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Abstract 

The purpose of this study was to examine how aware and conscious high school students are 
regarding common ecolabels on food, as well as how to increase the awareness of ecolabels. 
The information was gathered by using scientific reports, reports by government agencies 
and inquiry forms taken by two high school classes. The study showed that the more aware a 
consumer are, the consumer then buys more ecolabels. A wealthy consumer is also more like-
ly to consume more food with ecolabels. The inquiry form was done by 48 students from two 
different high schools in Malmö, Sweden. The results showed that the students answered 
very varied and that the most of the ecolabels were clear in their message. The inquiry form 
showed that several ecolabels such as KRAV needs clarification and to become more clear 
about the work that they do. The students often knew the main characteristics of the eco-
labels, but there was a weakness in how well they knew the other areas that the ecolabels 
worked and strived towards. To change behaviour it is important to make the behaviour 
“normal” and “green”, ecolabels was widely considered green, to make it normal then became 
more important. To make it normal it is among other things important to make it something 
everyone does, no matter the financial income. The students were also interested in learning 
more about ecolabels to ensure their choices, while buying food, to consist of buying food 
with ecolabels. The students wrote that it was important to know more about ecolabels so 
that the choices they made had the effect that they were after. It was also important to buy 
ecolabels to ensure a healthy climate for future generations. 
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1 Inledning och bakgrund 
Allt eftersom vår befolkning ökar, så ökar också den klimatpåverkan som sker på jorden ge-
nom vår livsmedelsproduktion. I dagens samhälle konsumerar fler personer livsmedel som 
har en kraftig inverkan på vår omgivning och miljö. I stora delar av världen konsumeras det 
mer kött än någonsin tidigare vilket påverkar klimatet, i Sverige konsumerar vi även 86 kilo 
kött per, år vilket är dubbelt så stort intag i jämförelse med snittet i världen. I vissa delar av 
världen konsumerar vi också betydligt mer än vad som är näringsmässigt nödvändigt. I Sve-
rige kastas det mycket mat och genom att minska vad som kastas skulle också vår köttkon-
sumtion minskas (Jordbruksverket 2013). 

Sverige har tagit fram 16 miljökvalitetsmål för att skapa ett hållbart klimat (Naturvårdsverket 
2013). Huruvida Sverige når dessa miljömål påverkas till stor del av livsmedelsproduktionen. 
För att nå miljömålen krävs det att senast år 2018 att minst 50 % av hushållsavfallet sorteras 
från hushållen så att energin kan tillvaratas (Naturvårdsverket 2014).  

Ett av miljömålen är Begränsad klimatpåverkan, vilket bland annat innebär att växthusgaser 
ska stabiliseras på en hållbar nivå. Lyckas man inte stabilisera växthusgaserna kommer detta 
bidra till den globala uppvärmningen, vilket kommer bidra till drastiska förändringar för djur 
och natur. För att kunna göra detta krävs det att människan minskar sin köttkonsumtion 
samt övergår från bensin/olja till biogas/etanol (Naturvårdsverket 2014).  

Ett annat miljömål är Ingen övergödning, vilket är viktigt att uppnå då övergödning bidrar 
till att alger blommar, vilket täcker havsytan och skapar syrefria bottnar (Naturvårdsverket 
2014). Detta gör det svårt för såväl andra växter som för fiskar att överleva då de behöver syre 
för att leva. Detta går att stoppa genom att minska det kväve och fosforutsläpp som sker via 
åkrar då dessa gödslas.  

Ett annat mål är Hav i balans samt levande kust och skärgård, vilket kan nås genom att ha 
ett hållbart fiske där vi bevarar den biologiska mångfalden. Vi måste även minska de miljögif-
ter som når haven, vilket då skulle leda till ett mer välmående hav. Det finns även ett miljö-
mål som heter Giftfri miljö. Forskning visar att 1 miljon svenskar har problem som kan kopp-
las till gifter i inomhusmiljön. Vissa miljögifter kan påverka såväl människors beteende, re-
produktion och vara cancerframkallande. Detta mål finns för att minska de ämnen som är 
farliga för miljön och människan, vilket kan göras genom att minska besprutning av kemiska 
bekämpningsmedel på grödor och därmed ge oss bättre och säkrare livsmedel (Naturvårds-
verket 2014).  

1.1 Hållbar livsmedelsproduktion 

För att skapa en hållbar livsmedelkonsumtion krävs det att befolkningen börjar välja de livs-
medel de konsumerar med större medvetenhet. Ur hållbarhetssynpunkt bör konsumenterna 
därför välja bort de livsmedel som har störst bidragande effekt på miljön, såsom nötkött som 
har stor påverkan på växthusgaser (Jordbruksverket 2013). En annan viktig del i att skapa en 
hållbar livsmedelproduktion är att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. 
Tidigare har det funnit bekämpningsmedel som varit reproduktionsstörande och cancer-
framkallande (Livsmedelsverket 2013). Som ett led i att minska användningen av dessa far-
liga bekämpningsmedel har EU skapat direktivet 2009/128 EG om hållbar användning av 
bekämpningsmedel. Detta direktiv innebär att bönderna måste ha tillstånd för att använda 
vissa ämnen, där kravet för att få tillstånd är att bönderna ska ha kunskap kring vilken inver-
kan ämnet har på miljön. Bönderna måste också kontrollerat att bekämpningsmedlet an-
vänds på korrekt sätt och ställer krav att sprutan fungerar korrekt med korrekt dosering 
(Jordbruksverket 2014).  
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1.2 Förändring av ett beteende via marknadsföring 

