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Sammanfattning 
 
Dagens livsmedelsproduktion bidrar till många olika sorters miljöproblem som exempelvis 
utsläpp av växthusgaser, övergödning, utsläpp av giftiga ämnen och avskogning. Därför har 
man infört olika typer av miljömärkningar som kan hjälpa konsumenter att välja produkter 
som har en mindre miljöpåverkan än andra. 
 
Svenskt Sigill och KRAV har utvecklat en klimatcertifiering för livsmedel som ska hjälpa 
konsumenter att kunna välja produkter som har en lägre klimatpåverkan. Den 
enkätundersökning som jag har utfört visar att 80 procent av de 100 tillfrågade kan tänka sig 
att betala mer för livsmedel med en klimat- och miljöinriktad märkning. 35 procent kan tänka 
sig att betala 6-10 procent mer för livsmedel med en sådan märkning och 23 procent av de 
tillfrågade kan tänka sig att betala 1-5 procent mer för sådana livsmedel. 
 
Kött och animalier hör till de livsmedel som har störst miljöpåverkan och i 
enkätundersökningen visade det sig att 59 procent av de tillfrågade kunde tänka sig att dra ner 
på sin kött- och animaliekonsumtion. Kvinnor visade sig vara mycket mer positiva till detta än 
vad männen var.    
 
 
 
Abstract 
 
Today's food production contributes to many different kinds of environmental problems such 
as greenhouse gas emissions, eutrophication, discharge of toxic substances and deforestation.  
Because of this, various types of environmental labels have been introduced to assist 
consumers in choosing products that have a lesser environmental impact than others. 
 
Svenskt Sigill and KRAV have developed a climate certification for food called Klimat-
märkningen that will help consumers in choosing products that have a lower impact on 
climate change than others. I did a survey on the matter and it showed that 80 percent of the 
100 respondents would be willing to pay more for food with a climate-and environmental-
oriented label. 35 percent would be willing to pay 6-10 percent more for food with such a 
label, and 23 percent of respondents would be willing to pay 1-5 percent more for such food. 
 
Meat and animal products are among the foods that have the biggest impact on the 
environment. The survey showed that 59 percent of respondents were willing to cut down on 
their consumption of meat and animal products. Women proved to be much more positive 
about this than men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 



 5 

Innehållsförteckning 
 
              
1. Förord            7 
2. Inledning           7 
3. Syfte            7 
4. Material och metoder         8 
5. Litteraturstudie          9 
 5.1 Svenska livsmedelsmärkningar      9 
  5.1.1 Svenskt Sigill        9 
  5.1.2 KRAV         10 
  5.1.3 Klimatmärkningen       11 
  5.1.4 EU-ekologiskt jordbruk      12 
  5.1.5 I love eco         13 
  5.1.6 Marine Stewardship Council     13 
  5.1.7 Rainforest Alliance       15 
  5.1.8 Änglamark        16 
  5.1.9 Demeter         16 
 5.2 Livsmedel och miljöpåverkan      18 
  5.2.1 Kött och animalier       18 
  5.2.2 Fisk och skaldjur       19 
  5.2.3 Potatis, spannmålsprodukter och ris    19 
  5.2.4 Frukt, bär, grönsaker och baljväxter    20 
6. Resultat           21 
7. Diskussion           27 
 7.1 Felkällor          29 
8. Tack            30 
9. Referenser           30 
10. Bilagor           34
 Bilaga A           34 
 Bilaga B           37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/Frukt-och-bar-gronsaker-och-baljvaxter/


 6 

 



 7 

1. Förord 
 
Detta arbete är skrivet som ett examensarbete för kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd vid 
Lunds Universitet. Att skriva ett miljövetenskapligt examensarbete är ett obligatoriskt 
moment för en kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd. Det har varit en intressant och lärorik 
tid att arbeta med detta arbete och jag hoppas att även du som läsare känner detta. 
 
 
2. Inledning 
 
Man tänker mycket på vår miljöpåverkan när det gäller transporter, industrier etc. men mat är 
något som många inte lägger så mycket tanke vid. Det är ändå så att en stor del av de utsläpp 
som bidrar till dagens miljöproblem som till exempel utsläpp av växthusgaser, land 
degradering och övergödning av sjöar och hav faktiskt härstammar från våra livsmedel 
(Miller 2007, s 285). 
  
Därför kan olika former av miljömärkningar av livsmedel underlätta för konsumenter som vill 
välja mat med låg miljöpåverkan. Det kan till exempel vara bra för konsumenter som saknar 
kunskap om hur stor miljöpåverkan olika typer av livsmedel har. En miljömärkning bör enligt 
min åsikt leda till att konsumenterna ställs inför ett val mellan livsmedel med olika 
miljöpåverkan när de ska handla. 
  
Det har inte funnits någon enhetlig miljömärkning av livsmedel i Sverige, utan främst olika 
typer av specialiserade märkningar som exempelvis KRAV, Demeter och Svenskt Sigill. 
Dock har det inte funnits någon som helt inriktar sig på miljöpåverkan. Nu har dock Svenskt 
Sigill och KRAV tillsammans med experter utformat en ny miljömärkning med inriktning på 
klimat, och man har satt upp egna regler för vad som ska uppfyllas i denna märkning 
(Klimatmärkningen 2011). 
  
En fråga man kan ställa sig är hur konsumenternas inställning till miljömärkning av livsmedel 
ser ut. Därför gjorde man för ungefär ett år sedan en onlineintervju med ungefär 1000 
personer om svenskarnas attityd till miljömärkning och vissa specifika livsmedel. Vilken 
visade att mer än hälften av testpersonerna var positiva till en miljömärkning (Yougov 2010). 
 
Hur ser då attityden ut idag? Har den förändrats något? Baserat utifrån undersökningen vill 
jag göra ytterligare undersökningar. 
  
 
3. Syfte 
 
Syftet med arbetet är att uppmärksamma de miljöproblem som livsmedelsproduktionen bidrar 
till och undersöka och ta reda på hur attityden till en klimatmärkning av livsmedel ser ut idag. 
Tycker folk med olika arbeten, utbildning, kön och ålder att en miljömärkning av livsmedel 
med inriktning på klimat är viktig och kan folk då tänka sig att betala extra för sådana 
livsmedel? Är de villiga att göra förändringar i vilka och vilken typ av livsmedel de köper för 
att värna om miljön? Hur ser deras kunskap om livsmedelsmärkningar ut idag? Känner folk 
igen dem och vet de vad de olika märkningarna innebär? Detta är några frågor som jag vill 
besvara i mitt arbete. 
 



 8 

4. Material och metoder 
 
Arbetet är uppdelat i en litteraturstudie och en resultatdel.  
 
I litteraturstudien presenteras några av de vanligaste befintliga miljömärkningar av livsmedel 
som finns i Sverige idag. Den innehåller även ett avsnitt om miljöpåverkan för olika typer av 
livsmedel.  
 
Till litteraturstudien användes olika källor så som Internet, böcker, vetenskapliga artiklar, 
rapporter och intervjuer.  
 
Till resultatdelen utfördes en enkätundersökning där 100 personer (50 män och 50 kvinnor) 
medverkade för att få tillförlitliga resultat. Enkäten (se bilaga A) var anonym och innehöll 
frågor om de medverkandes bakgrund, deras kunskap om några av dagens miljömärkningar av 
livsmedel, samt några frågor om deras åsikter om miljömärkningar av livsmedel och 
konsumtion. 
 
Enkäten utfördes i Skåne och har besvarats av personer i tre olika städer, Malmö, Helsingborg 
och Ängelholm. Undersökningen är utförd mellan den 11 oktober och den 24 oktober år 2011. 
 
Enkätresultaten har sammanställts i form av siffror och figurer i Microsoft Excel 2007. Som 
signifikanstest har jag använt mig av Chi-2 test, och även dessa beräkningar har genomförts i 
Microsoft Excel 2007. Chi-2 beräkningarna finns bifogade i bilaga B. 
 
Jag har även jämfört mina resultat med den undersökning som Yougov har genomfört och 
som nämns i inledningen. I deras undersökning visade det sig att 45 procent av de ca 1000 
personer som deltog kunde tänka sig att betala mer för mjölk och tomater som producerats 
med lägre klimatpåverkan än vanliga produkter. 64 procent av de tillfrågade kunde tänka sig 
att betala mer för klimatcertifierad mjölk (Yougov 2010). 
 
En intressant parantes är att i en annan undersökning som Yougov utfört, denna gång på 
uppdrag av Trygg-Hansa, visade det sig att kvinnor är mer miljömedvetna än män på många 
olika områden. Undersökningen gjordes på 1010 svenskar och visade exempelvis att 46 
procent av kvinnorna respektive 37 procent av männen köper ekologiska eller 
lokalproducerade varor. 77 procent av kvinnorna i undersökningen källsorterar sitt avfall 
medan 70 procent av männen gör detta. Av de tillfrågade var det 63 procent av kvinnorna som 
minskar eller har minskat sin förbrukning av el, vatten och värme. Detta medan 49 procent av 
männen hade gjort detta (Trygg-Hansa 2011). 
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5. Litteraturstudie 
 
5.1 Svenska Livsmedelsmärkningar 
 
 
5.1.1 Svenskt Sigill 
 
Svenskt Sigill är en märkning där bolaget bakom heter Sigill Kvalitetssystem AB och är i sin 
tur ett dotterbolag till LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). Märkningen är till för livsmedel och 
växter, och har regler för tre bestämda områden som måste uppfyllas för en certifiering. Dessa 
områden är livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar (Sigill Kvalitetssystem 2011, 
s.8). 
 
