Trost, 2010). Riktmärket för antalet respondenter 

som skulle inkluderas i intervjuerna beräknades preliminärt till någonstans mellan 20–30 

stycken, då detta antal inledningsvis beräknades tillgodose forskarna med data som ansågs 

lämplig och tillräcklig för att uppnå studiens syfte. Det slutliga antalet respondenter uppgick 

till 26 stycken. 
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3.6 Presentation av respondenter 

Respondenterna som deltog i studien presenteras i Tabell 3.2 samt Figur 3.1 nedan. Då 

respondenterna har hållits anonyma genom studien namnges respondenterna enligt sin 

ålderskategori och ålder inom kategorin enligt Tabell 3.1. De deltagande 26 respondenterna 

var i åldrarna 21 – 78 år och könsfördelningen var 13 män och 13 kvinnor. 

 

Tabell 3.1 Ålderskategorier på respondenter 

A 21 – 30 år 8 st 

B 31 – 40 år 5 st 

C 41 – 50 år 3 st 

D 51 – 60 år 5 st 

E 61 – 70 år 3 st 

F 71 – 78 år 2 st 
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Tabell 3.2 Deltagande respondenter 

Respondent Ålder Kön 

A1 21 Man 

A2 21 Kvinna 

A3 23 Man 

A4 25 Kvinna 

A5 27 Man 

A6 27 Kvinna 

A7 28 Kvinna 

A8 29 Man 

B1 31 Man 

B2 33 Man 

B3 35 Man 

B4 39 Man 

B5 40 Kvinna 

C1 41 Kvinna 

C2 42 Kvinna 

C3 43 Man 

D1 52 Man 

D2 53 Kvinna 

D3 53 Kvinna 

D4 55 Man 

D5 56 Kvinna 

E1 60 Kvinna 

E2 60 Kvinna 

E3 65 Man 

F1 77 Kvinna 

F2 78 Man 
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Figur 3.1 Könsfördelning bland respondenter 
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3.7 Analysmetod 

Vid nyttjande av kvalitativa metoder tenderar forskare att ofta erhålla en riklig mängd data, 

vilket gör att dataanalysen kan bli omfattande. Det är dock av vikt att inte låta mängden data 

generaliseras i sin betydelse (Bryman & Bell, 2013). För att kunna ta tillvara på empirin och 

dess fyllighet valde forskarna att inspireras av en så kallad grundad teori, förkommande i 

kvalitativa såväl som kvantitativa analyser, vilket innebär att data översätts till nyckelbegrepp 

allteftersom insamlingen av empiri pågår (Bryman & Bell, 2013). Analysmetoden som 

forskarna valde, beskriven av Philipson (2013), innebär att respondenternas svar tolkas, 

ordnas och fördelas i tabeller. Svaren ordnades utifrån nyckelord och begrepp, samt 

färgmarkerades då detta möjliggjorde det för forskarna att gå igenom tabellen och finna 

sammanlänkningar mellan svar och respondenter (Ely, 1991). Mönster bland nyckelorden 

kopplades sedan vidare till teori. Under processen justerades nyckelord och begrepp samt 

mönster allteftersom ny empiri tillkom (Philipson, 2013). Genom användandet av denna 

teknik kunde forskarna kvantifiera empirin då förekomsten av liknande svarsmönster 

visualiserades i tabellen vilket gjorde presentationen av data överskådlig och tolkbar (Bryman 

& Bell, 2013).  

 

3.8 Metodkvalitet 

För att säkerhetsställa studiens trovärdighet använde sig forskarna av fyra delkriterier; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse, som tillsammans bidrar till att stärka 

intern- och extern validitet, reliabilitet och objektivitet i kvalitativa studier (Bryman & Bell, 

2013).  

För att stärka tillförlitligheten av data från de kvalitativa enkäterna valde forskarna att närvara 

under tiden som respondenten fyllde i sina svar och även gå igenom enkäten med 

respondenten efter den var ifylld. På detta sätt kunde forskarna och respondenterna 

upprätthålla en dialog kring svarens formulering och reda ut eventuella missförstånd som 

kunde uppkomma på grund av formuleringsfel eller olika tolkningar av texten. Detta 

tillvägagångssätt gjorde det också möjligt för respondenten att fråga forskaren om denne 

behövde någon hjälp under ifyllandet av enkäten (Bryman & Bell, 2013).   
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Vad gäller överförbarhet så utgjorde studien en tolkning av en social verklighet, vilket enligt 

Bryman och Bell (2013) innebär att huruvida den går att överföra till andra kontext är en 

tolkningsfråga för andra forskare. Då studien undersökte ett område som merparten av 

konsumenter bemöter dagligen och urvalet inte behövde anpassas till specifika egenskaper 

hos respondenterna, kan studiens resultat vara överförbara som grund till liknande 

undersökningar inom området hållbarhetsmärkningar i detaljvaruhandeln, även om studiens 

geografiska segment bestod av konsumenter i Norr- och Västerbotten.  

Då alla moment som forskarna genomfört, beskrivit och motiverat i denna studie grundligt har 

angivits och stärkts med hjälp av relevant och aktuell teori från trovärdiga källor samt att 

kontinuerlig granskning skett av andra forskare, har pålitligheten av forskningsprocessen och 

studiens resultat kunnat förstärkas (Bryman & Bell, 2013).   

Bekräftelse är enligt Bryman och Bell (2013) en fråga om att bekräfta att genomförandet av 

studien inte präglats av egen teori eller personliga värderingar utan att forskarna agerat i god 

tro under hela processen. Genom att grundligt använda sig av teori i alla moment i processen 

har egna värderingar kunnat elimineras och studiens trovärdighet kunnat stärkas. När 

enkäterna sammanställdes så låg vikten på att skapa frågor som inte var ledande utan istället 

gav utrymme för respondenterna att tolka och beskriva med sina egna ord. Genom att 

respondenterna själva fick formulera och skriva ner sina svar i text så minskade därför risken 

att forskarnas egna formuleringar och tolkningar skulle inverka på det empiriska materialet.  
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3.9 Summering av metodkapitlet 

I Tabell 3.3 sammanfattas metodkapitel enligt rubrikordningen det följer i. Hänvisningar till 

bilagor och andra tabeller görs i sammanfattningen.  

 

Tabell 3.3 Summering av metod 

Summering av kapitel 3, Metod  
3.1 Forskningssyfte Deskriptivt. 

3.2 Metodval Deduktivt angreppssätt.  
Blandning av kvalitativ- och kvantitativ metod.  
Fokus på åsikt och beteende. 

3.3 Datainsamling genom enkäter Tvärsnittsstudie i enkätformat.  
Slutna samt öppna frågor.  
Forskarnärvaro vid datainsamling.  
Datainsamling med en respondent i taget. 
Respondenter delgavs information innan besvarande 
av enkät. 

3.3.1 Kvalitetshöjande åtgärder rörande 
datainsamling 

Pilotstudie med fem test-respondenter och båda 
forskarna närvarande.  
Mindre förändringar kopplade till enkäten efter 
pilotstudien.  
Huvuddatainsamling genomfördes med forskarna på 
skilda håll efter säkerställd samklang. 

3.4 Datainsamlingsinstrument Bilaga 1: Enkät.  
Teoretisk referensram som grund. 
Operationalisering anpassad till respondenterna.  
13 stycken frågor med fokus på kvalitativa data. 

3.4.1 Etik  Informationskravet, nyttjandekravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 
anonymitetskravet. Respondentgodkännande. 

3.5 Urval Population i åldrarna 18 år och uppåt som gör 
återkommande inköp i dagligvaruhandeln.  
Snöbollsurval.  
Slutliga antalet respondenter uppgick till 26 stycken. 

3.6 Presentation av respondenter Tabell 3.2 Deltagande respondenter.  
Åldrarna 21 – 78 år.  
13 män och 13 kvinnor. 

3.7 Analysmetod Inspirerad av grundad teori.  
Nyckelbegrepp.  
Respondentsvar i tabeller.  
Mönster kopplade till teori. 

3.8 Metodkvalitet Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, bekräftelse.  
Intern- och extern validitet, reliabilitet och 
objektivitet.  
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4. Empiri  

Under empirikapitlet i denna studie kommer det empiriska material som samlats in för att 

uppfylla studiens syfte att presenteras.  

 

4.1 Presentation av data 

Studiens empiri presenteras i form av tabeller enligt exemplet i Tabell 4.1 nedan. Frågorna 

från enkäten framställs i den turordning som de ställts vid datainsamlingstillfällena. 

Respondentsvaren har transkriberats till nyckelord och respondentsvar av samma karaktär 

och betydelse har markerats enligt dessa nyckelord i tabellen.  Enkätfrågorna som berörde 

respondentens identitet återfinns i Bilaga 2: Respondentsvar. Fullständiga data i tabellformat 

finns presenterade i Bilaga 3: Presentation av data. 
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Tabell 4.1 Presentation av data 

3. Händer det att du 
medvetet köper 
produkter i 
dagligvaruhandeln som 
har 
hållbarhetsmärkningar? 

Ja         

Nej         

4. Beskriv din generella 
uppfattning av 
hållbarhetsmärkningar. 

Positiv uppfattning         

Visar vilka produkter 
som står för vad 

        

Underlättar aktivt val 
genom vägledning 

        

Underlättar 
särskiljning mellan 
produkter 

        

Indikerar kvalitet         

Någonting viktigt att 
tänka på och lägga 
märke till 

        

Skapar tilltro         

Svårt att förstå 
betydelsen 

        

Finns många 
hållbarhetsmärkningar 

        

Svårt att veta skillnad 
mellan märkningar 

        

Skapar associeringar 
till oärlighet och 
skepticism 

        

 

Tabellerna är presenterade enligt den ordning som respondenterna är fördelade i 

ålderskategorier (A, B, C, D, E, F), vilket framgår av Tabell 3.1: Ålderskategorier på 

respondenter. Detta syftar till att dels ge en tydlig bild av respondenternas svar, samt att 

synliggöra mönster i respondentgrupperna vilket med stöd av litteraturöversikten i denna 

studie kan väntas (De Chiara, 2012; Tseng & Hung, 2013; Rodrigues et al., 2016; Grunert et al., 

2014; Maniatis, 2016). Svaren från respondenterna som ingår i ålderskategori E och F 

illustreras tillsammans då dessa respondentgrupper utgjordes av relativt få respondenter 

vardera. 

I första kolumnen framgår enkätfrågorna som de ställdes vid datainsamlingstillfällena, vilka 

även kan utläsas i Bilaga 1: Enkät. I andra kolumnen presenteras nyckelorden, sorterade efter 

karaktär. De kvalitativa respondentsvar som forskarna tolkade som positivt laddade ligger 

överst i nyckelordlistan vid varje fråga och följs av mer negativt laddade nyckelord.  
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Nyckelorden har transkriberats från de fullständiga respondentsvaren som återfinns i Bilaga 

2: Respondentsvar.  

Som tillägg till dessa tabeller presenteras en sammanfattning av empiri tillhörande vardera 

ålderskategori i detta kapitel. 

 

4.1.1 Respondentgrupp A 

Respondenterna i ålderskategori A uppvisar tendenser att i relativt stor utsträckning medvetet 

konsumera hållbart märkta produkter. När det kommer till hållbarhetsmärkningar känner 

respondenterna visuellt igen en betydande andel av märkningarna medan förståelsen bakom 

betydelsen av märkningarna generellt är relativt låg. Respondentgruppen visar högre 

igenkänning när det kommer till några utav märkningarna (Fairtrade, KRAV, Svanen, Bra 

Miljöval, Svenskt Sigill). Motiv som ligger bakom respondenternas uppfattning och 

konsumtion av hållbart märkta produkter är främst kännedomen om vilken effekt 

konsumtionen får på miljö, människor samt hälsa. Det finns även indikationer på att 

respondenter i ålderskategori A tar med sina värderingar när det kommer till status och känsla 

av att göra något gott vid köpbeslutet. Bristande förståelse för betydelsen bakom 

hållbarhetsmärkningar, bristande tilltro för effekterna och svårigheter att särskilja märkningar 

påverkar respondenter i ålderskategori A negativt vid köpbeslutet. Dock uppvisar gruppen 

generellt att köpbeslutet när det kommer till hållbart märkta produkter påverkas positivt 

genom hållbarhetsmärkningar. 

 

4.1.2 Respondentgrupp B 

Respondenterna i ålderskategori B konsumerar medvetet hållbart märkta produkter i stor 

utsträckning. Respondenterna i gruppen uppvisar en relativt hög igenkänning när det kommer 

till en stor andel av hållbarhetsmärkningar med en något högre igenkänning för några av 

märkningarna (KRAV, Svanen, Bra Miljöval, Fairtrade, Rainforest Alliance). Förståelsen för 

betydelsen bakom märkningarna är relativt låg i gruppen. Motiv som ligger bakom 

respondenternas uppfattning och konsumtion av hållbart märkta produkter är främst 

kännedomen om vilken effekt konsumtionen får på människor samt den egna hälsan, men 

även miljöeffekter är viktiga för respondenterna. Det finns även indikationer på att 
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respondenter i ålderskategori B förknippar hållbart märkta produkter med god kvalitet vid 

köpbeslutet. Bristande tilltro för effekterna påverkar respondenterna i ålderskategori B 

negativt vid köpbeslutet. Dock uppvisar gruppen generellt att köpbeslutet när det kommer till 

hållbart märkta produkter påverkas positivt genom hållbarhetsmärkningar. 

 

4.1.2 Respondentgrupp C 

I ålderskategori C fattar respondenterna medvetna köpbeslut mot hållbart märkta produkter 

i relativt stor utsträckning. Respondenterna uppvisar variation i igenkänning av 

hållbarhetsmärkningarna där respondenterna både känner igen olika och olika många 

märkningar. Respondentgruppen har starkare igenkänningsgrad för några utav märkningarna 

(KRAV och Svanen). Förståelsen för betydelsen av hållbarhetsmärkningarna är relativt hög. 

Effekterna på miljö och hälsa står för de starkaste motiven för respondenterna i ålderskategori 

C när det kommer till köpbeslut rörande hållbart märkta produkter. Bristande förståelse samt 

bristande information står för motiv som påverkar respondenterna negativt vid köpbeslutet. 