Forskning visar att när konsumenter ska välja produkt eller utveckla ett miljövänligt bete-
ende väljer de i kontexten för vad de anser är normalt och vardagligt. Konsumentens föränd-
ringsbeteende och fortsatt miljövänligt beteende influeras av deras förståelse för vad som är 
normalt och vad som inte är normalt. Konsumenter kanske inte väljer ett miljövänligt alter-
nativ för att det inte anses vara normalt och endast relevant för en liten grupp ”gröna konsu-
menter”. Vissa beteenden som inte är miljövänliga, kan då vara svåra att förändra just för att 
de icke-miljövänliga alternativen anses vara normala och något som alla gör (Rettie et al. 
2012). Social normalisering är en social process där aktiviteter eller beteenden förändras till 
att bli vanliga och accepterade som mainstream, medan andra aktiviteter eller beteenden 
förändras till att bli onormala. Ett exempel på social normalisering är under 60-talet. Då var 
det normalt att ta med egna kassar till matbutiken, men när matbutiken började ha matkas-
sar på plats blev det plötsligt mindre normalt att ta med sig egna kassar trots att detta är 
mycket bättre för miljön. Nu är det åter normalt att ta med egna matkassar till affären igen. 
Detta visar på en cykel där att ta med matkassar till butiken har genomgått en förändring 
från att vara normal, onormal och tillbaka till normal igen. Den centrala meningen blir att få 
ett specifikt beteende eller en aktivitet till att bli normal istället för att få den som grön eller 
inte grön(Rettie et al. 2011). Det har visats sig i empiriska bevis kring likformighet i grupp 
situationer, vad andra personer gör eller säger skapar en normativ social påverkan (Milgram 
1974).  

En beteendeförändring sker genom att en grupp människor påvisas de positiva effekter som 
en beteendeförändring har samt påvisa att denna förändring kommer att gynna den stora 
majoriteten i världen (Perkins 2003). Det som är viktigt för att få en förändring är även att 
fånga fantasin (Dobele et al. 2005), visa nyttan för konsumenterna (Helm 2001) och att få en 
överföring av information mellan konsumenterna utan att kräva någon ansträngning från 
konsumenten (Wilson 2000). I en studie av Rettie et al. 2012 fick tusen konsumenter lista 
olika aktiviteter i en skala mellan gröna (2) och inte gröna (-2) aktiviteter samt normala (2) 
och inte normala (-2) aktiviteter. Studien visade att de flesta av konsumenterna visste vilka 
aktiviteter som var gröna och vilka som inte var det. Till exempel ansågs en aktivitet som att 
återvinna som normal och grön medan aktiviteten använda kommunal transport ansågs 
vara svagt grön och svagt normal. Aktiviteten använda kommunal transport kan då behöva 
förstärkas till att normaliseras och göra aktiviteten grönare. Det finns två populära mark-
nadsföringssätt kring hållbarhet för att byta beteende. Den första är att positionera en aktivi-
tet som grön och normal och den andra är att positionera en aktivitet som inte grön och inte 
normal. Detta blir emellertid svårt då vissa saker är normala som att köra bil men inte är bra 
för miljön, att positionera inte köra bil som onormalt blir därför ologiskt för konsumenten. 
Det är därför viktigt att rikta marknadsföringen och endast förstärka bilen som en inte grön 
aktivitet. Vissa aktiviteter som att ta med egna shoppingkassar och att använda energisnåla 
lampor har via storskaliga myndighets- och reklaminitiativ blivit både normala och gröna. 
Detta visar också att människors åsikter går att förändra (Rettie et al. 2012).  

1.3 Miljömärkningens utveckling 

Ett led i att förbättra livsmedelsproduktionens förutsättningar för en hållbar utveckling har 
varit att skapa diverse miljömärkningar. Dessa miljömärkningar ställer olika krav på pro-
duktion och innehåll som ska följas för att minska påverkan på människan och miljön. Kra-
ven innefattar också arbetsförhållanden såsom säkerhet och lön. Miljömärkningarna styr 
också utsläpp av kemikalier såsom besprutning av bekämpningsmedel och restprodukter från 
produktionen. Det finns en rad olika miljömärkningar på livsmedel och detta beror på den 
starka internationella miljörörelsen som under 80-talet väckte intresset för miljömärkningar 
(Ryden 2005). Miljömärkta varor uppkom genom att konsumenter visade intresse för att 
köpa hälso- och miljömedveten mat. Producenterna reagerade sedan och började producera 
mer miljömärkta livsmedel. Däremot dröjde det länge innan frågan om att använda miljö-
märkning som styrmedel väcktes bland makthavare. Den ordentliga etableringen av miljö-
märkning skedde genom dagligvaruhandelns engagemang. Samarbetet mellan detaljhandeln 
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och dagligvaruhandeln var en förutsättning för miljömärkningens etablering (Jordbruksver-
ket, 2009). Ett problem med miljömärkningar är att det finns företag som försökt få en grön 
märkning endast i syfte som en marknadsföringsstrategi. Detta kan göra det svårt för konsu-
menterna att veta vilka produkter som faktiskt är bra för miljön (Iyer och Banerjee 1993). 