Märket innebär även att livsmedlet eller växten garanterat är svenskproducerat, går att spåra 
från gård till butik, är säkert och fritt från GMO (Genetiskt Modifierad Organism) (Svenskt 
Sigill 2011 a). Produktion godkänd i enlighet med Svenskt Sigills regler ska även jobba för 
öppna landskap och biologisk mångfald (Sigill Kvalitetssystem 2011, s.8, 9). 
 
Certifiering enligt Svenskt Sigill eller IP-certifiering (Integrerad Produktion) som det kallas 
kan ske på två olika kravnivåer. Dels en grundläggande nivå som kallas grundcertifiering, där 
man certifierar enligt svensk lag för områdena livsmedelssäkerhet och djuromsorg (Sigill 
Kvalitetssystem 2011, s.8). Dock räcker inte detta för att få märka en produkt med Svenskt 
Sigills märkning (Svenskt Sigill 2011 b).  För att få göra detta måste man även uppfylla nästa 
kravnivå, Sigill. Denna högre kravnivå har regler som ska driva utvecklingen mot hållbarhet 
inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö (Sigill Kvalitetssystem 2011, s.8). 
 
För att en producent ska kunna bli IP-sigill certifierad, dvs. visa att man följer den högre 
kravnivån så att man får märka sina produkter med Svenskt Sigill-märket (se figur 1) måste 
producenten genomgå en revision som visar att man följer IP-sigills regler. Denna revision 
görs av ett oberoende certifieringsorgan och innan den kan göras måste producenten ha följt 
IP-sigills regler i tre månader (Svenskt Sigill 2011 c). 
 

 
 
Figur 1 Märkningen för Svenskt Sigill. 
Bildkälla: http://www.svensktsigill.se/Markning/Jag-vill-marka/  
 
Utöver Sigill-märkningen har man även tilläggsmärkningar för produkter som certifierats som 
naturbeteskött och produkter som har klimatcertifierats (Sigill Kvalitetssystem 2011, s.10). 
 
För att kött ska få märkas som naturbeteskött måste man använda sig av naturbetesmarker 
som betesgång. En naturbetesmark är en miljö som ofta har en stor artrikedom och fungerar 
som hem för flertalet hotade fåglar, insekter och växter. Exempel på naturbetesmarker är 
hagmarker, strandängar och alvarsmarker (Svenskt Sigill 2011 d). 
 
Den andra tilläggscertifieringen som Svenskt Sigill erbjuder är en klimatcertificering som 

http://www.svensktsigill.se/Markning/Jag-vill-marka/
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man har tagit fram i samarbete med bland annat KRAV (Klimatmärkningen 2011). Jag 
kommer att ta upp mer om detta under rubriken Klimatmärkningen.  
 
 
5.1.2 KRAV 
 
KRAV eller Kontrollföreningen för Alternativ Odling som förkortningen står för bildades 
1985 (Bengtsson, H. 2011 a). Idag är KRAV en av Sveriges vanligaste och mest kända 
märkningar för ekologiska livsmedel (Cederberg, P. 2010). KRAV ägs av 26 olika företag och 
organisationer och är en ekonomisk förening utan vinstintresse (KRAV 2011 a). Märkningen 
används främst för livsmedel men kan även hittas på andra produkter så som textilier och 
produktionshjälpmedel, exempelvis blomjord (KRAV 2011 b). 
 
Det finns fyra huvudområden som KRAV-märkningen står för och de är: Bra miljö, God 
djuromsorg, God hälsa och Socialt ansvar. Under området Bra miljö ska KRAV:s regler få 
produktion att bli hållbar. Det är inte tillåtet att använda sig av kemiska bekämpningsmedel, 
konstgödsel eller GMO och endast några få tillsatser får användas. Man vill även eftersträva 
kretslopp på gårdarna och därför ska så mycket som möjligt av djurens foder komma från 
samma gård som djuren lever på, vilket då även producerar lagom mängder gödsel som kan 
återgå till åkrarna (KRAV Allmänna regler 2011, s.9). 
 
God djuromsorg innebär att djur i produktion ska ha möjlighet att leva så naturligt som 
möjligt. Ett exempel är grisar som kan gå ut året om och har möjlighet att böka och bada i 
gyttja (KRAV Allmänna regler 2011, s.9). 
 
Under God hälsa finns hälsofördelar med KRAV-produktion som exempelvis att lantbrukare 
slipper använda sig av kemiska bekämpningsmedel och att produkterna då inte heller kommer 
i kontakt med sådana (KRAV Allmänna regler 2011, s.9). 
 
Under Socialt ansvar finns regler för arbetsvillkor och sociala förhållanden så att dessa inte 
ska få vara undermåliga. Skulle så vara fallet kan en produktion som lever upp till KRAV:s 
andra regler ändå underkännas (KRAV Allmänna regler 2011, s.9). 
 
Producenter vars produkter bär KRAV-märkningen kontrolleras noggrant minst en gång om 
året, och man kontrollerar hela produktkedjan från lantbruk till förädling och förpackning. 
Kontrollen görs av en revisor från ett av fyra fristående certifieringsföretag och man gör både 
anmälda och oanmälda kontrollbesök. Skulle det visa sig att KRAV:s regler inte efterföljs får 
produkten inte längre säljas som KRAV-märkt (Bengtsson, H. 2011 b). 
 
I figur 2 visas KRAV:s nya logotyp som lanserades i februari 2010, och som används för 
märkning av KRAV-certifierade produkter. Efter första juli 2012 måste denna användas på 
KRAV-certifierade produkter och ersätter både KRAV:s grund- och B-märke (KRAV 
Allmänna regler 2011, s.35). 
  

 
 
Figur 2 KRAVs nya logotyp som visar att en produkt följer de regler som KRAV har satt upp. 
Bildkälla: http://www.krav.se/Documents/Regler/utgavor/aktuellaRegler.pdf 

http://www.krav.se/Documents/Regler/utgavor/aktuellaRegler.pdf
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5.1.3 Klimatmärkningen 
 
Som tidigare nämnts så har Svenskt Sigill och KRAV tillsammans med olika experter 
utformat en klimatmärkning som är till för livsmedel och blommor (Klimatmärkningen 2011). 
Syftet med märkningen och reglerna bakom är att konsumenter ska kunna välja att köpa 
produkter som har producerats med en lägre klimatpåverkan och att producenter ska kunna 
marknadsföra att man har vidtagit åtgärder för att minska sin klimatpåverkan 
(Klimatcertifiering för mat 2010:3, s.1). Klimatprojektet startade 2007 och sedan dess har 
flera andra aktörer anslutit sig till projektet. Idag samverkar Skånemejerier, Milko, Scan, 
Lantmännen och LRF tillsammans med KRAV och Svenskt Sigill i projektet 
(Klimatmärkningen 2011). 
 
Svenskt Sigill och KRAV har dock löst själva märkningen på två olika sätt men man har som 
sagt utformat certifieringen tillsammans. På Svenskt Sigill har man utformat en frivillig 
tilläggsmärkning på sin vanliga märkning som heter Svenskt Sigill Klimatcertifierad, och den 
visas i figur 3 (Klimatmärkningen 2011).  
 

 
Figur 3 Svenskt Sigills tilläggsmärkning för klimatcertifiering. 
Bildkälla: http://www.klimatmarkningen.se/om-projeket 
 
KRAV har däremot valt att integrera de nya klimatreglerna i etapper in i sitt ordinarie 
regelverk för ekologisk produktion. Integreringen av klimatreglerna kommer att ske undan för 
undan de närmaste åren och man lade till exempel till klimatregler för växthus och fiske under 
2010. Man har som ambition att klimatcertifieringsreglerna ska vara integrerade 2012 
(Klimatmärkningen 2011).  
 
Enligt Anders Carlborg som arbetar med klimatanpassning av KRAV:s regler och 
stödmaterialutveckling, är det dock inte alla regler i klimatprojektet som kommer att hamna i 
KRAV:s regelverk och man håller nu på med en regelöversyn av alla kapitel med speciellt 
fokus på regler som tagits fram i klimatprojektet. KRAV går igenom de regler som finns i 
klimatprojektet och bedömer sedan vilka som ska kunna komma med i KRAV:s regelverk. 
Andra regler finns redan tillagda så som tidigare nämnda regler för växthus och fiske samt 
krav på förnybar el för lantbrukare, regler för effektivare energianvändning och kartläggning 
av denna för större gårdar. Man har även infört en regel för kompetens i sparsamt körsätt och 
just nu ser man över djurregler och växtodlingsregler (Carlborg, A. 2011). 
 