Överlag påverkas respondenternas konsumtion av hållbart märkta produkter positivt till följd 

av hållbarhetsmärkningar samtidigt som respondenternas bristande förståelse har en 

betydande negativ påverkan på köpbeslutet i vissa fall. 

 

4.1.4 Respondentgrupp D 

I ålderskategori D konsumerar den största andelen av respondenterna medvetet hållbart 

märkta produkter, men respondenterna uppvisar stor variation sinsemellan. Överlag är den 

medvetna konsumtionen av hållbart märkta produkter i respondentgruppen relativt hög. I 

ålderskategori D är den största igenkänningen av hållbarhetsmärkningar koncentrerad till 

några märkningar (KRAV, Svanen och Bra Miljöval). Respondenternas förståelse bakom 

betydelsen av hållbarhetsmärkningarna är varierad och hög för vissa märkningar, samt låg för 

andra. Respondenternas köpbeslut i ålderskategori D påverkas i positiv riktning av motiv 

såsom effekterna som konsumtionen får på miljön, den egna hälsan samt djurvänlighet. 

Respondenternas bristande förståelse står för motiv som påverkar respondenternas 

konsumtion av hållbart märkta produkter negativt. Det finns även indikationer i ålderskategori 

D som pekar på att respondenter förknippar hållbarhetsmärkningar med sämre kvalitet. 
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4.1.5 Respondentgrupp E och F 

Respondenterna i ålderskategori E och F visar starka tendenser till att inte medvetet 

konsumera hållbart märkta produkter i en betydande utsträckning. Respondenterna visar 

relativt låg igenkänningsgrad och förståelse för betydelsen bakom hållbarhetsmärkningar 

överlag, men visar indikationer på att några av märkningarna är mer igenkända än andra 

(Svanen, Bra Miljöval och KRAV). Effekter som konsumtionen av hållbart märkta produkter får 

på miljön, människor samt den egna hälsan motiverar respondenter i ålderskategori E och F i 

köpriktning medan bristande kunskap, bristande förståelse samt bristande information 

påverkar köpbesluten negativt.  

 

4.2 Sammanfattning av data 

Gemensamt för de flesta respondentgrupperna är att respondenterna generellt uppvisar 

tendenser att medvetet konsumera hållbart märkta produkter i relativt stor utsträckning. Det 

finns dock viss variation mellan grupperna där respondenter i vissa ålderskategorier uppvisar 

större tendenser att inte medvetet konsumera hållbart märkta produkter. Respondenterna 

har en övergripande positiv uppfattning gentemot hållbarhetsmärkningar där respondenterna 

främst gör kopplingar mellan hållbarhetsmärkningar och fördelar associerade till miljö, 

människors välbefinnande samt den egna hälsan. Andra fördelar som utmärkt sig i vissa av 

respondentgrupperna är associationer mellan hållbarhetsmärkningar och god kvalitet samt en 

känsla av att uppnå eget välbefinnande till följd av att göra någonting gott. Vanliga 

associeringar mellan hållbarhetsmärkningar och nackdelar som har visat sig vara vanligt 

förekommande hos respondenterna är kravet på kunskap, bristande förståelse, bristande 

information, bristande tilltro. Det förekommer även mindre indikationer på att respondenter 

i vissa ålderskategorier gör associationer mellan hållbarhetsmärkningar och sämre kvalitet. 

Överlag visar respondenterna indikationer på att hållbarhetsmärkningar har en positiv 

inverkan på köpbeslutet i köpriktning främst till följd av förståelsen för de fördelar som 

konsumtionen innebär. Det finns dock respondenter vars köpbeslut påverkas i 

icke-köpriktningen till följd av nackdelar associerade till hållbarhetsmärkningar som väger 

tyngre än fördelarna, där bristande förståelse är den främsta anledningen.  
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5. Analys 

Under analyskapitlet i denna studie kommer kopplingar göras mellan den teoretiska 

referensramens sju kategorier och tillhörande faktorer samt det empiriska material som 

presenterats under empirikapitlet. Analysen kommer att utmynna i en sammanfattande analys 

där en revidering av det ramverk som visualiserats tillsammans med den teoretiska 

referensramen under litteraturkapitlet, samt en tabell som sammanfattar viktiga mönster hos 

de olika respondentgrupperna, presenteras. Resultat som avviker från den teoretiska 

referensramen kommer att presenteras som adderade tillägg i ramverket och tabellen. 

 

5.1 Omvärldseffekt 

I det empiriska materialet uppvisar respondenter tendenser att associera 

hållbarhetsmärkningar med omvärldseffekter i form av miljöfördelar i stor utsträckning. 

Respondenterna anger att de ser direkta fördelar mellan hållbarhetsmärkningar och dess 

effekter på miljö, djurliv samt framtiden ur ett miljöperspektiv. Detta går i enlighet med vad 

Maniatis (2016), Smith och Brower (2012), Lin och Huang (2012) samt Thørgensen (2000) 

indikerar i sina studier.  

Respondenterna visade också indikationer på att socialt ansvarstagande är en fördel som 

associeras till hållbarhetsmärkningar, där människors välbefinnande genom goda 

arbetsförhållanden och hälsa främjas. Detta går att koppla till tidigare forskning av Smith och 

Brower (2012), Lin och Huang (2012) samt Fernqvist och Ekelund (2014) som visar att 

konsumenter värdesätter positiva effekter av socialt ansvarstagande kopplat till 

hållbarhetsmärkningar och konsumtion. 

Genom att tolka svaren som respondenterna angivit kopplat till Fråga 6 i enkäten ”Beskriv de 

fördelar som du förknippar med hållbarhetsmärkningar”, har mönster när det kommer till 

likheter och olikheter mellan respondentgrupper samt uppfattning av hållbarhetsmärkningar 

och omvärldseffekter identifierats. Svaren som ordnats med hjälp av nyckelord i tabeller 

under empirikapitlet belyser i denna del av analysen antingen respondenternas associationer 

till miljömässiga effekter på omvärlden eller effekter av socialt ansvarstagande, med koppling 

till hållbarhetsmärkningar. Nyckelord kopplade till hållbar produktion, miljö, djur samt framtid 

representerar respondenters associationer till miljömässiga effekter på omvärlden. Nyckelord 
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kopplade till hållbar produktion samt arbetsförhållanden representerar respondenters 

associationer till socialt ansvarstagande. 

Generellt sett gör respondenter starka associationer mellan hållbarhetsmärkningar och 

miljömässiga effekter oavsett ålderskategori. Respondentgrupp D uppvisar starkast 

indikationer på att göra denna typ av association, följt av respondentgrupp A. När det kommer 

till socialt ansvarstagande och hållbarhetsmärkningar gör de flesta av respondentgrupperna 

liknande associeringar. Respondentgrupp A, B samt D uppvisar något högre angelägenhet för 

socialt ansvarstagande än övriga respondentgrupper. 

 

5.1.1 Omvärldseffekt och köpriktning 

Genom att tolka svaren kopplade till Fråga 9 i enkäten ”Hur påverkas din konsumtion av 

hållbara produkter av denna fördel/nackdel?”, som speglar tillbaka på de svar som 

respondenterna angivit vid Fråga 8 ”Vilken av dessa fördelar/nackdelar har störst påverkan på 

din konsumtion av hållbara produkter?”, har respondenter vars köpbeslut påverkas i 

köpriktningen till följd av omvärldseffekter identifierats. De svar på Fråga 9 som indikerar att 

respondenternas köpbeslut påverkas i köpriktningen till följd av omvärldseffekter 

representeras av nyckelord kopplade till förståelse för fördelar samt konsumtion inom vissa 

kategorier. Respondenter som angivit dessa svar utan att ange antingen miljömässig effekt 

eller effekt av socialt ansvarstagande under Fråga 8 har inte tagits med i denna del av analysen 

då dessa respondenters köpbeslut påverkas av andra faktorer under andra delar av analysen.  

Generellt sett uppvisar respondenterna att miljömässiga effekter kopplade till 

hållbarhetsmärkningar påverkar respondenternas köpbeslut i köpriktningen i större 

utsträckning än effekter av socialt ansvarstagande. Detta gäller för samtliga 

respondentgrupper med undantag för respondentgrupp B och E. I respondentgrupp B 

påverkar effekter av socialt ansvarstagande respondenternas köpbeslut i köpriktningen i 

något större utsträckning än miljömässiga effekter. I respondentgrupp E påverkas inte 

respondenternas köpbeslut i köpriktning till följd av varken miljömässiga effekter eller effekter 

av socialt ansvarstagande. 
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5.2 Personlig effekt 

I det empiriska materialet uppvisar respondenter tendenser att associera 

hållbarhetsmärkningar med personliga effekter i relativt stor utsträckning. Respondenterna 

anger att de ser direkta fördelar mellan hållbarhetsmärkningar och dess effekter på den egna 

hälsan vilket går i linje med tidigare forskning av Fernqvist och Ekelund (2014).  

Respondenterna visar svaga indikationer att associera hållbarhetsmärkningar med det egna 

välbefinnandet till följd av en känsla att göra något gott och få förhöjd status, vilket avviker 

något från tidigare forskning av Smith och Brower (2000) som indikerar att konsumenter mer 

vanligt gör denna typ av association.  

Respondenterna visar även tendenser att associera hållbarhetsmärkningar till produkter av 

god kvalitet, vilket enligt analysen i denna studie passar lämpligast in under personliga effekter 

då respondenterna syftade på kvalitet med nära anslutning till den egna hälsan. Resultatet 

rörande associationer mellan hållbarhetsmärkningar och god kvalitet avviker från tidigare 

forskning som ligger till grund för den teoretiska referensram som används i studien, och 

bidrar med ett tillägg av ytterligare en faktor under kategorin omvärldseffekt. 

Genom att tolka svaren som respondenterna angivit kopplat till Fråga 6 i enkäten ”Beskriv de 

fördelar som du förknippar med hållbarhetsmärkningar”, har mönster när det kommer till 

likheter och olikheter mellan respondentgrupper samt uppfattning av hållbarhetsmärkningar 

och personliga effekter identifierats. Svaren som ordnats med hjälp av nyckelord i tabeller 

under empirikapitlet belyser i denna del av analysen antingen respondenternas associationer 

till den egna hälsan, det egna välbefinnandet eller god kvalitet, med koppling till 

hållbarhetsmärkningar. Nyckelord kopplade till hälsa representerar respondenters 

associationer till effekter på den egna hälsan. Nyckelord kopplade till en bra känsla 

representerar respondenters associationer till effekter på det egna välbefinnandet. Nyckelord 

kopplade till god kvalitet representerar respondenters associationer till personliga effekter till 

följd av god kvalitet. 

Generellt sett gör respondenter relativt starka associationer mellan hållbarhetsmärkningar 

och hälsomässiga effekter oavsett ålderskategori. Respondentgrupp F uppvisar starkast 

indikationer på att göra denna typ av association, följt av respondentgrupp B och D. När det 

kommer till det egna välbefinnandet och hållbarhetsmärkningar är det endast 
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respondentgrupp A som visar någon indikation på att göra associationer, vilket endast sker i 

liten utsträckning. Respondentgrupp B visar störst indikationer på att associera 

hållbarhetsmärkningar med personliga effekter kopplade till god kvalitet följt av 

respondentgrupp D och E. Övriga respondentgrupper gör inga associationer mellan 

hållbarhetsmärkningar och god kvalitet. 

 

5.2.1 Personlig effekt och köpriktning 

Genom att tolka svaren kopplade till Fråga 9 i enkäten ”Hur påverkas din konsumtion av 

hållbara produkter av denna fördel/nackdel?”, som speglar tillbaka på de svar som 

respondenterna angivit vid Fråga 8 ”Vilken av dessa fördelar/nackdelar har störst påverkan på 

din konsumtion av hållbara produkter?”, har respondenter vars köpbeslut påverkas i 

köpriktningen till följd av personliga effekter identifierats. De svar på Fråga 9 som indikerar att 

respondenternas köpbeslut påverkas i köpriktningen till följd av personliga effekter 

representeras av nyckelord kopplade till förståelse för fördelar samt konsumtion inom vissa 

kategorier. Respondenter som angivit dessa svar utan att ange antingen effekt på den egna 

hälsan, effekt på det egna välbefinnandet eller personlig effekt kopplad till god kvalitet under 

Fråga 8 har inte tagits med i denna del av analysen då dessa respondenters köpbeslut påverkas 

av andra faktorer under andra delar av analysen.  

Respondenterna uppvisar att endast personliga effekter i form av effekter på den egna hälsan 

kopplade till hållbarhetsmärkningar påverkar respondenternas köpbeslut i köpriktningen. 

Respondentgrupp F visar starka indikationer på att köpbeslutet påverkas i köpriktningen till 

följd av effekter på den egna hälsan. Övriga respondentgrupper visar relativt svaga 

indikationer jämfört med respondentgrupp F. Varken effekter på det egna välbefinnandet 

eller personliga effekter kopplade till god kvalitet har en påverkan på respondenternas 

köpbeslut i köpriktningen. 

 

5.3 Tillgänglighet  

I det empiriska materialet anger respondenterna att de ser fördelar med 

hållbarhetsmärkningar och tillgänglighet av information men att de endast i liten utsträckning 

gör positiva associationer mellan begreppen. Enligt tidigare forskning av Maniatis (2016), 
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Janßen och Langen (2017), Smith och Brower (2012) samt Thørgensen (2000) är det mer 

vanligt att konsumenter gör denna typ av association vilket innebär att resultatet av studien 

avviker något från tidigare studier i denna del av analysen. 

Genom att tolka svaren som respondenterna angivit kopplat till Fråga 6 i enkäten ”Beskriv de 

fördelar som du förknippar med hållbarhetsmärkningar”, har mönster när det kommer till 

likheter och olikheter mellan respondentgrupper samt uppfattning av hållbarhetsmärkningar 

och tillgänglighet av information identifierats. Svaren som ordnats med hjälp av nyckelord i 

tabeller under empirikapitlet belyser i denna del av analysen respondenternas associationer 

till information med koppling till hållbarhetsmärkningar. Nyckelord kopplade till att 

märkningar förklarar mycket samt underlättar aktivt val representerar respondenters 

associationer till information. 