1.4 Miljömärkningars tydlighet 

En miljömärkning av livsmedel vill vanligtvis ge information till konsumenten om dess mil-
jöpåverkan. Informationen kan bestå av allt från varans produktionssätt, till att påvisa att 
produkten har en lägre miljöbelastning än andra motsvarande produkter. Detta gör att kon-
sumenten lätt kan se på vilket sätt en produkt är bra för miljön, dock behöver inte detta be-
tyda att endast de varor som är märkta är bra. De som är omärkta kan också ha en liten mil-
jöpåverkan, miljömärkningen är endast ett sätt att nå ut till kunden med information kring 
produkten. Detta gör att miljömärkningen är relativ. Att den är relativ betyder att den gör en 
jämförelse inom en viss produktgrupp och inte visar en sammanlagd miljöpåverkan. Detta 
kan bli ett problem för kunden då märkningen inte alltid ger nog med information för att 
kunna underlätta valet mellan olika produktgrupper (Jordbruksverket 2009). Vissa miljö-
märkningar tar in hela produktens livscykel, medan andra bara tittar på vissa delar och selek-
tivt väljer vissa aspekter de har med i sin märkning. Detta gör att viktiga delar och produkt-
karaktärer inte tas in i märkningen (Schumacher 2010). Desto mer trovärdig en miljömärk-
ning är, ju mer steg från produktion till slutgiltig konsumtion är med i märkningsprocessen, 
ju mindre nytta förlorar konsumenten om den upptäcker att produkten har vissa dåliga 
aspekter trots allt (Jordbruksverket 2009). Men kvaliteten och reliabiliteten hos märkningen 
diskuteras, speciellt på grund av den ökning av antalet nya miljömärkningar där alla har olika 
kriterier och krav. Detta gör det svårare för konsumenten att fullt använda miljömärkning 
som en meningsfull standard (Van Amstel et al. 2008). Detta gör att när konsumenter an-
vänder miljömärkningar som ett hjälpmedel i att skilja på ”bra” och ”dåliga” produkter finns 
det ingen säkerhet i att märkningen faktiskt har det livscykeltänkandet som konsumenten är 
ute efter. Bland konsumenterna skapas det därför en osäkerhet kring hur potentiella faktorer 
verkligen kompenserar de faktorer som finns med i märkningen (Schumacher 2010).  

Den ekologiska märkningen har ofta en organisations- eller myndighetsmärkning och det 
finns mycket information om denna typ av märkning vilket leder till en hög grad av medve-
tenhet hos konsumenter. I Danmark visades det att kunskapen var god om nationell ekolo-
gisk produktion (Millock et al. 2003). 

I en studie om hur medvetna människor är kring miljömärkningen KRAV svarade 24 av 30 
respondenter att de kände till miljömärkningen väl. Många respondenter svarade alltså att de 
var medvetna om vad märkningen innebär, men när man sedan ställde kontrollfrågor där 
man gick in på djupet om vad märkningen verkligen stod för visade det sig att medvetenhet-
en inte var så hög som respondenterna själva trodde. Till exempel svarade endast 16 av re-
spondenterna som tidigare svarat att de kände till märkningen väl, att KRAV stod för en håll-
bar utveckling, vilket är en av märkningens nyckelfrågor. En diskrepans mellan åsikt och fak-
tiskt vetande blir tydlig och en stor osäkerhet kring exakt vad KRAV står för. (Davidsson och 
Navolockaja 2011). 

1.5 Faktiska konsumentval 

När konsumenten väljer livsmedel finns det en del faktorer som styr valet. Detta val kan bestå 
av hur ett livsmedel luktar, smakar eller ser ut, men också vilka miljöfaktorer som produkten 
besitter. Enligt ekonomiska teorier vill en konsument få så hög nytta som möjligt för sina 
pengar den ska spendera när den ska köpa en produkt (Varian 1992). Ett problem med mil-
jömärkta livsmedel som ägg är, att de ofta är dyrare än icke miljömärkta livsmedel. Detta gick 
att se när man jämförde priset mellan frigående höns och ekologiska ägg i vanliga mataffärer. 
Prisskillnaden var som mest 1,75 krona per ägg (Andersson 2011). Detta gör att konsumenten 
måste jämföra sin nytta av miljöanpassade produkter mot att konsumenten betalar ett högre 
pris för varorna på grund av den miljöhänsyn den gör (Jordbruksverket 2009). Priset spelar 
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en roll när konsumenten gör sitt val och en prisorienterad konsument köper färre miljö-
märkta produkter. Priset är däremot inte det enda som spelar in när en konsument ska köpa 
en produkt, den miljömässiga och kvalitetsmässiga biten av en produkt har till och med visat 
sig vara viktigare för en konsument än priset (Schumacher 2010). Vid en studie av Howard 
och Allen 2010 angående personers preferenser av vad de helst av allt skulle välja, visades det 
att ett lokalt producerat livsmedel var det som fick mest stöd av intervjupersonerna. Inter-
vjupersonerna bestod av människor från samtliga sociala grupper. De viktigaste faktorerna 
som styrde deras val var smak, fräschhet och en önskan att vara nära livsmedlen. De som 
svarade med en högre inkomst var mindre intresserade av arbetsförhållanden än de som sva-
rade med en lägre inkomst. De som mer frekvent köper ekologiska produkter visades vara 
mer intresserade av de miljömässiga vinsterna och hur djuren behandlades, än de som hand-
lar mindre ekologiska produkter. Vidare visades det att de populäraste sätten att få informat-
ion om miljömärkningar var direkt via produkternas märkningar, broschyrer och utskrifter 
med information om märkningarna. Internet fanns också med på listan och var det fjärde 
mest populära valet av åtta alternativ. En annan viktig faktor för intervjupersonerna var att 
livsmedelsprodukterna skulle vara säkra och näringsrika (Howard och Allen 2010). Konsu-
menter som bor tillsammans och äger sin bostad köper oftast mer miljömärkta produkter, än 
de som bor ensamma och hyr sin bostad. Konsumenter som tjänar mer och bor i storstäder, 
köper också mer miljömärkta produkter, än de som bor på landet. Att antalet barn i hushållet 
skulle påverka valet av miljömärkning visades inte ha någon påverkan på valet av miljö-
märkta produkter (Jordbruksverket 2009).  