I en intervju med Anna Richert som är projektledare för klimatcertifieringsprojektet och 
anställd på Svenskt Sigill framkom att man just nu arbetar med att färdigställa regelverket för 
klimatcertifieringen och ta fram stödmaterial som ska underlätta för producenter som vill 
certifiera sig med märkningen. Man arbetar även både på KRAV och på Svenskt Sigill med 
att integrera klimatarbetet i sina verksamheter och för att få fler producenter att certifiera sig 
(Richert, A. 2011). 
 
KRAV:s märkning är väletablerad och finns idag på runt 6000 produkter i Sverige 
(Cederberg, P. 2010). Svenskt Sigills klimatmärkning finns idag i hela landet, men den finns 
än så länge inte på så många olika produkter. Några exempel på produkter med Svenskt 

http://www.klimatmarkningen.se/om-projeket
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Sigills klimattilläggsmärkning är Findus frysta grönsaker och mjölk från Skånemejerier 
(Richert, A. 2011). 
 
Reglerna för klimatcertifieringen är satta på ett sätt som ska verka mot och ha som 
målsättning att väsentligt minska klimatpåverkan. Detta ska dock ske så långt som anses vara 
möjligt i dagsläget, både ur praktisk men också ur ekonomisk synpunkt (Klimatcertifiering för 
mat 2010:3, s.1). Det finns regler som ska minska klimatpåverkan som gäller för bland annat 
gården, växtodling, mjölkproduktion, nötköttsproduktion, grisproduktion, lammproduktion, 
kycklingproduktion, äggproduktion, fiske, transporter, förädling och förpackning. Det finns 
även allmänna regler som gäller för all ansluten verksamhet (Klimatcertifiering för mat 
2010:3, s.2). Certifiering som visar att reglerna för klimatmärkningen följs ska göras av ett 
oberoende certifieringsorgan som är ackrediterat enligt Europastandard EN 45011 
(Klimatcertifiering för mat 2010:3, s.5). 
 
För att andra viktiga miljöfrågor som är kopplade till klimatfrågan inte ska bli lidande och 
bortglömda så som övergödning och biologisk mångfald, har man även tagit hänsyn till dessa 
inom de olika regelområdena. För att minska övergödningen finns restriktioner för 
kväveanvändning och för att jobba mot en större biologisk mångfald förespråkar man 
betesbaserade system för lamm- och nötkött. Köttet ska produceras lågintensivt och djuren 
ska äta sin mat från betesmarker och grovfoder. Detta regelverk bidrar då till öppna landskap 
och betesmarker, vilka ofta i sin tur bidrar till en högre biologisk mångfald (Richert, A. 2011). 
 
En fråga man kan ställa sig är om priset på produkter märkta med klimatmärkningen och på 
KRAV-märkta varor blir högre än på omärkta varor eller enligt tidigare KRAV-regelverk. 
Detta i och med att det ska till förändringar för att uppfylla de regler man har fastställt och att 
ytterligare kontroller ska göras. Enligt A. Carlborg behöver det dock inte vara så att det blir 
dyrare, utan vissa av förändringarna kan spara pengar för lantbrukaren som exempelvis 
sparsam körning och energikartläggning. 
 
 
5.1.4 EU-ekologiskt jordbruk 
 
Från och med juli 2010 införde man en ny logotyp för EU-ekologiskt jordbruk, den visas i 
figur 4 och den gamla märkningen slutade att användas. Den nya märkningen är obligatorisk 
för färdigförpackade ekologiska livsmedel som produceras inom EU. Den kan också frivilligt 
användas på ekologiska produkter inom EU som inte är färdigförpackade, och för ekologiska 
produkter som importeras från länder utanför EU:s gränser (EU-ekologiskt jordbruk 2011 a). 
Dock måste dessa livsmedel produceras och kontrolleras enligt de villkor som EU har satt upp 
eller enligt motsvarade villkor (EU-ekologiskt jordbruk 2011 b). 
 
Syftet med märkningens regler är att odlingssystemen ska vara hållbara samt att det ska finnas 
ett stort antal olika produkter av bra kvalitet. Stor fokus läggs även på miljöskydd, 
djurskyddsstandard samt biologisk mångfald (EU-ekologiskt jordbruk 2011 b). 
 
Som krav för att en produkt ska få märkas med märkningen gäller att minst 95 procent av 
produktens innehåll är ekologiskt producerat. GMO är förbjudet om det inte är så att det 
tillförts produkten utan avsikt och understiger 0,9 procent (EU-ekologiskt jordbruk 2011 b). 
Det är också förbjudet att använda konstgödsel och kemiska medel får endast användas i 
undantagsfall. Växtskyddsmedel får användas om de är godkända för ekologisk produktion. 
Vissa livsmedelstillsatser och icke-ekologiska produkter får användas i undantagsfall om det 
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finns ett tekniskt behov eller behövs för ett särskilt näringsändamål (Medveten konsumtion 
2011 a). 
 
När det kommer till djuromsorg ska djuren alltid kunna vara ute, undantaget vintern då de får 
hållas inne i lösdrift. Djurens foder ska vara ekologiskt så länge det finns tillgängligt i 
ekologisk form. GMO får inte heller användas till foder (Medveten konsumtion 2011 a). 
 
Producenten ska kontrolleras minst en gång om året av ett kontrollorgan som är ackrediterat 
enligt Europastandard EN 45011 eller ISO-guide 65. Livsmedel ska dessutom vara märkta 
med kontrollorganets kodnummer (Medveten konsumtion 2011 a). 
 
 

 
Figur 4 EU-ekologiskt jordbruk är en märkning som sätts på ekologiska märkningar inom EU. 
Bildkälla: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_sv 
 
 
5.1.5 I love eco 
 
I love eco är ICA:s egna märkning som visas i figur 5 och är en märkning som ICA sätter på 
sina ekologiska livsmedel (ICA 2011 a). Märkningen lanserades år 2008 i Sverige och Norge 
som en ny märkning för ICA:s ekologiska produkter och man lanserade samtidigt en mängd 
produkter av stor bredd (Ahold 2011).  
 
Märkningen visar alltså att ett livsmedel är ekologiskt producerat och produkter märkta med I 
love eco följer antingen standarden för EU-ekologisk produktion eller KRAV. Eftersom man 
följer de standarder som sätts upp för antingen EU-ekologisk produktion eller KRAV, är 
GMO förbjudet. Detta gäller även kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och 
handelsgödsel (ICA 2011 b). 
 
 

 
Figur 5 ICAs ekologiska märkning I love eco. 
Bildkälla: http://www.maxihaparanda.se/miljoarbete.htm 
 
 
5.1.6 Marine Stewardship Council 
 
Marine Stewardship Council (MSC) är en global organisation utan vinstintresse (MSC 2011 
a). Som målsättning har man att genom att tillhandahålla en miljömärkning och certifiering, 
stödja fiske i världens hav som sker på ett hållbart sätt, influera människors val när det 
kommer till val av fisk och skaldjur samt att genom samarbete med andra organisationer göra 
fisk- och skaldjursmarknaden hållbar (MSC 2011 b). 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_sv
http://www.maxihaparanda.se/miljoarbete.htm
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Märkningen (se figur 6) visar att livsmedlet kommer från ett företag som bedriver hållbart 
fiske enligt MSC:s regler. Man har tagit fram två olika standarder som företag som vill märka 
sina produkter med denna märkning måste följa för att kunna göra detta (MSC 2011 c). 
 
Den första standarden är MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske, och bygger 
på tre principer (MSC 2011 d): 
 
Princip 1 omfattar fiskebeståndets tillstånd och säger att fisket måste hålla sig på en hållbar 
nivå för beståndet. För att kunna göra detta måste man ta reda på information om ålder och 
kön på populationen så att det inte fångas för mycket ung fisk. Man måste även beakta andra 
faktorer som har påverkan på beståndet så som tjuvfiske (MSC 2011 d). 
 
Princip 2 omfattar fiskets inverkan på den marina miljön och säger att fisket måste bedrivas 
så att man inte äventyrar ekosystemens struktur, funktion, produktivitet och mångfald. 
Åtgärder ska ha vidtagits för att minimera bifångsten av andra djur än de tilltänkta (MSC 
2011 d). 
 
Princip 3 omfattar fiskets skötsel och säger att fisket måste följa alla lagar, både 
internationella, nationella och lokala. Man måste även ha ett anpassningsbart 
förvaltningssystem ifall fiskets förutsättningar skulle förändras. Skötsel innebär även att 
fiskeredskap byts ut när det behövs och fredade zoner undviks (MSC 2011 d). 
 
Den andra standarden är MSC:s spårbarhetsstandard för fisk och skaldjur och visar att 
produkter märkta med MSC:s symbol kan spåras till ett fiske som uppfyller kraven i MSC:s 
miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske. För fisk och skaldjur som bär MSC:s 
märkning innebär detta att alla företag som ingår i försörjningskedjan har MSC:s 
spårbarhetscertifiering. Denna standard hjälper till att hålla illegalt fiske borta från 
försörjningskedjan (MSC 2011 e). 
 
Certifieringen sköts av oberoende och ackrediterade certifieringsorgan och om ett certifikat 
utfärdas gäller detta i fem år för MSC:s miljöstandard. Under tiden certifikatet är giltigt sker 
inspektioner minst en gång per år så att MSC:s standard fortfarande följs. När certifikatet går 
ut måste verksamheten granskas igen (MSC 2011 d). För MSC:s spårbarhetsstandard gäller 
certifikatet i tre år sen måste verksamheten granskas på nytt (MSC 2011 e).  
 