Generellt sett gör respondenter relativt svaga associationer mellan hållbarhetsmärkningar och 

information oavsett ålderskategori. Respondentgrupp B, A och C uppvisar endast svaga 

indikationer på att göra denna typ av association medan övriga respondentgrupper inte visar 

några indikationer alls på att göra associationer mellan hållbarhetsmärkningar och 

information. 

 

5.3.1 Tillgänglighet och köpriktning 

Genom att tolka svaren kopplade till Fråga 9 i enkäten ”Hur påverkas din konsumtion av 

hållbara produkter av denna fördel/nackdel?”, som speglar tillbaka på de svar som 

respondenterna angivit vid Fråga 8 ”Vilken av dessa fördelar/nackdelar har störst påverkan på 

din konsumtion av hållbara produkter?”, har respondenter vars köpbeslut påverkas i 

köpriktningen till följd av tillgänglighet av information identifierats. De svar på Fråga 9 som 

indikerar att respondenternas köpbeslut påverkas i köpriktningen till följd av tillgänglighet av 

information representeras av nyckelord kopplade till konsumerar om jag förstår märkningen. 

Respondenter som angivit dessa svar utan att ange underlättar aktivt val under Fråga 8 har 

inte tagits med i denna del av analysen då dessa respondenters köpbeslut påverkas av andra 

faktorer under andra delar av analysen.  

Respondenterna uppvisar att tillgänglighet av information kopplad till hållbarhetsmärkningar 

har en svag påverkan på respondenternas köpbeslut i köpriktningen. Respondentgrupp A och 
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C är de enda respondentgrupperna som visar några indikationer på att köpbeslutet påverkas 

i köpriktningen till följd av tillgänglighet av information. Övriga respondentgrupper visar inga 

indikationer alls på att tillgänglighet av information har en påverkan på respondenternas 

köpbeslut i köpriktningen.  

 

5.4 Tilltro 

I det empiriska materialet uppvisar respondenter svaga tendenser att associera 

hållbarhetsmärkningar med tilltro och pålitlighet. Enligt tidigare forskning av Maniatis (2016), 

Thørgensen (2000), Fernqvist och Ekelund (2014), Hoek et al. (2013) samt De Chiara (2012) är 

det mer vanligt att konsumenter gör denna typ av associationer vilket innebär att resultatet 

av denna studie avviker något från tidigare forskning. 

Genom att tolka svaren som respondenterna angivit kopplat till Fråga 6 i enkäten ”Beskriv de 

fördelar som du förknippar med hållbarhetsmärkningar”, har mönster när det kommer till 

likheter och olikheter mellan respondentgrupper samt uppfattning av hållbarhetsmärkningar 

och pålitlighet identifierats. Svaren som ordnats med hjälp av nyckelord i tabeller under 

empirikapitlet belyser i denna del av analysen respondenternas associationer till pålitlighet 

med koppling till hållbarhetsmärkningar. Nyckelord kopplade till höjer tilltro representerar 

respondenters associationer till pålitlighet. 

Generellt sett gör respondenter svaga associationer mellan hållbarhetsmärkningar och 

pålitlighet oavsett ålderskategori. Respondentgrupp E och F uppvisar endast svaga 

indikationer på att göra denna typ av association medan övriga respondentgrupper inte visar 

några indikationer alls på att göra associationer mellan hållbarhetsmärkningar och pålitlighet. 

 

5.4.1 Tilltro och köpriktning 

Inga respondenter vars köpbeslut påverkas i köpriktningen till följd av tilltro har kunnat 

identifieras då inga respondenter har angivit svar som går att koppla till tilltro i samband med 

Fråga 9 i enkäten ”Hur påverkas din konsumtion av hållbara produkter av denna 

fördel/nackdel?”, som speglar tillbaka på de svar som respondenterna angivit vid Fråga 8 

”Vilken av dessa fördelar/nackdelar har störst påverkan på din konsumtion av hållbara 
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produkter?”. Detta indikerar att de respondenter som associerar hållbarhetsmärkningar till 

tilltro inte låter tilltro påverka köpbeslutet i köpriktningen, utan påverkas mer av andra 

faktorer. 

 

5.5 Bristande tilltro 

I det empiriska materialet uppvisar respondenter olika tendenser att associera 

hållbarhetsmärkningar med bristande tilltro och opålitlighet, vilket går i linje med tidigare 

forskning av Maniatis (2016) samt Hoek et al. (2013) som indikerar att denna form av 

associationer förekommer hos konsumenter. 

Genom att tolka svaren som respondenterna angivit kopplat till Fråga 7 i enkäten ”Beskriv de 

nackdelar som du förknippar med hållbarhetsmärkningar”, har mönster när det kommer till 

likheter och olikheter mellan respondentgrupper samt uppfattning av hållbarhetsmärkningar 

och opålitlighet identifierats. Svaren som ordnats med hjälp av nyckelord i tabeller under 

empirikapitlet belyser i denna del av analysen respondenternas associationer till opålitlighet 

med koppling till hållbarhetsmärkningar. Nyckelord kopplade till sänker tilltro samt osäkerhet 

rörande om syfte uppfylls representerar respondenters associationer till opålitlighet. 

Generellt sett gör respondenter associationer mellan hållbarhetsmärkningar och opålitlighet. 

Respondentgrupp A och B uppvisar starkast indikationer på att göra denna typ av association. 

Respondentgrupp E och D uppvisar liknande tendenser som respondentgrupp A och B med i 

något lägre utsträckning. Respondentgrupp C och F visar inte några indikationer alls på att 

göra associationer mellan hållbarhetsmärkningar och opålitlighet. 

 

5.5.1. Bristande tilltro och icke-köpriktning 

Genom att tolka svaren kopplade till Fråga 9 i enkäten ”Hur påverkas din konsumtion av 

hållbara produkter av denna fördel/nackdel?”, som speglar tillbaka på de svar som 

respondenterna angivit vid Fråga 8 ”Vilken av dessa fördelar/nackdelar har störst påverkan på 

din konsumtion av hållbara produkter?”, har respondenter vars köpbeslut påverkas i 

icke-köpriktningen till följd av opålitlighet identifierats. De svar på Fråga 9 som indikerar att 

respondenternas köpbeslut påverkas i icke-köpriktningen till följd av opålitlighet 

representeras av nyckelord kopplade till konsumerar inte om jag inte kan säkerställa att syfte 
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uppfylls. Respondenter som angivit dessa svar utan att ange bristande tilltro under Fråga 8 har 

inte tagits med i denna del av analysen då dessa respondenters köpbeslut påverkas av andra 

faktorer under andra delar av analysen.  

Respondenterna uppvisar att opålitlighet kopplad till hållbarhetsmärkningar har en svag 

påverkan på respondenternas köpbeslut i icke-köpriktningen. Respondentgrupp B uppvisar 

endast svaga indikationer på att köpbeslutet påverkas i icke-köpriktningen till följd av 

opålitlighet. Övriga respondentgrupper visar inga indikationer alls på att opålitlighet har en 

påverkan på respondenternas köpbeslut i icke-köpriktningen.  

 

5.6 Bristande information 

I det empiriska materialet uppvisar respondenter relativt starka tendenser att associera 

hållbarhetsmärkningar med svårigheter att särskilja märkningar och dess betydelser. Detta går 

i enlighet med vad Hoogland et al., (2007), Akenji (2014), Smith och Brower (2012) samt 

Creusen och Shoormans (2005) indikerar i sina studier.  

Respondenterna visade också relativt starka indikationer på att otydlighet associeras till 

hållbarhetsmärkningar vilket går att koppla till tidigare forskning av Hoogland et al., (2007), 

Akenji (2014), Maniatis (2016) samt Creusen och Schoormans (2005). 

Genom att tolka svaren som respondenterna angivit kopplat till Fråga 6 i enkäten ”Beskriv de 

fördelar som du förknippar med hållbarhetsmärkningar”, har mönster när det kommer till 

likheter och olikheter mellan respondentgrupper samt uppfattning av hållbarhetsmärkningar 

och bristande information identifierats. Svaren som ordnats med hjälp av nyckelord i tabeller 

under empirikapitlet belyser i denna del av analysen antingen respondenternas associationer 

till svårigheter att särskilja märkningar och dess betydelser eller otydlighet, med koppling till 

hållbarhetsmärkningar. Nyckelord kopplade till för många olika märkningar, svårt att särskilja, 

samt bristande information representerar respondenters associationer till svårigheter att 

särskilja märkningar och dess betydelser. Nyckelord kopplade till för många olika märkningar 

samt bristande information representerar respondenters associationer till otydlighet. 

Generellt sett gör respondenter relativt starka associationer mellan hållbarhetsmärkningar 

och svårigheter att särskilja märkningar och dess betydelser oavsett ålderskategori. När det 

kommer till otydlighet och hållbarhetsmärkningar uppvisar samtliga respondentgrupper 



37 
 

tendenser att göra associationer. Respondentgrupp F uppvisar starka tendenser att associera 

hållbarhetsmärkningar med otydlighet. Respondentgrupp A visar svagast tendenser att göra 

denna typ av associationer. 

 

5.6.1 Bristande information och icke-köpriktning 

Inga respondenter vars köpbeslut påverkas i icke-köpriktningen till följd av bristande 

information har kunnat identifieras då inga respondenter har angivit svar som går att koppla 

till bristande information i samband med Fråga 9 i enkäten ”Hur påverkas din konsumtion av 

hållbara produkter av denna fördel/nackdel?”, som speglar tillbaka på de svar som 

respondenterna angivit vid Fråga 8 ”Vilken av dessa fördelar/nackdelar har störst påverkan på 

din konsumtion av hållbara produkter?”. Detta indikerar att de respondenter som associerar 

hållbarhetsmärkningar till bristande information i form av svårigheter att särskilja märkningar 

och dess betydelser samt otydlighet inte låter bristande information påverka köpbeslutet i 

icke-köpriktningen, utan påverkas mer av andra faktorer. 

 

5.7 Bristande förståelse 

I det empiriska materialet uppvisar respondenter starka tendenser att associera 

hållbarhetsmärkningar med bristande förståelse och dålig kunskap, vilket går i linje med 

tidigare forskning av Grunert et al. (2014) samt Hoogland et al. (2007) som indikerar att denna 

form av associationer förekommer hos konsumenter. 

Genom att tolka svaren som respondenterna angivit kopplat till Fråga 7 i enkäten ”Beskriv de 

nackdelar som du förknippar med hållbarhetsmärkningar”, har mönster när det kommer till 

likheter och olikheter mellan respondentgrupper samt uppfattning av hållbarhetsmärkningar 

och dålig kunskap identifierats. Svaren som ordnats med hjälp av nyckelord i tabeller under 

empirikapitlet belyser i denna del av analysen respondenternas associationer till dålig kunskap 

med koppling till hållbarhetsmärkningar. Nyckelord kopplade till kunskapsbehov samt svårt 

att förstå betydelsen representerar respondenters associationer till dålig kunskap. 

Generellt sett gör respondenter starka associationer mellan hållbarhetsmärkningar och dålig 

kunskap oavsett ålderskategori. Respondentgrupp F och E uppvisar mycket starka indikationer 

på att göra denna typ av association.  



38 
 

 

5.7.1 Bristande förståelse och icke-köpriktning 

Genom att tolka svaren kopplade till Fråga 9 i enkäten ”Hur påverkas din konsumtion av 

hållbara produkter av denna fördel/nackdel?”, som speglar tillbaka på de svar som 

respondenterna angivit vid Fråga 8 ”Vilken av dessa fördelar/nackdelar har störst påverkan på 

din konsumtion av hållbara produkter?”, har respondenter vars köpbeslut påverkas i 

icke-köpriktningen till följd av dålig kunskap identifierats. De svar på Fråga 9 som indikerar att 

respondenternas köpbeslut påverkas i icke-köpriktningen till följd av dålig kunskap 

representeras av nyckelord kopplade till konsumerar inte om jag inte förstår. Respondenter 

som angivit dessa svar utan att ange kunskapsbrist under Fråga 8 har inte tagits med i denna 

del av analysen då dessa respondenters köpbeslut påverkas av andra faktorer under andra 

delar av analysen.  

Respondenterna uppvisar att dålig kunskap kopplad till hållbarhetsmärkningar har en svag 

påverkan på respondenternas köpbeslut i icke-köpriktningen. Respondentgrupp E och A 

uppvisar endast svaga indikationer på att köpbeslutet påverkas i icke-köpriktningen till följd 

av dålig kunskap. Övriga respondentgrupper visar inga indikationer alls på att dålig kunskap 

har en påverkan på respondenternas köpbeslut i icke-köpriktningen.  

 

5.8 Tillägg till den teoretiska referensramen 

Eftersom det teoretiska ramverket saknade en lämplig motsvarande kategori för att beskriva 

viss empiri som tillkommit under denna studie har ett tillägg till ramverket adderats under 

analysen av denna studie. Detta tillägg tillskrivs en egen kategori vars inverkan sorteras under 

kategorier och faktorer som påverkar köpbeslutet i icke-köpriktning baserat på tilläggets 

negativa karaktär och övriga kategorier.  

 

5.8.1 Negativ personlig effekt (tilläggskategori till ramverk) 

Respondenterna visar även svaga tendenser att associera hållbarhetsmärkningar till produkter 

av dålig kvalitet, vilket enligt analysen i denna studie passar lämpligast in under en ny kategori, 

negativa personliga effekter, då respondenterna syftade på dålig kvalitet med nära anslutning 
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till den egna hälsan. Detta resultat avviker från tidigare forskning som ligger till grund för den 

teoretiska referensram som används i studien. 

Genom att tolka svaren som respondenterna angivit kopplat till Fråga 6 i enkäten ”Beskriv de 

fördelar som du förknippar med hållbarhetsmärkningar”, har mönster när det kommer till 

likheter och olikheter mellan respondentgrupper samt uppfattning av hållbarhetsmärkningar 

och dålig kvalitet identifierats. Svaren som ordnats med hjälp av nyckelord i tabeller under 

empirikapitlet belyser i denna del av analysen respondenternas associationer till dålig kvalitet, 

med koppling till hållbarhetsmärkningar. Nyckelord kopplade till sämre kvalitet representerar 

respondenters associationer till dålig kvalitet. 