Tidigare forskning visar att en medveten och kunnig konsument som bryr sig om sin miljöpå-
verkan ökar sin konsumtion av miljömärkta produkter. Om konsumenten är kvalitetsoriente-
rad i sitt val av livsmedel ökar antalet miljömärkta produkter från 11 % till 50 % (Schumacher 
2010). 

1.6 Vanliga miljömärkningar 

1.6.1 Livsmedelsförpackningar 

KRAV består av flera delar som ökad ekologisk odling, regler för djurhållning och även tjäns-
ter som butiker och restauranger, samt krav på bondens arbetsvillkor och sociala förhållan-
den (MSC 2010). Till exempel ska nötkreatur vara ute minst 12,5 timmar per dygn under be-
tesperioden och fodret ska bestå av KRAV-certifierat fodermedel (KRAV 2014). Svenskt sigill 
är ett kvalitetsmärke på svensk mat, maten har minskad bekämpningsmedelsanvändning och 
är producerad med omsorg om miljö och klimat (Miljömärkningar 2012). Frukt och grönt ska 
till exempel odlas med en sund växtföljd och med motståndiga sorter (Svenskt Sigill 2012). 
MSC (Marine Stewardship Council) arbetar mot ett sundare hav och ett hållbart fiske och 
vara det bästa miljövalet för fisk och skaldjur (Miljömärkningar 2012). Rainforest Alliance 
arbetar med att skydda ekosystemet samt att se till att människorna skyddas med hållbar 
försörjning (Miljömärkningar 2012). Detta gör dem bland annat genom att se till att jordbru-
ket är hållbart samt att familjer har en inkomst de kan leva på (Rainforest Alliance 2014). 
Fairtrade är en oberoende produktmärkning till för att skapa bra förutsättningar för odlare 
och anställda i deras arbetssituationer. Fairtrade motverkar även barnarbete (Miljömärk-
ningar 2012). Demokrati och en miljöhänsyn i produktionen ska också främjas och den na-
turliga miljön ska skyddas (Fairtrade 2014). I Love Eco är Icas egen miljömärkning, till ex-
empel ska det ekologiska köttet också vara KRAV-märkt för att få säljas under I Love Eco, I 
Love Eco har även andra produkter som växtnäring och sängtextiler (Miljömärkningar 2012). 

1.6.2 Övriga miljömärkningar 

 Svanen är ett verktyg för att hjälpa konsumenter att välja de ur miljösynpunkt bästa produk-
terna på marknaden (Miljömärkningar 2012). 
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1.7 Syfte 

Syfte med detta examensarbete är att undersöka medvetenheten kring miljömärkning på 
livsmedelsförpackningar i två gymnasieklasser. Syftet är även att undersöka hur man kan 
förändra kunskapen kring miljömärkningar och vad dessa står för. 

1.8 Frågeställning 

Hur medvetna är gymnasieelever kring vissa utvalda miljömärkningar på livsmedelsförpack-
ningar och deras betydelse? 
 
Hur kan medvetenheten förändras kring miljömärkningar på livsmedelsförpackningar hos 
eleverna och vilket är det bästa sättet att göra det på? 
 
Hur kan det tydliggöras vad vissa miljömärkningar på livsmedelsförpackningar arbetar för 
och på vilket sätt de arbetar för sina mål? 

1.9 Avgränsning 
Genom att bara undersöka miljömärkning på livsmedelsförpackningar som finns i Sverige 
och endast ett antal miljömärkningar görs en ytterligare avgränsning. 

 

2 Metod 

2.1 Enkät 

Enkäter användes i undersökningen för att kunna besvara syftet, se bilaga 1, som eleverna 
skulle fylla i och svara på. Det är en blandad kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ me-
tod är bra att använda när man vill ha svar på människors upplevelser kring olika saker eller 
deras syn på verkligheten (Ahrne 2011). Kvalitativa studier används ofta för att verkligheten 
kan uppfattas olika och det inte finns en absolut sanning. Den kvalitativa metoden används 
gärna för att undersöka något explorativt. Kvantitativ metod används då författaren har för 
avsikt att samla in data, till exempel genom att låta människor svara på enkäter med förbe-
stämda svarsalternativ, för att sedan bearbeta och analysera den inhämtade informationen 
samt se statistiska samband (Davidsson och Patel 2011). Genom att blanda frågor som är 
kvalitativa, det vill säga frågor där respondenten får svara fritt med text, med frågor som är 
kvantitativa. Det vill säga styrda frågor där respondenten svarar med hjälp av olika svarsal-
ternativ, får författare ett bredare perspektiv på den inhämtade informationen. I enkäten 
fanns det med vanliga och mindre vanliga miljömärkningar på livsmedel. Genom att ta med 
en rad olika miljömärkningar i enkäten får man ett bredare spektra av hur medvetna eleverna 
är kring miljömärkningar, oavsett hur vanliga eller ovanliga de är i matvaruhandeln. 
 