 

 
Figur 6 MSC:s märkning som kan hittas på fisk och skaldjur och visar att djuren som fiskas kommer från ett 
stabilt bestånd. 
Bildkälla: http://www.msc.org/kop-msc-markt-fisk/hitta-msc-markta-produkter 
 
 
 
 
 
 

http://www.msc.org/kop-msc-markt-fisk/hitta-msc-markta-produkter
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5.1.7 Rainforest Alliance 
 
Rainforest Alliance (se figur 7) är en märkning som drivs av en ideell och internationell 
organisation med samma namn (Medveten konsumtion 2011 b). Märkningen ska visa att 
varan eller tjänsten som är märkt är producerad på ett sätt så att varken biologisk mångfald 
eller människors försörjning äventyras (Rainforest Alliance 2011 a). 
 
Rainforest Alliance tillvägagångssätt bygger på tre olika grundpelare för hållbarhet och dessa 
är: miljöskydd, social rättvisa och ekonomisk livskraft (Rainforest Alliance 2011 b). 
 
Certifiering av gårdar för Rainforest Alliance måste göras av det oberoende och 
internationella certifieringsorganet, Sustainable Farm Certification, Intl. Gårdarna granskas 
och certifieras så att de följer de standarder som satts upp av Sustainable Agriculture Network 
(Rainforest Alliance 2011 b). 

Det är tillåtet att använda kemikalier men det är väldigt reglerat. De jordbrukare som är 
certifierade enligt Rainforest Alliance får dock inte använda några jordbrukskemikalier som är 
förbjudna enligt United States Environmental Protection Agency och EU. Inte heller några av 
de kemikalier som finns med på den Dirty Dozen-lista som Pesticide Action Network North 
Americas har upprättat, får användas. Jordbrukare ska också använda biologiska eller 
mekaniska alternativ till bekämpningsmedel när det är möjligt. Skulle det vara så att 
jordbrukskemikalier skulle behövas måste man välja de säkraste produkterna som finns 
tillgängliga och ta till alla säkerhetsåtgärder för att skydda människor och miljö (Rainforest 
Alliance 2011 b).  

Även användning av livsmedelstillsatser är tillåtet men GMO är dock förbjudet. Gödseln som 
används är organisk (Medveten konsumtion 2011 b). Organisk gödsel är gödsel så som 
naturgödsel eller stallgödsel och består av ämnen från vegetabiliska eller animaliska källor. 
Oorganisk gödsel består däremot av olika mineraler som tillverkas antingen på kemisk väg 
eller genom att naturliga bergarter bearbetas till stenmjöl (COOP 2012). 

För att skydda de människor som arbetar med produktionen ska jordbruk som certifierats av 
Rainforest Alliance följa de konventioner som International Labor Organization har satt upp. 
Man ska ha ett hälso- och arbetssäkerhetsprogram (Medveten konsumtion 2011 b). 

I Sverige kan märkningen än så länge bara hittas på kaffe, te, choklad och bananer (Medveten 
konsumtion 2011 b). 
 
 

 
Figur 7 Märkningen som visar att en produkt uppfyller de krav som Rainforest Alliance ställer. 
Bildkälla: http://www.medvetenkonsumtion.org/markningar/markningar/rainforest-alliance 
 
 
 
 
 

http://www.epa.gov/
http://www.panna.org/
http://www.panna.org/
http://www.medvetenkonsumtion.org/markningar/markningar/rainforest-alliance
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5.1.8 Änglamark 
 
Änglamark är ett av Coops egna märken och visas i figur 9 (COOP 2011). Märkningen 
fokuserar på hälsa, miljö och etik (Medveten konsumtion 2011 c). Det finns tre olika varianter 
av märkningen och vilken variant som används beror på vilken typ av vara den ska sättas på. 
För livsmedel gäller en variant som kallas ”Ekologi” och för att märkningen ska få placeras på 
en produkt ska varan redan ha en befintlig miljömärkning (COOP 2011). För livsmedel ska en 
produkt vara märkt med en av de ekologiska märkningarna, KRAV eller EU-ekologiskt och 
det är alltså deras standarder som följs på produkter som är märkta med Änglamark 
(Medveten konsumtion 2011 c). 
 
 

 
Figur 9 Änglamark är Coops egna varumärke för miljömärkta produkter. 
Bildkälla: http://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Konsumentforeningen-
Solidar/Konsument-och-miljo/Markesguiden/  
 
 
5.1.9 Demeter 
 
I Sverige representeras Demeter-märkningen av svenska Demeter förbundet, men ingår i ett 
internationellt nätverk av organisationer som delar regler för vad som gäller för att bli 
godkänd enligt Demeter-certifieringen (Svenska Demeterförbundet 2011 a). 
 
Märkningen avser biodynamisk odling, vilket är en ekologisk odlingsform. Man har dock 
samtidigt ytterligare regler för att gården ska ses som en individuell enhet. Man eftersträvar 
ett kretsloppstänkande som även sparar på resurser och skapar en balans mellan växtodling 
och djurhållning som ska sträva mot att gården blir självförsörjande (Svenska 
Demeterförbundet 2012). Man utövar kontroll och auktorisering av växtodling, djurhållning, 
slakterier, förädlare, grossister, importörer och butiker. För att kunna bli godkänd enligt 
Demeter ska man förutom att uppfylla Demeters regler även vara godkänd enligt EU:s regler 
för ekologisk produktion (Konsumentföreningen Stockholm 2011). 
 
Kemiska bekämpningsmedel och GMO-grödor är inte tillåtet. Gödsel ska främst användas 
från den egna gårdsproduktionen och räcker inte detta får man använda sig av organisk 
handelsgödsel. Förpackningsmaterial ska om det är möjligt vara förnyelsebart. Under en del 
specifika förutsättningar får dock vissa tillsatser användas (Medveten konsumtion 2011 d). 
 
När det kommer till djurhållning ska husdjursbesättningens storlek anpassas till rådande 
lokala klimat- och foderförhållanden (Svenska Demeterförbundet 2010, s.12). Fodret ska i 
möjligaste mån komma från Demetercertifierad produktion (Svenska Demeterförbundet 2010, 
s. 15). Konventionellt foder är förbjudet i Demetercertifierad produktion (Svenska 
Demeterförbundet 2010, s.16). 
 
Certifiering sker dels genom de krav som ställs för EU- ekologisk certifiering och dels genom 
Demetercertifiering. Kontroll sker en gång om året både för EU-ekologisk kontroll och för 

http://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Konsumentforeningen-Solidar/Konsument-och-miljo/Markesguiden/
http://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Konsumentforeningen-Solidar/Konsument-och-miljo/Markesguiden/
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Demeterkontroll. Den sistnämnda görs av kontrollanter från Demeterförbundet (Medveten 
konsumtion 2011 d). 
 
Märkningen finns i två former och den ena är den internationella märkningen (se figur 10) 
som finns på alla produkter som följer Demeters regler för biodynamisk odling. Den andra 
varianten som visas i figur 11 är äldre och sitter idag på de flesta svenska Demeter-
certifierade produkter (Svenska Demeterförbundet 2011 b). 
 
 

 
Figur 10 Internationella Demeter-märkningen. 

 
Figur 11 Demeter-märkningen som finns på många 
svenska produkter. 

  Bildkälla: (figur10 och 11): http://www.demeter.nu/index.php?id=20 

http://www.demeter.nu/index.php?id=20
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5.2 Livsmedel och miljöpåverkan 
 
Det moderna jordbruket och sättet våra livsmedel produceras på har en stor påverkan på 
miljön. Enligt många analytiker är det till och med den mänskliga aktivitet som har störst 
miljöpåverkan (Miller 2007, s 285). Den livsmedelsgrupp som står för den största 
miljöpåverkan är kött (SLV 2011 a). 
 
 
5.2.1 Kött och animalier 
 
Varje år föds det upp ca 56 miljarder landdjur världen över, vilka sedan avlivas och 
konsumeras av människor (Ilea 2008, s.1). Boskapsuppfödning ger kraftiga utsläpp av 
växthusgaser och står för ungefär 18 procent av världens samlade klimatutsläpp, vilket är mer 
än hela transportsektorn (FAO 2006, s.272). Klimatutsläppen sker främst i form av lustgas, 
metan och koldioxid, och efter grov avrundning kan man säga att de tre växthusgaserna står 
för ungefär en tredjedel av boskapsuppfödningens klimatutsläpp var (SLV 2008, s.116). 
 
Lustgas är en mycket kraftig växthusgas, hela 296 gånger starkare än koldioxid och den kan 
stanna i atmosfären i 150 år (FAO 2006, s. xxi, 103). Boskapsuppfödningen står för 65 
procent av de antropogena lustgasutsläppen och inom boskapsuppfödningen kommer 
majoriteten av lustgasutsläppen från gödsel (FAO 2006, s. xxi). 
 
Även metan är en kraftig växthusgas, den är 21 gånger starkare än koldioxid och 37 procent 
av de antropogena utsläppen kommer ifrån boskapsuppfödning. Metanutsläppen uppstår till 
största delen genom att det bildas metan från idisslande djur när maten de äter bryts ned (FAO 
2006, s. xxi). 
 