Generellt sett gör respondenter svaga associationer mellan hållbarhetsmärkningar och dålig 

kvalitet oavsett ålderskategori. Respondentgrupp D uppvisar endast svaga indikationer på att 

göra denna typ av association. Övriga respondentgrupper gör inga associationer mellan 

hållbarhetsmärkningar och dålig kvalitet. 

 

5.8.2 Negativ personlig effekt och icke-köpriktning 

Inga respondenter vars köpbeslut påverkas i icke-köpriktningen till följd av negativa personliga 

effekter har kunnat identifieras då inga respondenter har angivit svar som går att koppla till 

negativa personliga effekter i samband med Fråga 9 i enkäten ”Hur påverkas din konsumtion 

av hållbara produkter av denna fördel/nackdel?”, som speglar tillbaka på de svar som 

respondenterna angivit vid Fråga 8 ”Vilken av dessa fördelar/nackdelar har störst påverkan på 

din konsumtion av hållbara produkter?”. Detta indikerar att de respondenter som associerar 

hållbarhetsmärkningar till negativa personliga effekter i form av dålig kvalitet inte låter 

negativa personliga effekter påverka köpbeslutet i icke-köpriktningen, utan påverkas mer av 

andra faktorer. 

 

5.9 Sammanfattande analys 

Under denna del av analysen kommer en den analyserade empirin att sammanfattas. 

Skillnader mellan respondentgrupper presenteras i Tabell 5.1 och Tabell 5.2, och en reviderad 
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version av det ramverk som presenterades under litteraturöversikten med ändringar utifrån 

studiens resultat visualiseras i Figur 5.1.  

 

Tabell 5.1 Sammanfattande analys av skillnader mellan respondentgrupper 

Kategori Respondent- 

grupp 

Faktorer Riktning för köpbeslut 

Omvärldseffekt A Miljö, arbetsförhållanden Köpriktning 

B Arbetsförhållanden, miljö Köpriktning 

C Miljö, djur, arbetsförhållanden Köpriktning 

D Miljö, arbetsförhållanden, djur Köpriktning 

E Miljö, arbetsförhållanden Ingen påverkan 

F Miljö, arbetsförhållanden Köpriktning 

Personlig effekt A Hälsa, välbefinnande Köpriktning 

B Hälsa, god kvalitet Köpriktning 

C Hälsa Köpriktning 

D Hälsa, god kvalitet Köpriktning 

E Hälsa, god kvalitet Ingen påverkan 

F Hälsa Köpriktning 

Tillgänglighet  A Underlättar aktivt val, förklarar mycket Köpriktning 

B Underlättar aktivt val, förklarar mycket Ingen påverkan 

C Underlättar aktivt val Köpriktning 

D - - 

E - - 

F - - 

Tilltro A - - 

B - - 

C - - 

D - - 

E Höjer tilltro Ingen påverkan 

F Höjer tilltro Ingen påverkan 

Bristande tilltro A Sänker tilltro, svårt säkerställa syfte Ingen påverkan 

B Svårt säkerställa syfte, sänker tilltro Icke-köpriktning 

C - - 

D Sänker tilltro Ingen påverkan 

E Sänker tilltro Ingen påverkan 

F - - 

Bristande information A Svårt särskilja, för många olika Ingen påverkan 

B Bristande information, för många olika, 
svårt särskilja 

Ingen påverkan 

C Bristande information Ingen påverkan 

D Svårt särskilja, bristande information Ingen påverkan 

E För många olika Ingen påverkan 

F Bristande information Ingen påverkan 

Bristande förståelse A Svårt att förstå, kunskapsbehov Icke-köpriktning 

B Svårt att förstå, kunskapsbehov Ingen påverkan 

C Svårt att förstå, kunskapsbehov Ingen påverkan 

D Svårt att förstå, kunskapsbehov Ingen påverkan 

E Svårt att förstå, kunskapsbehov Icke-köpriktning 
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F Svårt att förstå, kunskapsbehov Ingen påverkan 

Negativ personlig effekt A - - 

B - - 

C - - 

D Sämre kvalitet Ingen påverkan 

E - - 

F - - 

 

Varje respondentgrupps starkaste påverkande faktorer under varje kategori presenteras i 

Tabell 5.2 i kolumn tre. Den faktor, oavsett negativ eller positiv, som har störst inverkan på 

respondenternas köpbeslut i antingen köpriktning eller icke-köpriktning är markerad i kolumn 

tre. Hur den faktorn påverkar köpriktningen för respondenterna inom varje grupp presenteras 

i kolumn fyra. 

 

Tabell 5.2 Starkast påverkande kategori med tillhörande faktor och köpsinriktning för varje respondentgrupp 

Respondent- 

grupp 

Kategori Faktorer Riktning för köpbeslut 

A Omvärldseffekt Miljö Köpriktning 

B Omvärldseffekt 
Personlig effekt 

Arbetsförhållanden 
Hälsa 

Köpriktning  
Köpriktning 

C Omvärldseffekt Miljö Köpriktning 

D Omvärldseffekt Miljö Köpriktning 

E Omvärldseffekt Miljö Ingen påverkan 

F Personlig effekt 
Bristande information 
Bristande förståelse 

Hälsa 
Bristande information 
Svårt att förstå, kunskapsbehov 

Köpriktning 
Ingen påverkan 
Ingen påverkan 

 

Som resultatet av studien visar i Tabell 5.3 finns det variationer mellan respondentgrupperna 

när det kommer till vilken kategori och faktor som har störst inverkan på respondenternas 

köpbeslut. Respondentgrupp A, C och D uppvisar liknande tendenser att låta sitt köpbeslut 

när det kommer till hållbart märkta produkter påverkas i köpriktningen till följd av 

miljömässiga omvärldseffekter. Respondentgrupp E antyder att miljömässiga 

omvärldseffekter är den starkaste påverkande faktorn samtidigt som deras köpbeslut inte 

påverkas i köpriktningen till följd av dessa effekter. Respondentgrupp E uppvisar dock att 

bristande förståelse till följd av svårigheter att förstå betydelsen samt behov av kunskap har 

en påverkan på respondenternas köpbeslut i icke-köpriktningen. Trots detta upplever dock 
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respondenterna i respondentgrupp E att bristande förståelse är av mindre betydelse i 

jämförelse med de miljömässiga omvärldseffekterna när det kommer till köpbeslut rörande 

hållbart märkta produkter. Respondentgrupp B anger att miljömässiga omvärldseffekter samt 

personliga effekter på den egna hälsan är av lika stor betydelse när det kommer till köpbeslut 

rörande hållbart märkta produkter. Respondentgrupp B påverkas i köpriktningen till följd av 

både de miljömässiga omvärldseffekterna samt de personliga effekterna på den egna hälsan. 

Respondentgrupp F anger att personliga effekter på den egna hälsan, bristande information 

samt bristande förståelse till följd av svårigheter att förstå betydelsen samt behov av kunskap 

är av lika stor betydelse när det kommer till köpbeslut rörande hållbart märkta produkter. 

Dock är det endast de personliga effekterna på den egna hälsan som påverkar 

respondentgrupp F i köpriktningen. Respondentgrupp F låter inte köpbeslutet påverkas i 

någon riktning till följd av bristande information eller bristande förståelse.  
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Figur 5.1 Reviderat ramverk för påverkande faktorer  

 

Efter analysen av studiens empiri har ramverket som visualiserades i samband med 

litteraturöversikten och den teoretiska referensramen reviderats. De kategorier och faktorer 

som visat sig sakna påverkan på köpbeslutet i den riktning som tidigare forskning antytt har 

strukits ur ramverket. Tillägg till det ursprungliga ramverket i form av god kvalitet har adderats 

till kategorin personlig effekt, men strukits då det saknat påverkan på köpbeslutet i 

köpriktningen. Tillägg i form av dålig kvalitet har adderats till den nya kategorin negativ 

personlig effekt, men strukits då det saknat påverkan på köpbeslutet i icke-köpriktningen.  

De begrepp som strukits i ramverket har inte påvisat koppling mellan respondenternas 

associationer mellan hållbarhetsmärkningar och kategorierna/faktorerna samt dess påverkan 

på respondenternas köpbeslut i avsedd köpriktning.  

De kategorier och faktorer som enligt studien visat sig ha påverkan på köpbeslut i 

köpriktningen är omvärldseffekt (miljömässig och socialt ansvars), personlig effekt (egen 

hälsa) samt tillgänglighet (av information).  

De kategorier och faktorer som enligt studien visar sig ha påverkan på köpbeslut i 

icke-köpriktningen är bristande tilltro (opålitligt) samt bristande förståelse (dålig kunskap). 
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6. Avslutande slutsatser  

I slutsatserna för denna studie kommer sammanfattande slutsatser, begränsningar samt 

förslag för framtida forskning att presenteras. Slutsatserna som presenteras utgår från 

studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka hur konsumenter i dagligvaruhandeln ställer sig till 

svenskt etablerade hållbarhetsmärkningar på likvärdiga produkter, för att utforska hur 

hållbarhetsmärkningar påverkar konsumenters köpbeslut vid köptillfället. Målet var att 

identifiera de starkaste faktorerna som ligger bakom konsumenters beslut att köpa eller inte 

köpa hållbart märkta produkter, med avsikten att ge företag/varumärken en bild av vad 

konsumenterna behöver för att effektivt vägledas i sitt köpbeslut.  

För att besvara syftet med studien utformades följande forskningsfrågor: 

 Hur uppfattar konsumenter hållbarhetsmärkningar? 

 

 Vilka faktorer påverkar konsumenters köpbeslut när det gäller hållbart märkta 

produkter? 

 

 I vilken riktning påverkas konsumenters köpbeslut av hållbarhetsmärkningar? 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning skapar resultatet av denna studie en samlad bild av vad 

konsumenters behöver och efterfrågar när det kommer vägledning av köpbeslut vid 

konsumtion av hållbart märkta produkter. Studien visar indikationer på vilka faktorer som 

påverkar konsumenter i köp- respektive icke-köpriktning, vilket skapar en användbar överblick 

över vad företag/varumärken kan fokusera på när det kommer till att effektivt förmedla 

hållbarhet genom hållbarhetsmärkningar i syfte att möta konsumentbehov samt öka 

försäljningen. 
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6.1.1 Hur uppfattar konsumenter hållbarhetsmärkningar? 

Baserat på studiens resultat går det att fastställa att konsumenters generella uppfattning 

rörande hållbarhetsmärkningar är av positiv karaktär. Konsumenter uttrycker till stor del 

positiva åsikter rörande hållbarhetsmärkningars existens och dess syften. Enligt studien väljer 

konsumenter att medvetet konsumera produkter med hållbarhetsmärkningar, men i hur stor 

utsträckning varierar stort mellan konsumenter och inom åldersgrupper. Konsumenter 

uttrycker generellt en vilja att konsumera hållbart märkta produkter då de ser fördelar med 

att göra detta. Konsumenters igenkänningsnivå och kunskapsnivå varierar starkt när det 

kommer till olika hållbarhetsmärkningar, både mellan och inom olika konsumentgrupper. 

 

6.1.2 Vilka faktorer påverkar konsumenters köpbeslut när det gäller hållbart märkta 

produkter? 

I studien framkommer det att olika faktorer inom olika kategorier har varierad betydelse och 

påverkan på konsumenters köpbeslut när det kommer till hållbart märkta produkter. De 

faktorer som enligt studien har betydelse för konsumenters köpbeslut är framförallt 

miljömässiga omvärldseffekter och personliga effekter på den egna hälsan. Även 

omvärldseffekter till följd av socialt ansvarstagande samt tillgänglighet av information 

påverkar konsumenters köpbeslut när det kommer till hållbart märkta produkter. Av studiens 

resultat framkommer det också att associationer till opålitlighet och dålig kunskap påverkar 

konsumenters köpbeslut.  

 

6.1.3 I vilken riktning påverkas konsumenters köpbeslut av hållbarhetsmärkningar? 

Skillnader förekommer inom och mellan åldersgrupper men generella tendenser pekar på att 

konsumenter i de flesta åldrarna låter sitt köpbeslut påverkas i köpriktningen till stor del med 

avseende på de miljömässiga omvärldseffekterna som konsumenterna associerar med 

konsumtionen. Även omvärldseffekter till följd av socialt ansvarstagande är av betydelse och 

påverkar konsumenternas köpbeslut i köpriktningen. Personliga effekter på den egna hälsan 

och tillgänglighet av information är också betydande faktorer som konsumenters köpbeslut 

påverkas av. Personliga effekter på den egna hälsan och tillgänglighet av information tenderar 

att i viss utsträckning påverka konsumenter i köpriktningen. Konsumenter i åldersspannet 
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60 - 70 år uppvisar tendenser som avviker från övriga åldersspann, där konsumenterna trots 

en generellt positiv uppfattning gentemot hållbarhetsmärkningar inte låter sig påverkas i 

köpriktning till följd av några faktorer. 

När det kommer till faktorer som påverkar konsumenters köpbeslut i icke-köpriktningen 

utmärker sig två kategorier i studien. Bristande tilltro till följd av associationer till opålitlighet 

samt bristande förståelse till följd av dålig kunskap om hållbarhetsmärkningar påverkar 

konsumenter svagt i icke-köpriktningen. Faktorerna har en påverkan på köpbeslut i 

icke-köpriktningen, om än i liten utsträckning vilket avviker från tidigare studier som antyder 

att dessa faktorer har en mer betydande påverkan. Bristande information är ett problem för 

ett flertal konsumenter när det gäller hållbarhetsmärkta produkter men trots det visar 

resultatet av studien att inga av konsumenterna anser att bristande information påverkar 

köpbeslutet i icke-köpriktningen som tidigare studier indikerat på. 