Från elevernas svar skapades kategorier där svaren sorterades utifrån värdeladdade ord. 
Detta för att lättare sammanställa svaren och kunna dra slutsatser utifrån elevernas svar och 
se var och kanske varför de svarade annorlunda. Det ska även gå att se hur tydliga miljö-
märkningarna är beroende på hur snarlika svaren är eller spretiga om miljömärkningen är 
otydlig. De värdeladdade orden som var liknande sattes i samma grupp, de som hade lik-
nande värdeladdade ord men skiljde sig på andra ord i svaren som också var värdeladdade, 
skapades det separata kategorier för. 
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2.2 Urval 

Målgruppen för denna undersökning var gymnasieelever i årskurs 3 som beräknas att snart 
flytta hemifrån. Det är därför intressant att undersöka deras kunskap inom ämnet för att ana-
lysera hur deras framtida handel av livsmedel kan komma att se ut.  

Ett så kallat bekvämlighetsurval användes för att välja vilka gymnasieskolor som skulle få 
delta i studien. Ett bekvämlighetsurval betyder att skolorna är förutbestämda av författaren 
och att därför inte alla skolor har samma chans att delta (Bryman 2011). De utvalda skolorna 
var St Petri och Malmö Borgarskola, då dessa skolor är väletablerade kommunala skolor som 
innehar ett stort antal elever samt inriktat sig på programmen Naturvetenskap och Samhälls-
vetenskap. Sedan mejlade författaren rektor och sekreterare på de båda skolorna ett inform-
ationsbrev kring studien, samt förfrågan om att få komma till en skolklass på vardera skola 
för att få lämna enkäten. Då skolorna inte återkom med några klasser, ringde författaren själv 
slumpmässigt utifrån en förteckning med alla lärares telefonnummer till lärare för att ställa 
förfrågan. Detta blev då ett ostrukturerat slumpmässigt urval, eftersom alla lärare på de båda 
skolorna hade samma chans att bli valda (Bryman 2011).  

Under träffen med klasserna användes informationsbrevet som modell för att förklara syftet 
med enkäten, vem författaren var och att deltagandet var frivilligt samt ge eleverna en möj-
lighet att ställa frågor. Författaren förklarade sedan att den använde nyttjandekravet, att in-
formationen som samlades in endast användes i detta examensarbete (Bryman 2011). Det 
som kan vara negativt med att de är anonyma, är att det kan förändra giltigheten negativt, 
eftersom deltagarna kan inta falska identiteter (Bryman 2011). 

Gymnasieklasserna ska helst bestå av en naturvetenskaplig och en samhällsvetenskaplig 
klass. Att jämföra en eventuell skillnad mellan klasserna kan vara en intressant sak att disku-
tera och undersöka. 

2.3 Bortfall 

Författaren hade med märkningen EU Ecolabel i enkäten som delades ur bland eleverna, då 
bakgrundsmaterialet visade att denna märkning skulle inkorporera livsmedel i slutet av 2013. 
Författaren upptäckte sedan att märkningen inte genomförts och beslutade därför att i efter-
hand ta bort frågan. Denna fråga utgör därför ett bortfall från studien.  

 

3 Resultat 

3.1 Undersökningens genomförande 

Efter att ha kontaktat två av de största gymnasieskolorna i Malmö, St Petri och Borgarskolan, 
svarade två klasser på enkäten. I den ena klassen, Borgarskolan, var det 30 elever och i den 
andra, St Petri, var det 18 elever. Samtliga 48 eleverna svarade på enkäten. 

3.2 Resultat enkät 

Alla elever förutom fyra kryssade i att de läste ”samhälle” i enkäten. Två av eleverna som 
kryssade i ”natur” kryssade i båda svarsalternativen.  

När enkäten sammanställdes skapades det kategorier på de olika svaren där eleverna skulle 
skriva själv. En kategori kunde skapas genom att sammanställa ord som ”rätt lön” eller ”bra 
arbetsvillkor”, som båda handlade om att de som arbetar med miljömärkningen ska ha bra 
villkor avseende arbetsförhållande och lön. En annan kategori skapades genom att samla 
värdeladdade ord som ”fiska hållbart” eller ”ingen utrotningshotad fisk” i samma kategori, då 
de båda hade värdeladdade ord om att skydda fisken och inte överfiska. Det blev också viktigt 
att skilja på värdeladdade ord i samma olika kategorier som ”Icas miljömärke” och ”Icas eko-
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logiska sortiment”, då både innehåller det värdeladdade ordet ”Ica”, men skiljer sig då de 
även har andra värdeladdade ord som ”ekologisk” och ”miljömärke”.  

3.3 Elevernas boendestatus 

Utifrån elevernas svar skapades 8 olika kategorier. Svaren var väldigt spridda med allt mellan 
radhus, villa, gård på landet och hyresrätt. Vissa elever svarade även mamma/pappa. 

3.4 Vilka miljömärkningar på livsmedel har du hemma? 

Från elevernas svar om vilka miljömärkningar de hade hemma gick det att se att KRAV var 
allra vanligast, ungefär hälften av eleverna hade Fairtrade och I Love Eco hemma, MSC samt 
Rainforest Alliance var minst vanliga av de förbestämda alternativen, se bilaga 1. 2 elever 
skrev Svanen under annat (se figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Enkätsvar på de miljömärkningar som fanns i hemmet 

3.5 Är du med och handlar hemma? 