Den största delen av koldioxidutsläppen från boskapsuppfödningen sker genom avskogning 
och markanvändning. Skogsmark omvandlas till åker- och betesmark för att användas till 
boskapsuppfödning. Detta sker dels genom att djuren får beta direkt av marken, men också för 
att marken används för att odla foder till djurproduktionen på. Avskogningen har allvarligast 
effekter i Sydamerika (SLV 2008, s.116). Där har 70 procent av Amazonas regnskog 
omvandlats till betesmarker (FAO 2006, s.256). Boskapsuppfödning tar stora ytor i anspråk 
och 70 procent av världens jordbruksmark och 30 procent av all isfri landyta på jorden 
används idag till detta ändamål (FAO 2006, s.272). 
 
Vilken typ av kött som konsumeras spelar dock roll för hur stor klimatpåverkan blir. Kött från 
nötkreatur står för de högsta utsläppen och det beror på att de är idisslare. Exempelvis bidrar 
ett kg nötkött med 15-40 kg växthusgaser medan ett kg kyckling orsakar ungefär en tiondel så 
höga utsläpp (SLV 2011 a). 
 
Som tidigare nämnts så kan betesbaserade system för produktion för kött från idisslare som 
nöt och lamm ha positiva effekter på biologisk mångfald (Richert, A. 2011). Emellertid 
hjälper inte detta speciellt mycket om betesmarkerna har kommit till genom avskogning av 
regnskog i exempelvis Sydamerika. Avskogning är en mycket viktig orsak till att den 
biologiska mångfalden idag krymper (FAO 2006, s. xxiii). 
 
Boskapsuppfödningen bidrar förutom till global uppvärmning, även till försurningen genom 
att stora mängder ammoniak släpps ut inom produktionen (FAO 2006, s. xxi). Andra 
miljöproblem som animalieproduktionen bidrar till är förorening av vatten (FAO 2006, s. xx). 
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Detta genom att bidra till övergödning och hälsoproblem, främst genom utsläpp av avfall, 
antibiotika, kemikalier, gödningsmedel, bekämpningsmedel samt sediment från betesmarker 
som drabbats av erosion. Animalieproduktionen bidrar även till brist på vatten globalt sett 
(FAO 2006, s. xxiii). Detta eftersom det exempelvis kan gå åt 15 000 liter vatten för att 
producera 1 kg nötkött (Water Footprint 2011). 
 
Köttkonsumtionen ökar och i Sverige har den exempelvis ökat med 20 procent per person i 
jämförelse med för tio år sedan (SLV 2011 a). Samtidigt stiger efterfrågan i andra delar av 
världen när ekonomier förbättras och människor blir fler och fler (FAO 2006, s. xx). 
 
Till år 2050 beräknas den globala köttproduktionen fördubblas så bara för att behålla nivån på 
de nuvarande utsläppen måste dessa halveras (FAO 2006, s. iii). 
 
 
5.2.2 Fisk och skaldjur 
 
Det finns några olika punkter som innebär miljöproblem och hot mot ett uthålligt fiske. Ett av 
problemen är utfiske av fisk, vilket leder till minskade bestånd. Det kan även vara så att 
bestånden är hotade i vissa områden men beständiga i andra områden och riskerar då att 
försvinna där de är hotade. Vilka redskap och metoder som används för att fånga fisken har 
stor betydelse för hur mycket skada havsmiljön tar. Bottentrålning och skrapor innebär stor 
påverkan på havsmiljön, medan andra metoder så som nät, garn, krok, långrev och burar inte 
skadar havsbotten och dessutom är selektiva, vilket innebär att mängden bifångst minskar 
(SLV 2011 b). 
 
Lokal övergödning är ett problem som kan uppkomma på grund av fisk- och 
skaldjursodlingar. På grund av dessa kan skador uppkomma på känsliga kustmiljöer, därför är 
placering av sådana odlingar väldigt viktig. Även om det finns slutna odlingssystem så är de 
relativt få i dagsläget (SLV 2011 b). 
 
Liksom många andra produktioner bidrar fisket även till klimatpåverkan. Främst kommer 
utsläppen av växthusgaser från de fiskebåtar som fångar in fisken, den energi som krävs i 
produktionen samt transporter (SLV 2011 b). 
 
 
5.2.3 Potatis, spannmålsprodukter och ris 
 
I jämförelse med kött och fisk så har potatis och spannmålsprodukter som exempelvis pasta 
en relativt låg påverkan på miljön (SLV 2011 c). 
 
Klimatpåverkan från spannmålsprodukter kommer främst ifrån produktion av mineralgödsel 
och genom avgivning av lustgas från marken (SLV 2008, s. 82). Detta gäller också vid odling 
av potatis. Även transporter står för en del av den klimatpåverkan som potatis och 
spannmålsprodukter för med sig (SLV 2011 c). 
 
Ris har en större klimatpåverkan än spannmål och potatis (SLV 2011 c). Detta beror främst på 
att det vid odlingen av ris på vattendränkta fält också avges metan (SLV 2008, s. 85). 
Skillnaden i klimatpåverkan mellan ris och potatis och spannmålsprodukter minskar dock av 
det faktum att ris fördubblar sin vikt när det tillagas och man behöver således inte lika 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/Fisk-och-skaldjur/
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mycket. Detta till trots har dock en portion ris en högre klimatpåverkan än pasta och potatis 
(SLV 2011 c). 
 
En annan post för miljöpåverkan står användning av växtskyddsmedel för och vid 
risproduktion sker den högsta användningen, följt av potatis samt spannmålsprodukter som 
har lägst användning. Hur stor miljöpåverkan blir beror främst på vilken typ, mängd och hur 
hanteringen av växtskyddsmedlet ser ut. I ekologisk produktion används inga 
växtskyddsmedel, vilket eliminerar denna post, dock kan svinnet för exempelvis potatis då bli 
högre på grund av lägre skydd mot olika angrepp (SLV 2011 c). 
 
 
5.2.4 Frukt, bär, grönsaker och baljväxter 
 
Även för frukt, bär grönsaker och baljväxter står för utsläpp av växthusgaser samt användning 
av växtskyddsmedel för den huvudsakliga miljöpåverkan. Den största klimatpåverkan 
kommer precis som för potatis, spannmål och ris ifrån transporter, odling och 
gödselanvändning. Påverkan från transporter kan variera och beror på hur långt, effektivt och 
med vilken metod varan transporterades med. Rotfrukter, kål och lök är exempel på grova och 
tåliga grönsaker och har oftast en lägre klimatpåverkan än salladsgrönsaker så som tomat och 
gurka. Detta beror främst på att grövre grönsaker kan odlas på friland istället för i växthus och 
kan lagras längre, vilket leder till mindre svinn. Växthus kostar även mycket energi och drivs 
ofta av fossila bränslen (SLV 2011 d). 
 
Baljväxter som till exempel olika bönor, ärter och linser har en jämförelsevis låg 
klimatpåverkan och har bra proteininnehåll, vilket gör att de kan ersätta köttkonsumtion som 
står för högre utsläpp av växthusgaser och annan miljöpåverkan (SLV 2011 d). 
 
Växtskyddsmedel används i jämförelse med exempelvis spannmål, mycket på grönsaker, 
frukt och bär. Frukt besprutas oftast mest och främst gäller det bananer, vindruvor och 
citrusfrukter. Hur stor miljöpåverkan blir beror precis som för potatis, spannmål och ris främst 
på vilken typ, mängd och hur hanteringen av växtskyddsmedlet ser ut. Odling i växthus kräver 
ofta mycket lägre mängd växtskyddsmedel (SLV 2011 d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/Frukt-och-bar-gronsaker-och-baljvaxter/
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6. Resultat 
 
Resultaten från den enkätundersökning jag har genomfört redovisas här. Själva enkäten med 
frågor finns längst bak i arbetet, i bilaga A. Signifikansberäkningar finns i bilaga B. 
 
I enkäten fick de tillfrågade se bilder på olika livsmedelsmärkningar och kryssa i om de kände 
igen märkningen och om de gjorde det fick de även kryssa i om de visste vad märkningen 
innebär. Resultatet visas i figur 12 nedan. 
 

 
Figur 12 Resultatet av de tillfrågades kunskaper om livsmedelsmärkningar. 
 
Resultatet i figur 12 visar att KRAV är den märkning som flest av de tillfrågade både kände 
igen och visste vad den innebär. 96 procent kände igen KRAV-märkningen och 82 procent 
visste vad den innebär. ICA:s i love eco märkning var den märkning som näst flest kände igen 
och visste innebörden av (86 respektive 69 procent). Coops märkning Änglamark var den 
tredje mest välkända och där var det 77 och 48 procent av de tillfrågade som kände igen 
respektive visste vad den innebär. Svenskt Sigills märkning kände relativt många igen (70 
procent) men det var endast 31 procent av de tillfrågade som visste vad märkningen innebär.  
 
Till skillnad från de andra ekologiska märkningarna var det endast 28 och 11 procent som 
kände igen respektive visste innebörden av EU-ekologiskt jordbruk. 
 