Resultatet av studien indikerar att konsumenter i stor utsträckning kan identifiera faktorer 

som talar både för och emot konsumtion av hållbart märkta produkter. Trots detta är det 

relativt få konsumenter som anser att dessa faktorer har en inverkan på köpbeslutet i 

icke-köpriktningen. Det är desto vanligare att konsumenter påverkas av faktorer i 

köpriktningen i enlighet med tidigare studier.  

Något som tidigare studier inte indikerat på, men som framkommer i denna studie, är att 

konsumenter förknippar hållbarhetsmärkningar med god och dålig kvalitet kopplat till 

personliga effekter/negativa personliga effekter. Studien visar på svaga tendenser i denna 

riktning, men kvalitetsfaktorerna visar ingen påverkan på köpbeslut i varken köpriktning eller 

icke-köpriktning. 

 

6.2 Rekommendationer 

Baserat på studiens resultat finns det indikationer som antyder att företag/varumärken kan 

dra nytta av att kommunicera hållbarhet genom hållbarhetsmärkningar genom att framförallt 

lyfta fram de effekter som konsumenters köpbeslut får på miljö, hälsa och sociala 

förhållanden. Att förtydliga hållbarhetsinformation given vid köptillfället enligt konsumenters 

behov är också ett sätt för företag/varumärken att påverka köpbeslut i önskad riktning för 

eget gynnande enligt studiens resultat. Genom att motarbeta associationer till opålitlighet och 
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dålig kunskap om hållbarhetsmärkningar kan företag/varumärken, enligt studiens resultat, 

begränsa att konsumenter påverkas i icke-köpriktning för att uppnå eget gynnande. Dessa 

faktorer är de enda som enligt studien har effekt på konsumenters köpbeslut, vilket skapar en 

tydlig bild för företag/varumärken över vad som bör kommuniceras ut till konsumenter för att 

driva konsumenters köpbeslut i köpriktningen, vilket i sin tur kan påverka företagsnyttan 

positivt.  

 

6.3 Bidrag till tidigare forskning 

Trots denna studies begränsade omfång när det kommer till urval och tid för utförande bidrar 

det aktuella resultatet till att kombinera resultat från tidigare forskning till en 

sammanfattande bild av hur konsumenter uppfattar hållbarhetsmärkningar och hur dessa 

påverkar konsumenternas köpbeslut. Tidigare forskning har saknat den övergripande bilden 

som företag/varumärken kan gynnas av att ha vid utformning av strategier som syftar till att 

vägleda konsumenter mot ett köpbeslut i köpriktning med hjälp av hållbarhetsmärkningar.  

 

6.4 Begränsningar 

En aspekt som denna studie inte undersöker är hur faktorer påverkar varandra. Ett tänkbart 

samband skulle till exempel kunna finnas mellan konsumenters bristande förståelse och 

bristande information vid köptillfället. Hade denna aspekt undersökts närmare är det troligt 

att resultatet av studien hade sett annorlunda ut. Det är även troligt att faktorer som inte 

inkluderats i studien teoretiska underlag som ligger till grund för studiens utformning kan ha 

en påverkande effekt på konsumenters köpbeslut när det kommer till hållbart märkta 

produkter. Dessa faktorer hade eventuellt kunnat ge en förklaring till tendenser som uppvisar 

sig utan stöd från tidigare forskning i denna studie.  

Eftersom insamling av empiri genomfördes genom kvalitativa enkäter där forskarna närvarade 

är det inte otroligt att respondenternas svar påverkades till viss del. Forskarnas närvaro kan 

ha bidrag till att respondenternas till viss del uppgett svar i enlighet med vad de trodde 

passade in på studiens karaktär.  
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Hade ett annat urval använts, där ålders- samt könsfördelningen såg annorlunda ut, hade 

studien eventuellt visat ett annat resultat. 

Även urvalets begränsade storlek kan ha påverkat studiens resultat. Det är inte otroligt att ett 

annat resultat hade uppnåtts om ett större eller mindre urval hade inkluderats i studien.  

 

6.5 Förslag på framtida forskning 

Eftersom denna studie inte fokuserat på att belysa orsaker till skillnader mellan, och inom, 

olika konsumentgrupper skulle det kunna vara ett intressant område för framtida studier. Med 

stöd från tidigare forskning samt denna studie finns det belägg för att skillnader och likheter 

förekommer, men en djupare förklaring samt en samlad bild av vilka faktorer som skapar 

dessa skillnader saknas. Framtida forskning av detta slag skulle kunna skapa förståelse för hur 

olika konsumentgrupper tilltalas av olika sätt att förmedla hållbarhet, vilket skulle kunna 

förbättra möjligheterna för företag/varumärken som förmedlar hållbarhet i syfte att påverka 

konsumenters köpbeslut i önskad riktning, att uppnå potentiell nytta. 

Varför konsumenter generellt har en högre igenkänningsgrad och kunskapsnivå när det 

kommer till vissa hållbarhetsmärkningar jämfört med andra är också ett relativt outforskat 

område som framtida forskning skulle kunna bidra med förståelse till. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Enkät  

Hållbarhetsmärkningar och konsumtion av hållbart märkta produkter 

Tack för att du vill delta i denna undersökning. Genom ditt deltagande bidrar du till 

slutförandet av en studie som berör hur konsumenter upplever hållbarhetsmärkningar i 

dagligvaruhandeln. Under intervjun är vi endast intresserade av dina åsikter rörande 

hållbarhetsmärkningar och hur dessa påverkar din konsumtion av hållbart märkta produkter. 

Vi ber dig att bortse från skillnader i pris och tillgänglighet som kan ha en påverkande effekt 

på ditt köpbeslut, när du ger dina svar.  

För att delta i studien krävs det att du är över 18 år och konsumerar produkter i 

dagligvaruhandeln. Det är inte ett krav att du konsumerar hållbart märkta produkter och 

ingen värdering kommer att läggas i denna fråga.  

Att delta i enkäten förväntas ta 10 minuter. 

Deltagare och svar kommer att hållas anonyma i studien.  

Svara ärligt på frågorna då alla typer av åsikter är av intresse för studien. 

 

 

1. Vilken/vilka av dessa hållbarhetsmärkningar har du sett förut?  

(Kryssa i det/de alternativ som passar ditt svar) 

 

 
  



 
 

 

2. Vilken/vilka av dessa hållbarhetsmärkningar känner du till betydelsen bakom?  

(Kryssa i det/de alternativ som passar ditt svar) 

 

 
 

 

3. Händer det att du medvetet köper produkter i dagligvaruhandeln som har 

hållbarhetsmärkningar? 

       Ja  

       Nej 

 

 

4. Beskriv din generella uppfattning av hållbarhetsmärkningar. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. Hur påverkar denna uppfattning din konsumtion av hållbara produkter? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

  



 
 

6. Beskriv de fördelar som du förknippar med hållbarhetsmärkningar.  

(Beskriv 3–5 stycken fördelar) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

7. Beskriv de nackdelar som du förknippar med hållbarhetsmärkningar.  

(Beskriv 3–5 stycken nackdelar) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 
8. Vilken av dessa fördelar/nackdelar har störst påverkan på din konsumtion av hållbara 

produkter? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

9. Hur påverkas din konsumtion av hållbara produkter av denna fördel/nackdel? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

10. I vilken utsträckning uppskattar du att du konsumerar produkter som har 

hållbarhetsmärkningar? (I procent) 

        0% 

        1-10% 

        11-30% 

        31-50% 

        51-70% 

        71-99% 

        100% 

  



 
 

Om respondenten 

1 Hur gammal är du? 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Kön 

    Man 

    Kvinna 

    Annat/Vill inte ange 

 

3. Vill du ta del av resultatet av studien, fyll i din mailadress nedan: 

_____________________________________________________________________ 

  



 
 

Bilaga 2: Respondentsvar 

För fråga 1 och fråga 2 används följande förkortningar för hållbarhetsmärkningarna i fråga: 

KRAV (K), Fairtrade (FT), Svanen (S), EU Ecolabel (EUECO), Svenskt Sigill (SS), Bra Miljöval (BM), 

EU Ekologiskt (EUEKO), MSC (MSC), FSC (FSC), Rainforest Alliance (RA). 

 

A1: 

Fråga 1: K, FT, S, EUECO, SS, BM, FSC, RA 

Fråga 2: K, FT 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Det är bra att det finns märkningar då det blir lättare att göra ett aktivt val vid 
konsumtion. Dock finns det många miljömärkningar vilket gör det svårt att hålla isär 
märkningarna och veta vad alla betyder.  

Fråga 5: Går efter de märken jag vet är bra och vet vad de betyder (KRAV och Fairtrade).  

Fråga 6: Ett märke förklarar mycket utan att läsa på om produkterna separat / Lättare att göra 
aktiva val / Incitament för företag att göra produktionen hållbar.  

Fråga 7: För många olika märkningar / Måste ha mycket kunskap och vara intresserad för att 
kunna göra ett bra val. 

Fråga 8: Bra- Lättare att göra ett aktivt val. Dåligt- Måste ha mycket kunskap.  

Fråga 9: Går bara efter de märkningar jag kan.  

Fråga 10: 11 – 30% 

Om respondenten 

Fråga 1: 21 

Fråga 2: Man 

Fråga 3: Ja 

 

A2:  

Fråga 1: K, FT, S, SS, BM, MSC, FSC, RA 

Fråga 2: BM 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Är främst bra för miljön. Bra att de finns och markerar produkter.  

Fråga 5: Jag handlar hellre varor som är hållbarhetsmärkta eftersom jag vet att de är ”bra” 
varor.  



 
 

Fråga 6: Bra för miljön / Bra arbetsförhållanden. 

Fråga 7: Svårt att veta vilka märkningar som innebär vad, vilket leder till att det är svårt att 
veta vilka märkningar som är ”bäst”. 

Fråga 8: Att jag vet att hållbart märkta varor är bra för miljön. 

Fråga 9: Försöker köpa mycket varor som är hållbarhetsmärkta eftersom det är bra för miljön. 

Fråga 10: 31 – 50% 

Om respondenten 

Fråga 1: 21 

Fråga 2: Kvinna 

Fråga 3: Nej 

 

A3:  

Fråga 1: K, FT, S, SS, BM, MSC, RA 

Fråga 2: K, BM 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Att det är bra att dom (hållbarhetsmärkningarna) finns dock är informationen kring 
märkningen och dess inverkan sämre.  

Fråga 5: Jag väljer medvetet produkter med märkningar av dessa slag. 

Fråga 6: Tvingar konkurrenter som inte har hållbarhetsmärkningar att se över deras 
produktion / Bra för miljön / ”Boostar” sitt ego att man har gjort en insats.  

Fråga 7: Att man inte riktigt säkert vet att märkningens innebörd utförs i verkligheten. 

Fråga 8: Bra för miljön. 

Fråga 9: Jag försöker köpa miljösmarta och etiska produkter i den utsträckningen det är 
möjligt. 

Fråga 10: 31 – 50% 

Om respondenten 

Fråga 1: 23 

Fråga 2: Man 

Fråga 3: Nej 

 

  



 
 

A4: 

Fråga 1: K, FT, S, SS, BM, EUEKO, MSC, FSC, RA 

Fråga 2: FT 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Bra! Bättre varor och bättre avtal för arbetarna. Min sambo har fått mig att tänka mer 
på det. 

Fråga 5: Tyvärr inte särskilt mycket när jag handlar enbart till mig själv. Men handlar mer 
sådana produkter om min sambo ska ta del av det. 

Fråga 6: ”Renare varor” / Mindre miljöutsläpp / Schysstare villkor för arbetarna / Bättre miljö 
för djuren.  

Fråga 7: Svårt att veta vad de olika hållbarhetsmärkena står för och betyder.  

Fråga 8: ”Renare varor”, mindre bekämpningsmedel på exempelvis frukt, ingen antibiotika i 
kött och så vidare, bättre miljö för djuren.  

Fråga 9: Jag köper hellre hållbarhetsprodukter då de stödjer det jag vill. 

Fråga 10: 1 – 10% 

Om respondenten 

Fråga 1: 25 

Fråga 2: Kvinna 

Fråga 3: Ja 

 

A5:  

Fråga 1: K, FT, S, BM 

Fråga 2: FT 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Bättre för naturen och ibland tillverkarna.  

Fråga 5: Inte alls. 

Fråga 6: Bättre natur / Bättre förutsättningar för vissa tillverkare.  

Fråga 7: Veta skillnad på märkningar är svårt / Veta skillnad vad som är bra är svårt.  

Fråga 8: Bra för naturen. 

Fråga 9: Den påverkas inte så mycket alls. 

Fråga 10: 1 – 10% 

Om respondenten 



 
 

Fråga 1: 27 

Fråga 2: Man 

Fråga 3: Nej 

 

 

A6:  

Fråga 1: K, FT, S, SS, BM, EUEKO, MSC, FSC 

Fråga 2: K, FT, MSC 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Viktigt för miljön (i stort), hälsa för konsument, hälsa och arbetsmiljö för producenters 
anställda, bevarande av djurarter.  

Fråga 5: Påverkar konsumtion till stor del på grund av viljan att förbättra ovan nämnda saker. 

Fråga 6: Bättre hälsa för konsument / Bättre hälsa och arbetsmiljö för anställda inom 
produktionen av produkterna / Mindre miljöpåverkan. 

Fråga 7: Kommer inte på några nackdelar. 

Fråga 8: Hälsan för konsument i form av mindre bekämpningsmedel, GMO med mera. 

Fråga 9: Finns det alternativ så väljer jag till exempel KRAV-märkta produkter framför 
standardvaror.  

Fråga 10: 31 – 50% 

Om respondenten 

Fråga 1: 27 

Fråga 2: Kvinna 

Fråga 3: Ja 

 

A7:  

Fråga 1: K, FT, S, SS, BM, MSC, RA 

Fråga 2: FT, MSC 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Bra att det finns, hjälper en att köpa ”rätt varor”. Svårt att veta skillnad mellan 
märkningar.  

Fråga 5: Väljer att köpa vissa varor med märkningar men undviker de märkningar jag inte vet 
vad de betyder. 



 
 

Fråga 6: Bra för framtiden (miljö och människor) / Hälsosamt att välja varor som innehåller 
mindre gifter från besprutning / Syns vilka varor som hjälper bra saker man vill stödja om man 
förstår märkningen. 