Elevernas svar 3 olika saker, Ja, Nej, och Ibland. Det var totalt 22 elever som var med och 
handlade hemma, 9 svarade att de inte var med och handlade, och 17 som var med och hand-
lade ibland, totalt svarade 48 elever. Av de som inte var med och handlade hemma sa 7 av 17 
att de inte var intresserade att lära sig mer om livsmedelsmärkningar, medan 10 av 17 var 
intresserade av att lära sig mer (se figur 2). 
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 Figur 2. Enkätsvar på vilka elever som var med och handlade hemma 

3.6 Vad betyder KRAV? 

Elevernas svar genererade 7 olika kategorier. Om KRAV skrev 11 av eleverna saker som ”att 
det kanske finns en viss standard som måste hållas enligt miljöregler och det ser krav till att 
de hålls” och ”Kravmärkt är väl typ att varan fyller upp de krav för att få det märket, tror det 
har med hur produkten transporterats och vad den innehåller att göra”. Samtliga av de förut-
nämnda svaren placerades i kategorin Krav/standard/godkänt. 7 elever skrev att det var 
ekologiskt och 1 elev skrev att det var på juice. 4 elever skrev saker som ”produkten har be-
handlats rätt” eller ”bättre producerat”. Dessa hamnade under kategorin Rättbehand-
ling/produktion. 9 elever skrev saker som ”Ingen miljöpåverkan”, ”Att det är ett miljövänligt 
alternativ” eller ”Att varan inte fått föda som är konstbevattnad och att den är närproduce-
rad”. Samtliga av dessa svar hamnade under kategorin Miljövänligt/Ingen miljöpåverkan. 
Under övrigt hamnade svar som ”rätt lön” och ”juice”. 11 elever av 48 skrev ”vet inte” eller 
ingenting alls, dessa hamnade i kategorin Vet ej. (se figur 3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Enkätsvar av eleverna på vad KRAV betyder 

3.7 Vad betyder Svenskt Sigill?  

Utifrån elevernas svar skapades 7 kategorier. Om svenskt sigill skrev 15 elever saker som ”Det 
kommer från Sverige”, ”Svensk vara/bättre producerat”, ”Kanske godkänt av svenska villkor” 
eller ”Att den är producerad i Sverige på ett miljövänligt sätt”. Samtliga av dessa svar ham-
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nade i kategorin Producerad i Sverige. Under kategorin Kvalitetsmärke skrev eleverna saker 
som ”Kvalitetsmärkning svensk mat och blommor”. 6 elever skrev att Svenskt sigill var 
”Närodlat” eller ”närproducerat”. De svaren hamnade i kategorin Närproducerad/närodlat. I 
kategorin övrigt hamnade svar som ”ekologiskt odlad” och ”bra odlat”. 16 elever svarade ”Vet 
ej” eller ingenting, dessa hamnade i kategorin Vet ej (se figur 4). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Enkätsvar av eleverna på vad Svenskt Sigill betyder 

3.8 Vad betyder MSC? 

Efter att eleverna svarat på enkäten skapades 6 kategorier. Om MSC skrev 9 av eleverna saker 
som ”Inte utrotningshotad fisk”, ”Fiskat på ett hållbart sätt, att man inte tar för mycket eller 
någon utrotningshotad art” eller ”Att det inte är fiskar som är i riskzoner för att bli utrotade 
som fiskas”. De svaren hamnade i kategorin Ingen utrotningshotad fisk. I kategorin Miljö-
vänligt skrev 8 elever svar som ”Miljövänligare fordon”, Fisken har blivit fångat på ett bra 
ställe + ej blivit fraktad så långt”. ”liten negativ marin påverkning”. Elevernas svar räknas 
som miljövänliga, då de handlar om en mindre påverkan på miljön. 16 av 48 elever skrev ”vet 
inte” eller ingenting, dessa hamnade i kategorin Vet ej (se figur 5).  

 

  

 

 

 

 

 

Figur 5. Enkätsvar av eleverna på vad MSC betyder 
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3.9 Vad betyder Rainforest Alliance?  
Utifrån elevernas svar skapades 6 kategorier. 25 elever skrev saker som ”Försöker värna om regnsko-
gen”, ”Skadas inte regnskogen eller nått”, ”Bevara skogen” eller ”Produkten har inte skadat regnsko-
gen vid tillverkning (genom t.ex. nedhuggning av träd)”. Samtliga nämnda svaren placerades i katego-
rin Bevara och inte påverka regnskogen. Under kategorin Skonsamt mot djur skrev eleverna ”Utrotar 
ej djur” eller ”Det betyder att det är skonsamt mot djur och mot regnskogen”. 14 elever av 48 skrev 
”Vet ej” eller ingenting, de svaren hamnade i kategorin Vet ej(se figur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Enkätsvar av eleverna på vad Rainforest Alliance betyder 