Även MSC och Rainforest Alliance fick liknande siffror. 29 och 18 procent av de tillfrågade 
kände igen respektive visste vad MSC:s märkning innebär. För Rainforest Alliance var 
siffrorna 29 respektive 17 procent. 
 
Demeter var den märkning som de tillfrågade hade minst erfarenhet av. Bara 2 procent kände 
igen den och endast 1 procent visste vad den innebär. 
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På frågan ”Kan du tänka dig att betala mer för ett livsmedel som har en klimat och 
miljöinriktad livsmedelsmärkning?” Svarade 80 procent av de tillfrågade ja medan 20 procent 
svarade nej. Resultatet visas i tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Andel av tillfrågade som svarade ja respektive nej på frågan: ”Kan du tänka dig att betala mer för ett 
livsmedel med en klimat- och miljöinriktad livsmedelsmärkning?” 
 
Svar Antal Andel i procent 
Ja 80 av 100 80 % 
Nej 20 av 100 20 % 
 
 
Könsfördelningen var uppdelad så att 76 procent av männen svarade ja och 24 procent nej. Av 
kvinnorna svarade 84 procent ja och 16 procent nej. Resultatet presenteras i tabell 2 nedan. 
 
 
Tabell 2. Andel tillfrågade som svarade ja respektive nej på frågan: ”Kan du tänka dig att betala mer för ett 
livsmedel med en klimat- och miljöinriktad livsmedelsmärkning?” Resultatet är uppdelat efter  kön. 
 
Kön Svar Antal Andel i procent 
Män Ja 38 av 50 76 % 

Nej 12 av 50 24 % 
 

Kvinnor Ja 42 av 50 84 % 
Nej 8 av 50 16 % 

 
 
Det var alltså en skillnad mellan kvinnor och män, men finns det något signifikant samband 
mellan vilket svar som lämnades på frågan och de tillfrågades kön? Detta tog jag reda på 
genom att utföra ett Chi-2 signifikanstest. Beräkningarna till chi-2 testet finns redovisade i 
bilaga B längst bak i arbetet. Nollhypotesen skulle i så fall vara att det inte finns något 
signifikant samband mellan kvinnor och män och svaret på frågan om att betala mer för 
livsmedel med en klimat- och miljöinriktad livsmedelsmärkning, och alternativhypotesen blir 
då att det finns ett samband. P-värdet beräknades och svaret blir avrundat, 0,31 och eftersom 
detta är högre än signifikansnivån 0,05 kan nollhypotesen därför inte förkastas. Det vill säga 
att även om det var skillnad mellan kvinnor och män så faller detta inom intervallet för 
slumpen. 
 
När det kommer till olika åldrar tycker jag att resultatet som visas i figur 13 var relativt jämnt 
fördelat. 51-60 åringarna var dock den grupp som stack ut som mest positiva till att betala mer 
för livsmedel med en klimat- och miljöinriktad märkning, och ca 88,9 procent kunde tänka sig 
att betala mer för sådana livsmedel. Detta kan jämföras med den minst positiva gruppen, 36-
50 åringarna. Där kunde 75 procent av de tillfrågade tänka sig att betala mer.  
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Figur 13 Andel tillfrågade som svarade ja respektive nej på frågan: ”Kan du tänka dig att betala mer för ett 
livsmedel med en klimat- och miljöinriktad livsmedelsmärkning?” Resultatet är uppdelat efter åldersgrupper. 
 
I enkäten frågade jag vilken som var de tillfrågades högsta utbildning. Antal tillfrågade som 
har respektive utbildning redovisas i tabell 3 och resultatet för frågan visas i figur 14. 
Resultatet visar att det var högst andel personer med folkskole-/grundskoleutbildning som 
kunde tänka sig att betala mer för livsmedel med en klimat- och miljöinriktad märkning. 100 
procent av de nio tillfrågade kunde tänka sig att betala mer. Därefter följde de med högskole-
/universitetsutbildning som var näst mest positiva. De som var minst positiva till att betala 
mer för livsmedel med en klimat- och miljöinriktad märkning var de med gymnasieutbildning. 
Där kunde ca 71,4 procent av de 49 tillfrågade tänka sig att betala mer.  
 

 
Figur 14 Andel tillfrågade som svarade ja respektive nej på frågan: 
”Kan du tänka dig att betala mer för ett livsmedel med en klimat- och 
miljöinriktad livsmedelsmärkning?” Resultatet är uppdelat efter de 
tillfrågades utbildningsnivå. 
 

Tabell 3 Antal tillfrågade med 
respektive utbildning.  
 

Utbildning Antal 
tillfrågade 

Folk-/ 
Grundskola 
 

9 

Gymnasium 
 

49 

Kvalificerad 
Yrkesutbildning 
 

17 

Högskola/ 
Universitet 

25 
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Bortsett från gruppen med folk-/grundskoleutbildning tyckte jag mig se en viss trend för mer 
positiv inställning med högre utbildning. Frågan om det finns ett signifikant samband mellan 
utbildningsnivå och vilja att betala mer för livsmedel märkta med en klimat- och miljöinriktad 
märkning uppkom då. För att ta reda på detta utförde jag även här ett Chi-2 test (se bilaga B). 
Nollhypotesen skulle i det här fallet bli att det inte finns något samband mellan 
utbildningsnivå och vilja att betala mer för livsmedel med en klimat- och miljöinriktad 
märkning medan alternativhypotesen då blir att det finns ett samband. P-värdet beräknades 
och svaret blir avrundat 0,14. Detta är högre än signifikansnivån 0,05 och därför kan 
nollhypotesen inte förkastas. Av de resultat som jag fick i undersökningen finns det alltså 
inget signifikant samband mellan utbildningsnivå och vilja att betala mer för livsmedel med 
en klimat- och miljöinriktad livsmedelsmärkning. 
 
I enkäten frågade jag även hur de tillfrågades arbetssituation såg ut och resultatet av det visas 
i tabell 4. I figur 15 visas hur personer ur de olika arbetsgrupperingarna ställer sig till att 
betala mer för livsmedel med en klimat- och miljöinriktad livsmedelsmärkning. 
 
Tre grupper utmärkte sig som mest positiva till att betala mer för livsmedel med en klimat- 
och miljöinriktad märkning. För personer med eget företag kunde 100 procent av de sex 
tillfrågade betala mer. Hos verkstads-/industriarbetare kunde 100 procent tänka sig att betala 
mer, dock tillfrågades bara en person inom denna yrkesgrupp. Även för gruppen sjukskrivna 
kunde 100 procent betala mer, men även där var det bara en person som svarade. Därefter var 
det för gruppen pensionärer som störst andel kunde tänka sig att betala mer. Där kunde ca 
85,7 procent betala mer. 
 
De grupper som var minst positiva till att betala mer var arbetssökande och kontorsarbetare. 
Där kunde 60 respektive ca 66,7 procent av de tillfrågade tänka sig att betala mer. 
 

 
Figur 15 Andel tillfrågade som svarade ja respektive nej på frågan: ”Kan du 
tänka dig att betala mer för ett livsmedel med en klimat- och miljöinriktad 
livsmedelsmärkning?” Resultatet är uppdelat efter de tillfrågades arbetssituation. 

Tabell 4 Antal tillfrågade med 
respektive arbetssituation. 
 

Arbete Antal 
tillfrågade 

Studerande 
 

18 

Arbetssökande 
 

5 

Egen företagare 
 

6 

Arbetar inom 
transport 
 

5 

Verkstads-
/industriarbetare 
 

1 

Kontorsarbetare 
 

12 

Vård & omsorg 
 

16 

Arbetar inom annat 
område 
 

22 

Pensionär 
 

14 

Sjukskriven 1 
 



 25 

De som svarade ja på frågan om de kunde tänka sig att betala mer fick även svara på hur 
mycket mer de kunde tänka sig att betala. Resultatet i figur 16 visar att majoriteten (35 
procent) av alla tillfrågade skulle kunna tänka sig att betala 6-10 procent mer för ett livsmedel 
som har en klimat- och miljöinriktad livsmedelsmärkning. 23 procent kunde tänka sig att 
betala 1-5 procent mer och 13 procent kunde tänka sig att betala 11-20 procent mer. Som 
tidigare presenterat var det 20 procent som inte kunde tänka sig att betala mer för livsmedel 
med en klimat- och miljöinriktad märkning. 
 

 
Figur 16 Hur mycket mer de tillfrågade kunde tänka sig att betala för livsmedel med en klimat- och 
miljöinriktad märkning. 
 
 
Enkätens sista fråga handlade om kött- och animalieprodukters miljöpåverkan och om de 
tillfrågade skulle kunna tänka sig att dra ner på dessa livsmedel.  
 
Resultatet presenteras i tabell 5 och visar att 59 procent av de tillfrågade skulle kunna tänka 
sig att dra ner på dessa livsmedel. Som också kan utläsas av tabell 5 skulle majoriteten (54 
procent) av männen inte kunna tänka sig att dra ner på sin kött-/animaliekonsumtion medan 
en klar majoritet (72 procent) av kvinnorna däremot skulle kunna dra ner på sin konsumtion. 
 