Fråga 7: Svårt att veta vad som är vad / Finns många som är lika varandra / Går stödet till rätt 
saker? Svårt att veta om utkomsten blir det som utlovas. 

Fråga 8: Bra för framtiden, bra att veta vad jag ska köpa som är bra för framtiden. 

Fråga 9: Jag köper de varor som jag förstår märkningen på när jag vet att de är bra för 
framtiden. 

Fråga 10: 11 – 30% 

Om respondenten 

Fråga 1: 28 

Fråga 2: Kvinna 

Fråga 3: Nej 

 

A8: 

Fråga 1: K, FT, S, SS, BM, MSC, FSC, RA 

Fråga 2: K, FT, S, MSC, RA 

Fråga 3: Nej 

Fråga 4: Hållbarhetsmärkningar är bra och har bra bakgrunder, även om man inte är bäst på 
att handla och konsumera dom! 

Fråga 5: Är väldigt dålig på att handla hållbara produkter. 

Fråga 6: Bra för miljön / Bra för lokalbefolkningen / Bra för djurlivet 

Fråga 7: Tveksam till om hållbart märkta produkter alltid lever upp till vad dom lovar. 

Fråga 8: I de få fall man tänker på det är det miljön man tänker på. 

Fråga 9: Ingen större påverkan. 

Fråga 10: 0% 

Om respondenten 

Fråga 1: 29 

Fråga 2: Man 

Fråga 3: Nej 

 

  



 
 

B1: 

Fråga 1: K, S, BM, FSC, RA 

Fråga 2:  

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Bra, men lite skeptisk ibland. Drar paralleller med välgörenhetsorganisationer där 
pengarna inte alltid kommer dit dom ska. Svenska märkta produkter är nog rätt så ärliga.  

Fråga 5: Köper inte regelbundet märkta produkter förutom bananer.  

Fråga 6: Miljö / Inga risker med GMO / Hälsa (Inga bekämpningsmedel). 

Fråga 7: Fusk / Vilka märkningar är trovärdiga? 

Fråga 8: Trovärdighet (Bristande tilltro) 

Fråga 9: Väljer inte en märkt produkt om jag inte är rätt så säker på att det gör skillnad. 

Fråga 10: 1 – 10% 

Om respondenten 

Fråga 1: 31 

Fråga 2: Man 

Fråga 3: Nej 

 

B2:  

Fråga 1: K, FT, S, SS, BM, EUEKO, MSC, RA 

Fråga 2: FT, S 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Något som borde vara bra för människor, djur och miljön, men jag har egentligen 
ingen aning om vad de innebär. 

Fråga 5: Jag väljer ibland att köpa ekologiskt märkta varor för att dessa ska vara mindre 
besprutade och innehålla mindre gifter. 

Fråga 6: Produkter utan besprutning, gifter, steroider och så vidare / Framtagen på ett sätt 
som är bra för naturen / Humana arbetsförhållanden för arbetarna. 

Fråga 7: Okunskap. Tror många inklusive mig själv inte vet så mycket om vad de betyder / Jag 
som konsument har ingen aning om dessa märkningar håller vad de lovar. 

Fråga 8: Vetskapen om att produkter är ”ofarlig” (fri från gifter) för mig och min familj. 

Fråga 9: Jag väljer att så ofta som möjligt köpa ekologiska varor. 

Fråga 10: 11 – 30% 

Om respondenten 



 
 

Fråga 1: 33 

Fråga 2: Man 

Fråga 3: Nej 

 

B3:  

Fråga 1: K, FT, S, BM, EUEKO, RA 

Fråga 2: K, FT, EUEKO, RA 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Bra att veta vilka varor som gynnar hållbarhet. 

Fråga 5: Äter och köper hellre hållbara varor, köper märkta varor. 

Fråga 6: Inget barnarbete och de som jobbar har det bättre / Kan vara renare eller nyttigare / 
Kan innehålla mer näring 

Fråga 7: Kommer inte på några. 

Fråga 8: Att det är nyttigt. Att det förhindrar barnarbete. 

Fråga 9: Köper de varor som syns att de är nyttiga genom märkningen. 

Fråga 10: 11 – 30% 

Om respondenten 

Fråga 1: 35 

Fråga 2: Man 

Fråga 3: Ja 

 

B4:  

Fråga 1: K, FT, S, EUECO, BM, EUEKO, FSC 

Fråga 2: K, FT, S, BM, FSC 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Bra att de finns. 

Fråga 5: Den (uppfattningen) ökar mina alternativ av hållbara produkter då jag lägger märke 
till dessa genom märkningarna. 

Fråga 6: Enkelt att direkt se / Uppmärksammar att alternativ finns även för den ointresserade 
/ Ökar varans värde / Ökar och förbättrar arbetsförhållanden på sikt. 

Fråga 7: Otydlighet i vad de står för / Varumärkeskopiering och liknande märkning 
(förvirrande). 



 
 

Fråga 8: Ökar och förbättrar arbetsförhållanden på sikt. 

Fråga 9: I positiv riktning. 

Fråga 10: 11 – 30% 

Om respondenten 

Fråga 1: 39 

Fråga 2: Man 

Fråga 3: Nej 

 

B5:  

Fråga 1: K, FT, S, BM, EUEKO, MSC, FSC, RA 

Fråga 2:  

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Bra att hållbarhetsmärkningar finns, signalerar att varan är producerad på ett 
ansvarsfullt sätt ur till exempel miljö- hälso- och etiskt perspektiv.  

Fråga 5: Köper gärna hållbara produkter och har ett bättre samvete när jag gör det.  

Fråga 6: Indikerar på bra kvalitet och naturliga ingredienser / Ansvarsfull produktion / Bidrar 
till en bättre miljö / Ett bra hållbart alternativ för framtiden / Ger mig gott samvete att köpa 
märkta varor. 

Fråga 7: Otydliga i sin betydelse / Små visuellt på förpackningen / Finns för många att välja 
mellan. 

Fråga 8: Att bidra till en bättre miljö.  

Fråga 9: Jag väljer ofta hållbara produkter när jag köper varor eftersom det bidrar till en bättre 
miljö. 

Fråga 10: 11 – 30% 

Om respondenten 

Fråga 1: 40 

Fråga 2: Kvinna 

Fråga 3: Nej 

 

C1: 

Fråga 1: K, FT, S, EUECO, SS, BM, EUEKO, MSC, FSC, RA 

Fråga 2: K, FT, S, SS, BM, EUEKO, RA 

Fråga 3: Ja 



 
 

Fråga 4: Jag tycker att det är mycket bra att alla dessa märkningar finns. Själv så är jag ”dålig” 
på att välja varor efter märkning. 

Fråga 5: Är ”dålig” på att välja varor efter märkning. Köper vissa märkta produkter, bananer 
och grönsaker. 

Fråga 6: Vägledning till att veta vad saker ”innehåller” / Hjälper mig och andra som till exempel 
värnar om miljö och hälsa att välja mer miljövänliga och hälsosamma varor. 

Fråga 7: Det borde finnas bättre beskrivet vad varje märkning står för annars förlorar det sitt 
syfte om man ej vet vad man stödjer. 

Fråga 8: Jag värnar om hälsan och miljön och tycker om att få vägledning om vilka produkter 
som lever upp till mina värderingar. 

Fråga 9: Särskilt KRAV-märkta varor köper jag då denna märkning lever upp till mina 
förväntningar. Vet vad den betyder. 

Fråga 10: 11 – 30% 

Om respondenten 

Fråga 1: 41 

Fråga 2: Kvinna 

Fråga 3: Ja 

 

C2:  

Fråga 1: K, FT, S, BM, MSC, RA 

Fråga 2: K, FT, S, BM, MSC 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Kvalitet och bra för miljön. 

Fråga 5: Köper hållbarhetsmärkta varor ibland. 

Fråga 6: Bidrar till hållbar konsumtion, så lite negativ miljöpåverkan som möjligt / Motverkar 
utnyttjande av arbetskraft och naturtillgångar i länder med sämre arbetsvillkor / Motverkar 
att djurarter dör ut. 

Fråga 7: Otydligt vad varje märkning står för. 

Fråga 8: Vet att det är ett ”bra val” men kan ibland inte avgöra vad som är bäst och köper 
annat. 

Fråga 9: Som förut, leder till att jag ibland väljer hållbarhetsmärkta varor, och ibland inte. 

Fråga 10: 11 – 30% 

Om respondenten 

Fråga 1: 42 



 
 

Fråga 2: Kvinna 

Fråga 3: Nej 

 

C3:  

Fråga 1: K, S 

Fråga 2:  

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Ett bra försök till att få miljön bättre. Visar vad som är bra för miljön. 

Fråga 5: Inte alls. 

Fråga 6: Bra för miljön / Bra för människans hälsa. 

Fråga 7: Vet ej någon. 

Fråga 8: Att det är bra för miljön. 

Fråga 9: Inte alls. Jag tar den märkta varan om det finns två alternativ. 

Fråga 10: 31 – 50% 

Om respondenten 

Fråga 1: 43 

Fråga 2: Man 

Fråga 3: Nej 

 

D1: 

Fråga 1: K, FT, S, SS, BM, EUEKO, RA 

Fråga 2: K, FT, S, SS, BM, RA 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Att det är bra att det finns ett kravtvång och regelverk runt detta.  

Fråga 5: Inget alls, jag tänker inte så mycket på det, tyvärr. 

Fråga 6: Miljön / Arbetsförhållanden / Transport. 

Fråga 7: Ibland sämre kvalitet / Oseriösa företag som vill tjäna på en stämpel. 

Fråga 8: Miljön.  

Fråga 9: Positivt. 

Fråga 10: 1 – 10% 

Om respondenten 



 
 

Fråga 1: 52 

Fråga 2: Man 

Fråga 3: Ja 

 

D2:  

Fråga 1: K, FT, S, EUECO, SS, BM, EUEKO, MSC, FSC, RA 

Fråga 2: K, FT, S, EUECO, SS, BM, EUEKO, MSC, FSC, RA 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Bra för miljön, kroppen. De framställs med mindre gifter, värnar om regnskog, 
djurriket, bra för de som framställer produkten (mindre gifter), mot barnarbete. En tanke på 
att förbrukad produkt ej förstör miljön. 

Fråga 5: Jag försöker tänka på detta när jag konsumerar produkter. 

Fråga 6: Bättre för miljön och klimatet / Bättre för kroppen och hälsan / Bättre för 
producenterna och konsumenterna.  

Fråga 7: Att alla märkningar inte har ekologiskt krav, vilket kan förvilla konsumenten. 

Fråga 8: Renare produkter, bättre hälsa, viktigt att bidra till en bättre värld, mana om jordens 
arter och växtlighet, hav och luft. 

Fråga 9: Jag vill gärna handla miljöklokt. Både för min egen skull men också för framtidens 
generationer och moder jord. 

Fråga 10: 51 – 70% 

Om respondenten 

Fråga 1: 53 

Fråga 2: Kvinna 

Fråga 3: Ja 

 

D3:  

Fråga 1: K, FT, S, BM, EUEKO, MSC, FSC, RA 

Fråga 2: FT 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Det är bra att konsumenter får information om tillgängliga produkter och hur de 
tillverkas etc. Det är viktigt att vi blir med fokuserade på hållbarhet. 

Fråga 5: Jag vill gärna välja produkter som inte skadar miljön eller människor. 



 
 

Fråga 6: Omtänksamt för miljön, planeter, andra människor och djur (bibehållen artrikedom) 
/ Egen och andras hälsa / Solidaritet. 

Fråga 7: Svårt att hålla reda på och hålla isär och värdera olika märkningar.  

Fråga 8: Planetens överlevnad är viktigast men den egna hälsan är intressant för 
konsumtionen. 

Fråga 9: Hälsoperspektiv- Välja bort produkter som är skadliga och innehåller skadliga ämnen 
/ Planetperspektiv- Välja bort onödig konsumtion. 

Fråga 10: 11 – 30% 

Om respondenten 

Fråga 1: 53 

Fråga 2: Kvinna 

Fråga 3: Ja 

 

D4:  

Fråga 1: K, S, BM 

Fråga 2: K, S, BM 

Fråga 3: Nej 

Fråga 4: Svårt att avgöra om de efterföljs. 

Fråga 5: Att inte veta hur bra de är för naturen och människan gör att jag konsumerar få 
sådana varor. 

Fråga 6: Bättre för naturen och djuren / Bättre för människan (nyttigare). 

Fråga 7: Ganska rörigt vad som är bra och mindre bra. 

Fråga 8: Miljön för både djur och människor. 

Fråga 9: Är beredd att köpa mer eftersom de (märkta varorna) är bra för djur och människor 
och naturen. 

Fråga 10: 1 – 10% 

Om respondenten 

Fråga 1: 55 

Fråga 2: Man 

Fråga 3: Nej 

 

  



 
 

D5: 

Fråga 1: K, S, SS, MSC 

Fråga 2: K, S, MSC 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Bra att veta vilka produkter som är bra för miljön och hälsa och har god kvalitet. 

Fråga 5: Jag försöker tänka på att välja miljövänligt i den mån jag har ett val. 

Fråga 6: Bra för miljön / Bra arbetsvillkor / God kvalitet / Bra för människor (hälsa) och djurliv. 

Fråga 7: Vet inte alltid vad märkningen betyder eller står för. 

Fråga 8: Att produkten är miljövänlig. 

Fråga 9: I möjligaste mån så handlar jag produkter med hållbarhetsmärkning som jag känner 
till. 

Fråga 10: 31 – 50%  

Om respondenten 

Fråga 1: 56 

Fråga 2: Kvinna 

Fråga 3: Ja 

 

E1: 

Fråga 1: K, FT, S, SS, BM, EUEKO, MSC, RA 

Fråga 2: K, BM, EUEKO 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Jag vill tro att det ger bättre kvalitet i produkter. 

Fråga 5: Liten påverkan på min konsumtion tyvärr. 

Fråga 6: Kvalitet / Bra för kroppen / Bra för miljön. 

Fråga 7: Bristande kunskap. 

Fråga 8: Bristande kunskap. 

Fråga 9: På grund av bristande kunskap så handlar jag inte efter hållbarhetsmärkningar. 