3.10 Vad betyder Fairtrade?  

Elevernas svar genererade 7 kategorier. Om Fairtrade skrev 26 av eleverna saker som att ”ar-
betarna får en bättre levnadsstandard, rättvis lön, skola, sjukvård, hållbar utveckling och gift-
fria varor”, ”rättvisa arbetsvillkor” och ”att de som odlat fått bra villkor osv”, ”Rättvisa ar-
betsvillkor för arbetarna som producerar varan” och ”bra för människorna bakom arbetet”. 
Samtliga av de förutnämnde svaren placerade i kategorin Bra arbetsförhållande/Lön. I kate-
gorin Hjälper fattiga barn hamnade svar som ”Inget barnarbete”. 6 elever skrev att miljö-
märkningen stod för rättvis handel vilka hamnade i en egen kategori, då svaret inte var så 
utförligt beskrivit. (se figur 7).  
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Figur 7. Enkätsvar av eleverna på vad Fairtrade betyder 

3.11 Vad betyder I Love Eco?  

Sammanlagt 5 kategorier skapades från elevernas svar. I kategorin Ekologiskt producerat 
hamnade svar som ”Varan är ekologisk” och ”ekologiskt”. I kategorin Icas ekologiska märke 
svarade elever som ”Ica köper ekologiskt” och ”Ica använder sig av eco märkta matvaror”. I 
kategorin miljövänligt alternativ hamnade svar som ”bra för naturen” och ”miljövänligt”. 6 av 
48 elever svarade ”vet inte” eller ingenting, de svaren hamnade i kategorin Vet ej (se figur 8).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 8. Enkätsvar av eleverna på vad I Love Eco betyder 

3.12 Var hittar eleverna information? 

Kategorier skapades utifrån elevernas svar, sammanlagt 7 kategorier skapades. 34 av 
eleverna gav flera alternativ till var och hur de hittade information kring 
livsmedelsmärkningar, 7 elever gav endast 1 svar, 2 elever gav svaren ”allmän kunskap”, 
vilket är svar som ej går att kategorisera då de är otydliga, och 5 elever svarade att de inte 
visste vart de hittar information kring livsmedelmärkningar. De flesta skriver att de vill lära 
sig mer via skolan och i undervisningsplanen med exempel som ”samhälls och geografilekt-
ioner”, ”hemkunskapslektioner under grundskolan”, de svaren hamnade i kategorin Skolan. 
De lär sig även via att läsa på förpackningar och att söka information på internet(se figur 9). 
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Figur 9. Enkätsvar av eleverna på var eleverna lärt sig om miljömärkningar 

3.13 Vill eleverna lära sig mer om miljömärkningar? 

Av 48 elever var 35 intresserade av att lära sig mer. De som visade intresse av att lära sig mer 
skrev bland annat att ”ja, bra att veta när man flyttar hemifrån och ska handla, vill lära mig 
mer om det i skolan”, ”ja, därför att jag vill bli miljövänligare” och ”ja, det hade varit bra att 
veta vad de betyder så man vet vad man bidrar till om man köper en vara”. De flesta visade 
att de ville lära sig mera och främst för att få veta hur de påverkar omgivningen med de pro-
duktval de gör som konsumenter. ”Självklart, det är intressant, det handlar om våra barns 
framtid”. De eleverna hamnade i kategorin Ja. De som svarade nej motiverade detta med ”De 
lärt sig nog på lektioner” eller ”Nej tråkigt”. Under kategorin Tveksam hamnade svar som 
”vill och vill det är väl bra att kunna” och de svar som var tomma av någon anledning(se figur 
10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Enkätsvar av eleverna på om eleverna vill lära sig mer om miljömärkningar 
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4 Diskussion 

4.1 Diskussion av resultatet av enkäten 

4.1.1 Medvetenhet kring miljömärkningar på livsmedel 

Tidigare forskning av Schumacher visade att konsumenten kan bli osäker kring en miljö-
märkning om konsumenten inte till fullo vet vad den innebär. Tidigare forskning av Jord-
bruksverket 2009 visade också en miljömärkning är relativ, då olika märkningar tar in olika 
faktorer och sällan visar en sammanlagd miljöpåverkan, vilket också det skapar en osäkerhet 
hos konsumenten. Bland eleverna kunde man se att det fanns en osäkerhet kring märkning-
arna. Det var nästan ingen märkning som kunde beskrivas till fullo, och många märkningar 
beskrevs bara med ordet ekologisk, vilket är ett ord som tidigare forskning visat sig vara ett 
ord folk tror sig veta innebörden på men egentligen inte vet.  

Denna studies reslutat bekräftar därmed att det finns en osäkerhet kring vad de olika märk-
ningarna stod för. Enkäten visade att de flesta eleverna förstod att KRAV stod för något bra 
men mer exakt vad KRAV innebar visste inte eleverna. Att märkningen innebär att maten ska 
vara miljövänlig samt uppfylla vissa krav är uppenbart utifrån märkningen namn och förfat-
taren anser inte att kärnan av märkningen och märkningens ståndpunkter faktiskt nått fram 
till eleverna. Svenskt sigill är ett märke på svensk mat där maten har minskad bekämp-
ningsmedelsanvändning och är producerad med omsorg om miljö och klimat (Miljömärk-
ningar 2012). Anledningen att ett stort antal inte hade märkningen hemma och inte visste 
vad den betydde kan ha att göra med att märkningen ofta finns på frukt och grönt där denna 
typ av märkning sällan syns trots att den finns, vilket även var nämnt av några av elever. 
Denna märkning är därför också otydlig i sitt budskap. Medvetenheten kring MSC är ännu 
sämre jämfört med andra livsmedelsmärkningar. Många av eleverna skrev att Rainforest Al-
liance ”värnade om regnskogen”, vilket är rätt. De visste däremot inte att de även försedde 
människor med hållbar försörjning och det var ganska få som hade miljömärkningen 
hemma. Fairtrade arbetar för att skapa goda arbetsförhållanden för arbetarna och detta var 
tydligt för eleverna, att de även bekämpade barnarbete var något en del elever visste. Fair-
trade finns i ganska många av hushållen och det är många som är medvetna om vad Fairtrade 
arbetar för. Detta kan bero på den stora spridningen som finns av livsmedelsprodukter som 
är märkta med Fairtrade som kaffe och choklad. Att även många kaféer visar att de har Fair-
trade produkter, kan vara en anledning för att elevernas medvetenhet var hög kring miljö-
märkningen. 