 
Tabell 5 Andel av de tillfrågade som svarade ja respektive nej på frågan: ”Kött- och animalieprodukter står för 
en stor del av vår livsmedelsproduktions miljöpåverkan med klimatutsläpp och andra miljöproblem som följd. 
Skulle du kunna tänka dig att dra ner på din kött-/animaliekonsumtion till förmån för miljön?” Resultatet är 
uppdelat efter kön. 
 
Kön Svar Antal personer Andel i procent 
Män Ja 23 av 50 46 % 

Nej 27 av 50 54 % 
 

Kvinnor Ja 36 av 50 72 % 
Nej 14 av 50 28 % 

Totalt Ja 59 av 100 59 % 
Nej 41 av 100 41 % 

 



 26 

Finns det då något signifikant samband mellan kön och ja och nej på frågan om att dra ner på 
kött- och animaliekonsumtion? Nollhypotesen skulle i så fall vara att det inte finns något 
signifikant samband, medan alternativhypotesen då säger tvärtom, att det finns ett samband 
mellan män och kvinnor och ja och nej på frågan och att detta då inte beror på slumpen. 
 
Efter att ha gjort ett Chi-2 signifikanstest (se bilaga B) räknades p-värdet ut och avrundades 
till 0,008. Eftersom detta är avsevärt mindre än signifikansnivån 0,05 är det alltså så att det 
finns ett signifikant samband mellan män och kvinnor och ja och nej på frågan och att det är 
mindre än 5 procents risk att detta skulle bero på slumpen. Nollhypotesen, det vill säga att det 
inte skulle vara något samband kan då förkastas i det här fallet och alternativhypotesen 
stämmer. Det finns alltså ett signifikant samband mellan kön och svaret på frågan om en 
minskad kött- och animaliekonsumtion. Det är fler kvinnor än män som kan tänka sig att dra 
ner på sin kött- och animaliekonsumtion.  
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7. Diskussion 
 
 
Jag tycker att det är positivt att man har tagit fram en klimatmärkning av livsmedel som kan 
hjälpa konsumenter att göra bättre klimat- och miljöval. Jag hoppas att konsumenterna får upp 
ögonen för det arbete som KRAV, Svenskt Sigill och övriga aktörer har lagt ner och att man 
kan få ut fler och fler klimatmärkta produkter på marknaden. 
 
Att man har med kött i klimatmärkningen anser jag dock att man kan diskutera. Jag förstår att 
man vill ha märkta produkter i varje livsmedelskategori, men samtidigt tycker jag ändå inte att 
man bör få kött att framstå som klimatsmart. Olika typer av kött har ju dock olika stark 
miljöpåverkan och ur klimatsynpunkt anser jag att man inte bör äta så mycket nötkött även 
om nötköttsproduktion kan ha positiva effekter på exempelvis biologisk mångfald. Ska man 
äta kött finns det andra alternativ som exempelvis kyckling som har en betydligt lägre 
klimatpåverkan. Vill man minska sin klimat- och miljöpåverkan ännu mer är en mer 
vegetabilisk kost med exempelvis baljväxter ett alternativ och kan ersätta mycket av det kött 
som människor äter. Med tanke på den omfattande miljöpåverkan som kött- och 
animalieproduktion står för och att konsumtionen och efterfrågan på kött ökar ser jag det som 
väldigt viktigt att försöka minska på sin konsumtion av dessa produkter. 
 
För konsumenter som väljer att äta fisk och skaldjur tycker jag att det är positivt att välja 
MSC-märkta varor eftersom man då har en garanti på att fisken kommer från stabila bestånd 
och inte är illegalt fångad. 
 
Genom att välja ekologiska produkter med märkning från exempelvis KRAV eller EU-
ekologiskt jordbruk bidrar man till att mindre ämnen så som olika slags växtskydds- och 
bekämpningsmedel hamnar i naturen och ofta lever också djuren under bättre förhållanden. 
 
När det kommer till enkäten och frågan om livsmedelsmärkningar var KRAV den märkning 
som flest av de tillfrågade kände igen och visste innebörden av. Jag tycker inte detta var så 
förvånande eftersom KRAV i mina ögon känns som en inarbetad märkning som dessutom har 
funnits relativt länge. Samtidigt är ekologiska varor populärt nu och även ICA:s ekologiska 
märkning var välkänd trots att den inte har funnits så länge. Änglamark var den märkning som 
kom på tredje plats för igenkänning och innebörd, och även den sätts på ekologiska produkter. 
Dock tycker jag att EU märkningen fick ett förvånansvärt lågt resultat, vilket till viss del 
skulle kunna bero på att man har en helt ny logotyp.  De andra märkningarna fick lägre siffror, 
vilket skulle kunna indikera att det behövs mer information och bättre marknadsföring för de 
olika märkningarna. Exempelvis har ICA:s ekologiska märkning blivit välkänd på relativt kort 
tid, och jag har själv sett en hel del reklam för denna. 
 
Jag anser att det var en oväntat hög andel (80 procent) av de tillfrågade som kunde tänka sig 
att betala mer för livsmedel med en klimat- och miljöinriktad livsmedelsmärkning. Detta i 
jämförelse med den undersökning som Yougov gjorde till Klimatmärkningen där resultatet 
var att 45 procent kunde tänka sig att betala mer för mjölk och tomater som producerats med 
lägre utsläpp av växthusgaser och 64 procent kunde betala mer för klimatcertifierad mjölk. 
Jag tycker att resultatet var högt, vilket jag anser vara gynnsamt för miljö- och klimatfrågorna 
då detta enligt mig visar att folk faktiskt bryr sig om dessa frågor. Kvinnorna var något mer 
positiva till att betala mer än vad männen i min undersökning var, men efter att ha gjort ett 
Chi-2 signifikanstest visade sig att det inte fanns något signifikant samband mellan vilja att 
betala mer och kön. 
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När det kommer till olika åldersgrupper var 51–60-åringarna de mest positiva. En möjlig 
orsak skulle kunna vara ekonomi då detta enligt min mening ofta är en tidpunkt i livet där 
man oftast redan har gjort de stora ekonomiska besluten. Många har exempelvis fått sina barn 
och de har vuxit upp och man har skaffat det boende man vill ha. Åldersgruppen 36-50 var de 
minst positiva. Ur ekonomisk synpunkt skulle det kunna bero på att många i den åldern har 
mycket utgifter och man har kanske köpt hus och har barn hemma med mera. Detta skulle 
kunna leda till att miljöfrågor hamnar längre ner på prioritetslistan. 
 
Vad gäller utbildning så var det bland personer med folk-/grundskoleutbildning som den 
högsta andelen som kunde betala mer för livsmedel med en klimat- och miljöinriktad 
märkning observerades.  Det var dock bara 9 som tillfrågades i denna grupp, vilket lämnar 
rum för ett något osäkert resultat. Annars var det så att andelen personer som kunde tänka sig 
att betala mer ökade med högre utbildning. Jag ville dock ta reda på om resultaten visade 
något signifikant samband mellan vilja att betala mer och utbildningsnivå. P-värdet låg dock 
högre än signifikansnivån även här, om än något närmare än för den första 
signifikansundersökningen. Jag kan alltså inte utesluta att det inte finns något samband och 
den trend som jag tyckte mig se kan bero på slumpen. 
 
När det gäller de tillfrågades arbetssituation var det som sagt egna företagare, 
verkstads/industriarbetare och sjukskrivna som var mest positiva till att betala mer för 
livsmedel med en klimat- och miljöinriktad märkning. Dock var det bara en person tillfrågad i 
var och en av de två sista grupperna vilket gör resultatet av dessa osäkert. Av de sex egna 
företagare som tillfrågades var alla positiva till att betala mer. Detta kan möjligen bero på att 
man som egen företagare har mer erfarenhet av att köpa in bra produkter som dessutom ger en 
konkurrensfördel. Det var dock endast sex stycken i denna grupp, vilket även här lämnar 
utrymme för ett något osäkert resultat.  En annan grupp som utmärkte sig som positiv var 
pensionärer. Detta skulle möjligen kunna bero på att man som pensionär kanske tänker mer på 
hur det ska bli för ens nära och kära och då samtidigt tänker man då lite extra på vad man äter.  
Den grupp som var minst positiv till att betala mer för livsmedel med en klimat- och 
miljöinriktad märkning var de arbetssökande Detta tycker jag dock inte är speciellt 
förvånande med tanke på att arbetssökande personer ofta har en låg inkomst eftersom de 
saknar arbete. Att det bara var fem tillfrågade i denna grupp gör dock resultatet något osäkert. 
Kontorsarbetare var en annan grupp som också utmärkte sig som mindre positiv till att betala 
mer för livsmedel med en klimat- och miljöinriktad märkning. Vad detta kan bero på kan jag 
spekulera i men några orsaker skulle kunna vara intressen och i vilken del av livet man 
befinner sig. 
 
När det kommer till hur mycket mer de tillfrågade skulle kunna tänka sig att betala visade det 
sig att 35 procent kunde betala 6-10 procent mer för livsmedel med en klimat- och 
miljöinriktad märkning. 23 procent kunde tänka sig att betala 1-5 procent mer och 13 procent 
kunde tänka sig att betala 11-20 procent mer. Detta ser jag som fördelaktiga resultat för 
klimatmärkningen och dess möjligheter att kunna få ett bra genomslag. Speciellt eftersom det 
enligt Anders Carlborg inte nödvändigtvis behöver bli dyrare med en klimatmärkning. 
 