Fråga 10: 1 – 10%  

Om respondenten 

Fråga 1: 61 

Fråga 2: Kvinna 



 
 

Fråga 3: Nej 

 

E2: 

Fråga 1: K, FT, S, SS, BM, EUEKO, MSC, FSC, RA 

Fråga 2: K, FT, S, SS, BM, MSC, RA 

Fråga 3: Nej 

Fråga 4: Bra att dom finns, men dålig information om vad de egentligen betyder. 

Fråga 5: Skulle jag stå i valet med två likvärdiga produkter väljer jag den med märkning. 

Fråga 6: Fairtrade är viktigt, så att arbetare får lön för det dom producerar / Miljöfördelar på 
omgivningen / Har tilltro till de svenska märkningarna. 

Fråga 7: Otydligt, för många hållbarhetsmärkningar finns / Bristande tilltro till utländska 
märkningar som säljs i Sverige. 

Fråga 8: Fairtrade-märkningen är viktigast på grund av att arbetare ska få sin lön och rättvisa 
arbetsförhållanden. 

Fråga 9: Tyvärr påverkas inte min konsumtion då jag inte uteslutande väljer hållbart märkta 
produkter utan går efter andra preferenser. 

Fråga 10: 1 – 10% 

Om respondenten 

Fråga 1: 61 

Fråga 2: Kvinna 

Fråga 3: Nej 

 

E3: 

Fråga 1: K, S, BM 

Fråga 2:  

Fråga 3: Nej 

Fråga 4: Vet för lite om dessa märkningar.  

Fråga 5: Handlar sällan produkter med märkningar eftersom jag vet för lite om dom. 

Fråga 6: Miljöfördelar / Att människor får en dräglig tillvaro. 

Fråga 7: Saknar kunskap om dessa märkningar. 

Fråga 8: Att människor får en dräglig tillvaro. 

Fråga 9: Tyvärr handlar jag inte så mycket hållbart märkta produkter för att jag vet för lite om 
dom. 



 
 

Fråga 10: 1 – 10% 

Om respondenten 

Fråga 1: 65 

Fråga 2: Man 

Fråga 3: Nej 

 

F1:  

Fråga 1: K, S, SS, BM 

Fråga 2: K, S 

Fråga 3: Ja 

Fråga 4: Jag litar på att det är bra varor när de har märkning. 

Fråga 5: Tittar på förpackningar mer noggrann än förut och tar beslut baserat på 
informationen. 

Fråga 6: Bra för miljön / Bra för hälsan / Bra för människor som producerar varorna. 

Fråga 7: Saknar kunskap och förståelse för vad de (hållbarhetsmärkningarna) betyder / Ofta 
liten text och svårt att utläsa vad som står. 

Fråga 8: Det är en kombination av hälsa, miljö och människors välfärd som påverkar mig, 
främst hälsa. 

Fråga 9: Jag letar medvetet efter produkter som har en hållbarhetsmärkning när jag besöker 
dagligvaruhandeln. 

Fråga 10: 31 – 50% 

Om respondenten 

Fråga 1: 77 

Fråga 2: Kvinna 

Fråga 3: Nej 

 

 

F2:  

Fråga 1: S 

Fråga 2:  

Fråga 3: Nej 

Fråga 4: Bra att det är märkt för det indikerar på bra kvalitet. 



 
 

Fråga 5: Det känns tryggt att konsumera varor med hållbarhetsmärkningar eftersom det 
stödjer något gott. 

Fråga 6: Det känns tryggt / Upplever att de är bra för hälsan. 

Fråga 7: Har inte förståelse och kunskap för vad de betyder / Små och otydliga på 
förpackningen. 

Fråga 8: Hälsoaspekten är viktigast. 

Fråga 9: Tänker på hälsan när jag konsumerar produkter. 

Fråga 10: 1 – 10%  

Om respondenten 

Fråga 1: 78 

Fråga 2: Man 

Fråga 3: Nej 

 

 

  



 
 

Bilaga 3: Presentation av data 

Fråga Nyckelord Respondenter, ålderskategori A 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
1. Vilken/vilka av dessa 
hållbarhetsmärkningar 
har du sett förut?  

KRAV         

Fairtrade         

Svanen         

EU Ecolabel         

Svenskt Sigill         

Bra Miljöval         

EU Ekologiskt         

MSC         

FSC         

Rainforest Alliance         

2. Vilken/vilka av dessa 
hållbarhetsmärkningar 
känner du till 
betydelsen bakom?  

KRAV         

Fairtrade         

Svanen         

EU Ecolabel         

Svenskt Sigill         

Bra Miljöval         

EU Ekologiskt         

MSC         

FSC         

Rainforest Alliance         

3. Händer det att du 
medvetet köper 
produkter i 
dagligvaruhandeln som 
har 
hållbarhetsmärkningar? 

Ja         

Nej         

4. Beskriv din generella 
uppfattning av 
hållbarhetsmärkningar. 

Positiv uppfattning         

Visar vilka produkter 
som står för vad 

        

Underlättar aktivt val 
genom vägledning 

        

Underlättar 
särskiljning mellan 
produkter 

        

Indikerar kvalitet         

Någonting viktigt att 
tänka på och lägga 
märke till 

        

Skapar tilltro         

Svårt att förstå 
betydelsen 

        



 
 

Finns många 
hållbarhetsmärkningar 

        

Svårt att veta skillnad 
mellan märkningar 

        

Skapar associeringar 
till oärlighet och 
skepticism 

        

5. Hur påverkar denna 
uppfattning din 
konsumtion av hållbara 
produkter? 

Konsumerar 
produkter med 
märkningar jag känner 
till 

        

Föredrar produkter 
med 
hållbarhetsmärkningar 

        

Väljer medvetet 
hållbarhetsmärkta 
produkter 

        

Jag väljer att 
konsumera hållbart 
märkta produkter för 
att jag ser fördelar 
med det 

        

Jag konsumerar 
hållbart märkta 
produkter inom vissa 
kategorier 

        

Liten/ingen påverkan         

Väljer bort produkter 
med märkningar jag 
inte vet vad de 
innebär 

        

Konsumerar sällan 
hållbart märkta 
produkter 

        

6. Beskriv de fördelar 
som du förknippar med 
hållbarhetsmärkningar. 

En märkning förklarar 
mycket utan att vidare 
information om 
produkten behövs 

        

Underlättar aktivt val         

Indikerar på hållbar 
produktion 

        

Indikerar på 
miljövänlighet 

        

Indikerar på goda 
arbetsförhållanden 

        

Känns bra att veta att 
konsumtionen stödjer 
något gott 

        

Indikerar på 
hälsosamma 
produkter 

        

Indikerar på 
djurvänlighet 

        



 
 

Indikerar på goda 
förutsättningar för 
framtiden 

        

Indikerar på god 
kvalitet 

        

Höjer tilltro kopplad 
till märkta produkter 

        

7. Beskriv de nackdelar 
som du förknippar med 
hållbarhetsmärkningar. 

För många olika 
märkningar 

        

Behövs kunskap för 
att kunna göra ett bra 
val 

        

Svårt att förstå 
betydelsen bakom 
märkningar 

        

Sänker tilltro kopplad 
till märkta produkter 

        

Svårt som konsument 
att säkerställa att 
syftet med 
märkningen uppfylls 

        

Svårt att veta skillnad 
mellan märkningar 

        

Bristande information 
om vad märkningarna 
står för på 
produktförpackningen 

        

Indikerar på sämre 
kvalitet 

        

8. Vilken av dessa 
fördelar/nackdelar har 
störst påverkan på din 
konsumtion av hållbara 
produkter? 

Underlättar aktivt val         

Miljövänlighet         

Hälsosamt         

Djurvänlighet         

Bra för framtiden         

Gynnar 
arbetsförhållanden 

        

Kunskapsbrist         

Bristande tilltro         

Svårt att särskilja 
märkningar 

        

Bristande information         

9. Hur påverkas din 
konsumtion av hållbara 
produkter av denna 
fördel/nackdel? 

Konsumerar hållbart 
märkta produkter 
eftersom jag förstår 
fördelarna 

        

Konsumerar hållbart 
märka produkter inom 
vissa kategorier 

        

Liten/ingen påverkan         



 
 

Konsumerar hållbart 
märkta produkter om 
jag förstår 
märkningen 

        

Väljer att inte 
konsumera hållbart 
märkta produkter om 
jag inte är säker på att 
syftet uppfylls 

        

Väljer att inte 
konsumera hållbart 
märkta produkter då 
jag inte förstår 
märkningarna 

        

10. I vilken utsträckning 
uppskattar du att du 
konsumerar produkter 
som har 
hållbarhetsmärkningar? 
(I procent) 

0%         

1 – 10%         

11 – 30%         

31 – 50%         

51 – 70%         

71 – 99%         

100%         

 

 

Fråga Nyckelord Respondenter, ålderskategori B 

B1 B2 B3 B4 B5 
1. Vilken/vilka av dessa 
hållbarhetsmärkningar 
har du sett förut?  

KRAV      

Fairtrade      

Svanen      

EU Ecolabel      

Svenskt Sigill      

Bra Miljöval      

EU Ekologiskt      

MSC      

FSC      

Rainforest Alliance      

2. Vilken/vilka av dessa 
hållbarhetsmärkningar 
känner du till 
betydelsen bakom?  

KRAV      

Fairtrade      

Svanen      

EU Ecolabel      

Svenskt Sigill      

Bra Miljöval      

EU Ekologiskt      

MSC      



 
 

FSC      

Rainforest Alliance      

3. Händer det att du 
medvetet köper 
produkter i 
dagligvaruhandeln som 
har 
hållbarhetsmärkningar? 

Ja      

Nej      

4. Beskriv din generella 
uppfattning av 
hållbarhetsmärkningar. 

Positiv uppfattning      

Visar vilka produkter 
som står för vad 

     

Underlättar aktivt val 
genom vägledning 

     

Underlättar 
särskiljning mellan 
produkter 

     

Indikerar kvalitet      

Någonting viktigt att 
tänka på och lägga 
märke till 

     

Skapar tilltro      

Svårt att förstå 
betydelsen 

     

Finns många 
hållbarhetsmärkningar 

     

Svårt att veta skillnad 
mellan märkningar 

     

Skapar associeringar 
till oärlighet och 
skepticism 

     

5. Hur påverkar denna 
uppfattning din 
konsumtion av hållbara 
produkter? 

Konsumerar 
produkter med 
märkningar jag känner 
till 

     

Föredrar produkter 
med 
hållbarhetsmärkningar 

     

Väljer medvetet 
hållbarhetsmärkta 
produkter 

     

Jag väljer att 
konsumera hållbart 
märkta produkter för 
att jag ser fördelar 
med det 

     

Jag konsumerar 
hållbart märkta 
produkter inom vissa 
kategorier 

     

Liten/ingen påverkan      

Väljer bort produkter 
med märkningar jag 

     



 
 

inte vet vad de 
innebär 

Konsumerar sällan 
hållbart märkta 
produkter 

     

6. Beskriv de fördelar 
som du förknippar med 
hållbarhetsmärkningar. 

En märkning förklarar 
mycket utan att vidare 
information om 
produkten behövs 

     

Underlättar aktivt val      

Indikerar på hållbar 
produktion 

     

Indikerar på 
miljövänlighet 

     

Indikerar på goda 
arbetsförhållanden 

     

Känns bra att veta att 
konsumtionen stödjer 
något gott 

     

Indikerar på 
hälsosamma 
produkter 

     

Indikerar på 
djurvänlighet 

     

Indikerar på goda 
förutsättningar för 
framtiden 

     

Indikerar på god 
kvalitet 

     

Höjer tilltro kopplad 
till märkta produkter 

     

7. Beskriv de nackdelar 
som du förknippar med 
hållbarhetsmärkningar. 

För många olika 
märkningar 

     

Behövs kunskap för 
att kunna göra ett bra 
val 

     

Svårt att förstå 
betydelsen bakom 
märkningar 

     

Sänker tilltro kopplad 
till märkta produkter 

     

Svårt som konsument 
att säkerställa att 
syftet med 
märkningen uppfylls 

     

Svårt att veta skillnad 
mellan märkningar 

     

Bristande information 
om vad märkningarna 
står för på 
produktförpackningen 

     

Indikerar på sämre 
kvalitet 

     

Underlättar aktivt val      



 
 

8. Vilken av dessa 
fördelar/nackdelar har 
störst påverkan på din 
konsumtion av hållbara 
produkter? 

Miljövänlighet      

Hälsosamt      

Djurvänlighet      

Bra för framtiden      

Gynnar 
arbetsförhållanden 

     

Kunskapsbrist      

Bristande tilltro      

Svårt att särskilja 
märkningar 

     

Bristande information      

9. Hur påverkas din 
konsumtion av hållbara 
produkter av denna 
fördel/nackdel? 

Konsumerar hållbart 
märkta produkter 
eftersom jag förstår 
fördelarna 

     

Konsumerar hållbart 
märka produkter inom 
vissa kategorier 

     

Liten/ingen påverkan      

Konsumerar hållbart 
märkta produkter om 
jag förstår 
märkningen 

     

Väljer att inte 
konsumera hållbart 
märkta produkter om 
jag inte är säker på att 
syftet uppfylls 

     

Väljer att inte 
konsumera hållbart 
märkta produkter då 
jag inte förstår 
märkningarna 

     

10. I vilken utsträckning 
uppskattar du att du 
konsumerar produkter 
som har 
hållbarhetsmärkningar? 
(I procent) 

0%      

1 – 10%      

11 – 30%      

31 – 50%      

51 – 70%      

71 – 99%      

100%      

 

 

Fråga Nyckelord Respondenter, ålderskategori C 

C1 C2 C3 
KRAV    

Fairtrade    



 
 

1. Vilken/vilka av dessa 
hållbarhetsmärkningar 
har du sett förut?  

Svanen    

EU Ecolabel    

Svenskt Sigill    

Bra Miljöval    

EU Ekologiskt    

MSC    

FSC    

Rainforest Alliance    

2. Vilken/vilka av dessa 
hållbarhetsmärkningar 
känner du till 
betydelsen bakom?  

KRAV    

Fairtrade    

Svanen    

EU Ecolabel    

Svenskt Sigill    

Bra Miljöval    

EU Ekologiskt    

MSC    

FSC    

Rainforest Alliance    

3. Händer det att du 
medvetet köper 
produkter i 
dagligvaruhandeln som 
har 
hållbarhetsmärkningar? 

Ja    

Nej    

4. Beskriv din generella 
uppfattning av 
hållbarhetsmärkningar. 

Positiv uppfattning    

Visar vilka produkter 
som står för vad 

   

Underlättar aktivt val 
genom vägledning 

   

Underlättar 
särskiljning mellan 
produkter 

   

Indikerar kvalitet    

Någonting viktigt att 
tänka på och lägga 
märke till 

   

Skapar tilltro    

Svårt att förstå 
betydelsen 

   

Finns många 
hållbarhetsmärkningar 

   

Svårt att veta skillnad 
mellan märkningar 

   



 
 

Skapar associeringar 
till oärlighet och 
skepticism 

   

5. Hur påverkar denna 
uppfattning din 
konsumtion av hållbara 
produkter? 

Konsumerar 
produkter med 
märkningar jag känner 
till 

   

Föredrar produkter 
med 
hållbarhetsmärkningar 

   

Väljer medvetet 
hållbarhetsmärkta 
produkter 

   

Jag väljer att 
konsumera hållbart 
märkta produkter för 
att jag ser fördelar 
med det 

   

Jag konsumerar 
hållbart märkta 
produkter inom vissa 
kategorier 

   

Liten/ingen påverkan    

Väljer bort produkter 
med märkningar jag 
inte vet vad de 
innebär 

   

Konsumerar sällan 
hållbart märkta 
produkter 

   

6. Beskriv de fördelar 
som du förknippar med 
hållbarhetsmärkningar. 

En märkning förklarar 
mycket utan att vidare 
information om 
produkten behövs 

   

Underlättar aktivt val    

Indikerar på hållbar 
produktion 

   

Indikerar på 
miljövänlighet 

   

Indikerar på goda 
arbetsförhållanden 

   

Känns bra att veta att 
konsumtionen stödjer 
något gott 

   

Indikerar på 
hälsosamma 
produkter 

   

Indikerar på 
djurvänlighet 

   

Indikerar på goda 
förutsättningar för 
framtiden 

   

Indikerar på god 
kvalitet 

   



 
 

Höjer tilltro kopplad 
till märkta produkter 

   

7. Beskriv de nackdelar 
som du förknippar med 
hållbarhetsmärkningar. 

För många olika 
märkningar 

   

Behövs kunskap för 
att kunna göra ett bra 
val 

   

Svårt att förstå 
betydelsen bakom 
märkningar 

   

Sänker tilltro kopplad 
till märkta produkter 

   

Svårt som konsument 
att säkerställa att 
syftet med 
märkningen uppfylls 

   

Svårt att veta skillnad 
mellan märkningar 

   

Bristande information 
om vad märkningarna 
står för på 
produktförpackningen 

   

Indikerar på sämre 
kvalitet 

   

8. Vilken av dessa 
fördelar/nackdelar har 
störst påverkan på din 
konsumtion av hållbara 
produkter? 

Underlättar aktivt val    

Miljövänlighet    

Hälsosamt    

Djurvänlighet    

Bra för framtiden    

Gynnar 
arbetsförhållanden 

   

Kunskapsbrist    

Bristande tilltro    

Svårt att särskilja 
märkningar 

   

Bristande information    

9. Hur påverkas din 
konsumtion av hållbara 
produkter av denna 
fördel/nackdel? 

Konsumerar hållbart 
märkta produkter 
eftersom jag förstår 
fördelarna 

   

Konsumerar hållbart 
märka produkter inom 
vissa kategorier 

   

Liten/ingen påverkan    

Konsumerar hållbart 
märkta produkter om 
jag förstår 
märkningen 

   

Väljer att inte 
konsumera hållbart 
märkta produkter om 

   



 
 

jag inte är säker på att 
syftet uppfylls 

Väljer att inte 
konsumera hållbart 
märkta produkter då 
jag inte förstår 
märkningarna 

   

10. I vilken utsträckning 
uppskattar du att du 
konsumerar produkter 
som har 
hållbarhetsmärkningar? 
(I procent) 

0%    

1 – 10%    

11 – 30%    

31 – 50%    

51 – 70%    

71 – 99%    

100%    

 

 

Fråga Nyckelord Respondenter, ålderskategori D 

D1 D2 D3 D4 D5 
1. Vilken/vilka av dessa 
hållbarhetsmärkningar 
har du sett förut?  

KRAV      

Fairtrade      

Svanen      

EU Ecolabel      

Svenskt Sigill      

Bra Miljöval      

EU Ekologiskt      

MSC      

FSC      

Rainforest Alliance      

2. Vilken/vilka av dessa 
hållbarhetsmärkningar 
känner du till 
betydelsen bakom?  

KRAV      

Fairtrade      

Svanen      

EU Ecolabel      

Svenskt Sigill      

Bra Miljöval      

EU Ekologiskt      

MSC      

FSC      

Rainforest Alliance      

3. Händer det att du 
medvetet köper 
produkter i 
dagligvaruhandeln som 

Ja      

Nej      



 
 

har 
hållbarhetsmärkningar? 

4. Beskriv din generella 
uppfattning av 
hållbarhetsmärkningar. 

Positiv uppfattning      

Visar vilka produkter 
som står för vad 

     

Underlättar aktivt val 
genom vägledning 

     

Underlättar 
särskiljning mellan 
produkter 

     

Indikerar kvalitet      

Någonting viktigt att 
tänka på och lägga 
märke till 

     

Skapar tilltro      

Svårt att förstå 
betydelsen 

     

Finns många 
hållbarhetsmärkningar 

     

Svårt att veta skillnad 
mellan märkningar 

     

Skapar associeringar 
till oärlighet och 
skepticism 

     

5. Hur påverkar denna 
uppfattning din 
konsumtion av hållbara 
produkter? 

Konsumerar 
produkter med 
märkningar jag känner 
till 

     

Föredrar produkter 
med 
hållbarhetsmärkningar 

     

Väljer medvetet 
hållbarhetsmärkta 
produkter 

     

Jag väljer att 
konsumera hållbart 
märkta produkter för 
att jag ser fördelar 
med det 

     

Jag konsumerar 
hållbart märkta 
produkter inom vissa 
kategorier 

     

Liten/ingen påverkan      

Väljer bort produkter 
med märkningar jag 
inte vet vad de 
innebär 

     

Konsumerar sällan 
hållbart märkta 
produkter 

     

En märkning förklarar 
mycket utan att vidare 

     



 
 

6. Beskriv de fördelar 
som du förknippar med 
hållbarhetsmärkningar. 

information om 
produkten behövs 

Underlättar aktivt val      

Indikerar på hållbar 
produktion 

     

Indikerar på 
miljövänlighet 

     

Indikerar på goda 
arbetsförhållanden 

     

Känns bra att veta att 
konsumtionen stödjer 
något gott 

     

Indikerar på 
hälsosamma 
produkter 

     

Indikerar på 
djurvänlighet 

     

Indikerar på goda 
förutsättningar för 
framtiden 

     

Indikerar på god 
kvalitet 

     

Höjer tilltro kopplad 
till märkta produkter 

     

7. Beskriv de nackdelar 
som du förknippar med 
hållbarhetsmärkningar. 

För många olika 
märkningar 

     

Behövs kunskap för 
att kunna göra ett bra 
val 

     

Svårt att förstå 
betydelsen bakom 
märkningar 

     

Sänker tilltro kopplad 
till märkta produkter 

     

Svårt som konsument 
att säkerställa att 
syftet med 
märkningen uppfylls 

     

Svårt att veta skillnad 
mellan märkningar 

     

Bristande information 
om vad märkningarna 
står för på 
produktförpackningen 

     

Indikerar på sämre 
kvalitet 

     

8. Vilken av dessa 
fördelar/nackdelar har 
störst påverkan på din 
konsumtion av hållbara 
produkter? 

Underlättar aktivt val      

Miljövänlighet      

Hälsosamt      

Djurvänlighet      

Bra för framtiden      

Gynnar 
arbetsförhållanden 

     



 
 

Kunskapsbrist      

Bristande tilltro      

Svårt att särskilja 
märkningar 

     

Bristande information      

9. Hur påverkas din 
konsumtion av hållbara 
produkter av denna 
fördel/nackdel? 

Konsumerar hållbart 
märkta produkter 
eftersom jag förstår 
fördelarna 

     

Konsumerar hållbart 
märka produkter inom 
vissa kategorier 

     

Liten/ingen påverkan      

Konsumerar hållbart 
märkta produkter om 
jag förstår 
märkningen 

     

Väljer att inte 
konsumera hållbart 
märkta produkter om 
jag inte är säker på att 
syftet uppfylls 

     

Väljer att inte 
konsumera hållbart 
märkta produkter då 
jag inte förstår 
märkningarna 

     

10. I vilken utsträckning 
uppskattar du att du 
konsumerar produkter 
som har 
hållbarhetsmärkningar? 
(I procent) 

0%      

1 – 10%      

11 – 30%      

31 – 50%      

51 – 70%      

71 – 99%      

100%      

 

 

Fråga Nyckelord Respondenter, ålderskategori E och F 

E1 E2 E3 F1 F2 

1. Vilken/vilka av dessa 
hållbarhetsmärkningar 
har du sett förut?  

KRAV      

Fairtrade      

Svanen      

EU Ecolabel      

Svenskt Sigill      

Bra Miljöval      

EU Ekologiskt      



 
 

MSC      

FSC      

Rainforest Alliance      

2. Vilken/vilka av dessa 
hållbarhetsmärkningar 
känner du till 
betydelsen bakom?  

KRAV      

Fairtrade      

Svanen      

EU Ecolabel      

Svenskt Sigill      

Bra Miljöval      

EU Ekologiskt      

MSC      

FSC      

Rainforest Alliance      

3. Händer det att du 
medvetet köper 
produkter i 
dagligvaruhandeln som 
har 
hållbarhetsmärkningar? 

Ja      

Nej      

4. Beskriv din generella 
uppfattning av 
hållbarhetsmärkningar. 

Positiv uppfattning      

Visar vilka produkter 
som står för vad 

     

Underlättar aktivt val 
genom vägledning 

     

Underlättar 
särskiljning mellan 
produkter 

     

Indikerar kvalitet      

Någonting viktigt att 
tänka på och lägga 
märke till 

     

Skapar tilltro      

Svårt att förstå 
betydelsen 

     

Finns många 
hållbarhetsmärkningar 

     

Svårt att veta skillnad 
mellan märkningar 

     

Skapar associeringar 
till oärlighet och 
skepticism 

     

5. Hur påverkar denna 
uppfattning din 
konsumtion av hållbara 
produkter? 

Konsumerar 
produkter med 
märkningar jag känner 
till 

     

Föredrar produkter 
med 
hållbarhetsmärkningar 

     



 
 

Väljer medvetet 
hållbarhetsmärkta 
produkter 

     

Jag väljer att 
konsumera hållbart 
märkta produkter för 
att jag ser fördelar 
med det 

     

Jag konsumerar 
hållbart märkta 
produkter inom vissa 
kategorier 

     

Liten/ingen påverkan      

Väljer bort produkter 
med märkningar jag 
inte vet vad de 
innebär 

     

Konsumerar sällan 
hållbart märkta 
produkter 

     

6. Beskriv de fördelar 
som du förknippar med 
hållbarhetsmärkningar. 

En märkning förklarar 
mycket utan att vidare 
information om 
produkten behövs 

     

Underlättar aktivt val      

Indikerar på hållbar 
produktion 

     

Indikerar på 
miljövänlighet 

     

Indikerar på goda 
arbetsförhållanden 

     

Känns bra att veta att 
konsumtionen stödjer 
något gott 

     

Indikerar på 
hälsosamma 
produkter 

     

Indikerar på 
djurvänlighet 

     

Indikerar på goda 
förutsättningar för 
framtiden 

     

Indikerar på god 
kvalitet 

     

 Höjer tilltro kopplad 
till märkta produkter 

     

7. Beskriv de nackdelar 
som du förknippar med 
hållbarhetsmärkningar. 

För många olika 
märkningar 

     

Behövs kunskap för 
att kunna göra ett bra 
val 

     

Svårt att förstå 
betydelsen bakom 
märkningar 

     



 
 

Sänker tilltro kopplad 
till märkta produkter 

     

Svårt som konsument 
att säkerställa att 
syftet med 
märkningen uppfylls 

     

Svårt att veta skillnad 
mellan märkningar 

     

Bristande information 
om vad märkningarna 
står för på 
produktförpackningen 

     

Indikerar på sämre 
kvalitet 

     

8. Vilken av dessa 
fördelar/nackdelar har 
störst påverkan på din 
konsumtion av hållbara 
produkter? 

Underlättar aktivt val      

Miljövänlighet      

Hälsosamt      

Djurvänlighet      

Bra för framtiden      

Gynnar 
arbetsförhållanden 

     

Kunskapsbrist      

Bristande tilltro      

Svårt att särskilja 
märkningar 

     

Bristande information      

9. Hur påverkas din 
konsumtion av hållbara 
produkter av denna 
fördel/nackdel? 

Konsumerar hållbart 
märkta produkter 
eftersom jag förstår 
fördelarna 

     

Konsumerar hållbart 
märka produkter inom 
vissa kategorier 

     

Liten/ingen påverkan      

Konsumerar hållbart 
märkta produkter om 
jag förstår 
märkningen 

     

Väljer att inte 
konsumera hållbart 
märkta produkter om 
jag inte är säker på att 
syftet uppfylls 

     

Väljer att inte 
konsumera hållbart 
märkta produkter då 
jag inte förstår 
märkningarna 

     

10. I vilken utsträckning 
uppskattar du att du 
konsumerar produkter 
som har 

0%      

1 – 10%      

11 – 30%      



 
 

hållbarhetsmärkningar? 
(I procent) 

31 – 50%      

51 – 70%      

71 – 99%      

100%      

 