59 procent av de tillfrågade kunde tänka sig att dra ner på sin kött- och animaliekonsumtion, 
vilket är positivt i mina ögon eftersom denna typ av produktion har en så omfattande 
miljöpåverkan.  
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Även om 59 procent av de tillfrågade kunde tänka sig att dra ner på sin konsumtion drar 
kvinnorna upp denna statistik rejält då mer än 2 av 3 (72 procent) kunde tänka sig att dra ner 
på sin konsumtion. Majoriteten av männen kunde däremot inte tänka sig att dra ner på sin 
kött- och animaliekonsumtion, och 54 procent svarade att de inte kunde tänka sig att göra 
detta. För att testa om det fanns någon statistiskt skillnad utförde jag även här ett Chi-2 
signifikanstest. Detta visade på ett signifikant samband mellan kön och vilja att dra ner på 
kött- och animaliekonsumtion. Det är fler kvinnor än män som kan tänka sig att dra ner på sin 
kött- och animaliekonsumtion och då kan man fråga sig vilka möjliga orsaker som kan ligga 
bakom detta. Det kan bero på att det ofta anses manligt att äta kött, och jag tror även att 
kvinnor dessutom ofta är något mer engagerade i miljöfrågor än män. Detta syntes även i den 
undersökning som Trygg-Hansa beställt från Yougov, där kvinnorna i större utsträckning var 
beredda att dra ner på sin konsumtion samt genomföra åtgärder för miljön. Till exempel så var 
det 63 procent av kvinnorna som minskade eller hade minskat sin förbrukning av el, vatten 
och värme medan endast 49 procent av männen hade vidtagit dessa åtgärder. 
 
Jag tror att läget är väldigt bra för att lansera en miljömärkning idag. Klimatmärkningen bör 
enligt min mening kunna få ett gott genomslag så länge den backas upp av bra 
marknadsföring och ett inte alltför högt pris på de livsmedel som förses med märkningen. 
 
Jag skulle även vilja säga att jag tycker det har varit mycket lärorikt att genomföra detta 
arbete. Min egen kunskap om dagens livsmedelsmärkningar har satts på prov och jag har lärt 
mig mycket som jag tidigare inte visste om dem. Jag har även fått nya kunskaper om 
miljöpåverkan för olika typer av livsmedel, även om jag tycker att min kunskap inom detta 
område var relativt hög sedan tidigare. Jag har fått träffa många olika människor och fått ta 
del av deras åsikter, vilket har lett fram till intressanta resultat. 
 
 
7.1 Felkällor 
 
Möjliga felkällor som kan uppkomma vid en enkätundersökning som den jag har genomfört 
kan vara att de tillfrågade tror sig känna igen och veta innebörden av de olika märkningarna 
när de i själva verket inte gör det. Detta är en risk man tar med ja och nej frågor.  
 
En annan felkälla kan vara att man kanske säger sig kunna betala mer för märkt mat eller dra 
ner på sin kött- och animaliekonsumtion fastän man i verkligheten inte gör eller tänker sig att 
göra detta även om chansen uppkommer. Man hade naturligtvis kunnat utföra ytterligare 
undersökningar på det här området och undersöka hur svarande ställer sig senare i tiden och 
vad de verkligen har gjort. Detta hade dock lett till ett mycket mer omfattande och 
tidskrävande arbete än vad man har möjlighet att genomföra som ett kandidatarbete. 
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8. Tack 
 
Ett stort tack till er som har bidragit med information, hjälpt till och stöttat under 
tiden jag har arbetat med detta examensarbete: 
 
Nils-Bo Nilsson 
Anna Richert 
Anders Carlborg 
Angella Guzmán Carrero 
Min Familj 
Alla som har svarat på enkäten 
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10. Bilagor 
 
Bilaga A 

 
 
 
 

Enkät till Examensarbete 
 

 
Hej! 
 
Jag heter Andreas Hult och kommer från Lunds Universitet. Jag skriver just nu ett 
examensarbete om miljömärkning av livsmedel och skulle väldigt gärna vilja höra om dina 
åsikter och erfarenheter inom detta område. Enkäten tar bara några minuter att besvara och jag 
är väldigt tacksam för din hjälp. 
 

Bakgrund 
 
1. Kön: 
 

o kvinna 
o man 

 
2. Ålder: 
 

o 15 – 25 
o 26 – 35 
o 36 – 50 
o 51 – 60 
o 61 – 

 
3. Är du född i: 
 

o Sverige 
o övriga Norden 
o utanför Norden 

 

Arbete och utbildning 
 
4. Beskriv din arbetssituation. 
 

Välj de alternativ som stämmer bäst för dig för din huvudsakliga sysselsättning: 
□ studerande 
□ arbetssökande 
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□ egen företagare 
□ arbetar inom transport 
□ arbetar som verkstads-/industriarbetare 
□ arbetar som kontorsarbetare 
□ arbetar inom service (t ex vård och omsorg) 
□ arbetar inom annat område 
□ pensionär 
□ sjukskriven 

 
 
5. Beskriv din högsta utbildningsnivå. 
 

Välj det alternativ som passar bäst in på dig: 
○ folkskola/grundskola 
○ gymnasieutbildning 
○ kvalificerad yrkesutbildning 
○ högskole-/universitetsutbildning 

 
 
Livsmedelsmärkningar och dina åsikter 
 
 
6. Känner du igen livsmedelsmärkningarna?  

Vet du vad de innebär? 
 
 

 

Känner du igen märkningen?  
□ Ja 
□ Nej 

 

Om ja vet du vad den innebär? 
□ Ja  
□ Nej 

 
 
 

 

Känner du igen märkningen?  
□ Ja 
□ Nej 

 

Om ja vet du vad den innebär? 
□ Ja  
□ Nej 

 
 
 

 

Känner du igen märkningen?  
□ Ja 
□ Nej 

 

Om ja vet du vad den innebär? 
□ Ja  
□ Nej 

 
 

 

Känner du igen märkningen?  
□ Ja 
□ Nej 

 

Om ja vet du vad den innebär? 
□ Ja  
□ Nej 
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Känner du igen märkningen?  
□ Ja 
□ Nej 

 

Om ja vet du vad den innebär? 
□ Ja  
□ Nej 

 

 
 

 

Känner du igen märkningen?  
□ Ja 
□ Nej 

 

Om ja vet du vad den innebär? 
□ Ja  
□ Nej 

 

 
 

 

Känner du igen märkningen?  
□ Ja 
□ Nej 

 

Om ja vet du vad den innebär? 
□ Ja  
□ Nej 

 

 
 

     
 

Känner du igen märkningen?  
□ Ja 
□ Nej 

 

Om ja vet du vad den innebär? 
□ Ja  
□ Nej 

 

 
 
7. Kan du tänka dig att betala mer för ett livsmedel som har en klimat och 

miljöinriktad livsmedelsmärkning? 
 
 
 

Om ja, hur mycket mer? 
 

□ 1-5 % 
□ 6-10 % 
□ 11-20 % 
□ 21-35 % 
□ 36-50 % 
□ 50 % + 

 
8. Kött och animalieprodukter står för en stor del av vår livsmedelsproduktions 

miljöpåverkan med klimatutsläpp och andra miljöproblem som följd. Skulle du 
kunna tänka dig att dra ner på din kött-/animaliekonsumtion till förmån för miljön? 

 
 
 

 
Tack för din medverkan! 

□ Ja 
 

□ Nej 
 

□ Ja 
 

□ Nej 
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Bilaga B 
 
Beräkningar av Chi-2 signifikanstest. 
 
 
Betala mer, kön 
 
Observerade värden 
Kön                       Svar på frågan om att betala mer 
 Ja Nej Summa 
Män 38 12 50 
Kvinnor 42 8 50 
Summa 80 20 100 
 
 
Förväntade värden 
Kön                Svar på frågan om att betala mer 
 Ja Nej 
Män 40 10 
Kvinnor 40 10 
 
p-värde: 0,317311 

 
 
Betala mer, utbildning 
 
Observerade värden 
Utbildning             Svar på frågan om att betala mer 
 Ja Nej Summa 
Grund/folk 9 0 9 
Gymnasie 35 14 49 
Kval. Yrkesutb. 14 3 17 
Högsk./Uni 22 3 25 
Summa 80 20 100 
 
 
Förväntade värden 
Utbildning    Svar på frågan om att betala mer 
 Ja Nej 
Grund/folk 7,2 1,8 
Gymnasie 39,2 9,8 
Kval. 
Yrkesutb. 

13,6 3,4 

Högsk./Uni 20 5 
 
p-värde: 0,135162339 
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Kött- och animaliekonsumtion 
 
Observerade värden 
Kön                       Svar på frågan om att dra ner på kött och animalier 
 Ja Nej Summa 
Män 23 27 50 
Kvinnor 36 14 50 
Summa 59 41 100 
 
 
Förväntade värden 
Kön                 Svar på frågan om att dra ner på kött och animalier 
 Ja Nej 
Män 29,5 20,5 
Kvinnor 29,5 20,5 
 
p-värde: 0,008213 
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