Forskning gjord av Davidsson och Navolockaja, kring medvetenhet och miljömärkningen 
KRAV visar att trots att ett flertal personer säger att de är medvetna om miljömärkningen väl 
eller väldigt väl, ändå inte vet att KRAV arbetar för en hållbar utveckling. Denna osäkerhet 
kring uppfattad kunskap och vad man faktiskt vet visar att konsumenter i allmänhet kanske 
överskattar sin egen förmåga. Några av eleverna svarade att de var nöjda och inte ville lära 
sig mer. Att vara nöjd kring miljömärkningar kan betyda att eleverna inte är fullärda om mil-
jömärkningar just för att människor ofta överskattar sin egen förmåga. Att många elever även 
hade miljömärket hemma, men trots det inte visste vad KRAV står för visar att det finns ett 
behov att öka medvetenheten. 

Ett sätt att göra medveten tydligare kring vissa miljömärkningar är att vid produkterna i 
matbutiken ha lappar eller skyltar i taket, där det kortfattat och enkelt står vad KRAV eller 
Svenskt Sigill arbetar för. För Svenskt Sigill blir detta extra viktigt då märkningen finns på 
mycket grönsaker och frukter som sällan har egna förpackningar, utan bara små klisterlappar 
med Svenskt Sigill märket på. 

Eleverna i dessa skolklasser är vår kommande generation och kommer därför spela en avgö-
rande roll i att skapa en hållbar utveckling kring livsmedelsproduktion. För att kunna delta i 
denna utveckling krävs det att eleverna har kunskap kring hur en hållbar livsmedelsprodukt-
ion går tillväga, så att eleverna kan göra medvetna val som kommer ha positiv inverkan på 
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jordens framtida klimat och miljö. Att även arbeta för en hållbar livsmedelsproduktion och 
konsumtion är ett viktigt steg för att nå de Svenska miljömålen Giftfri miljö, Hav i balans 
samt Levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan. 

4.1.2 Förändring av medvetenhet 

Denna studie har visat att många vill lära sig mer om miljömärkningar och förbättra sin 
medvetenhet om miljömärkningar på livsmedel. Många av eleverna föreslog att skolan borde 
ansvara för att lära ut grundläggande kunskap kring miljömärkningar. Eleverna föreslog att 
ämnet kunde ligga under lektioner såsom geografi, hemkunskap och samhällskunskap.  

Forskning av Perkins visade att för att förändra ett beteende krävs det att man för en grupp 
människor påvisar de positiva effekterna som beteendeförändringen kommer ge världen. Att 
försöka öka medvetenheten hos eleverna och visa på vilket sätt beteendet att handla mer mil-
jömärkt mat det gynnar världen, är ett effektivt sätt att förändra elevernas medvetenhet och 
beteende.  

Att kunna hitta mer information direkt på förpackningarna var också något många elever 
föreslog då de ansåg att detta var ett smidigt sätt att ta till sig information kring märkningar-
na. Tidigare forskning visar att information som ska leda till förändring måste vara lättill-
gänglig, och ett svårslaget sätt som skulle göra information mer lättillgänglig vore att alltid ha 
informationen direkt på förpackningen. Detta gäller oavsett vilken produkt det är, vissa pro-
dukter har information om miljömärkningen ibland, men att alltid ha det kan vara ett sätt att 
ytterligare förstärka varför den miljömärkta produkten är ett bättre miljöval. Detta skulle 
alltså kunna vara ett framgångrikt sätt att förändra beteende på.  

Att visa på de positiva egenskaperna de miljömärkta produkterna har skulle också kunna 
vara ett sätt att förändra medvetenheten och intresset att handla miljömärkt mat. Tidigare 
forskning visar att lukt, smak och miljötänk är viktiga egenskaper för konsumenter när de ska 
välja livsmedel. Att via reklam visa på vilket sätt olika livsmedel som grönsaker eller kött ut-
märker sig kan vara ett sätt att locka konsumenter att handla mer miljömärkt mat. 

Vissa elever sökte själv kunskap om miljö och märkningar via internet. En del kände dock att 
internet inte fungerar då det förutsätter att de själva aktivt söker efter informationen. Detta 
förutsätter också ett visst grundläggande intresse för miljön då ansvaret för att hitta inform-
ationen skulle ligga hos eleven själv. Att det inte får finnas för höga krav på konsumenten att 
själv hitta information har också påvisats vara negativt i tidigare forskning, vilket bekräftar 
att informationen måste vara lättåtkomlig och inte kräva någon ansträngning från konsu-
mentens sida. Att då använda moderna sociala medier så som Twitter, Instagram eller Fa-
cebook, skulle kunna vara ett sätt att enkelt och effektivt sätt att nå ut till unga konsumenter. 
Att även göra informationen bärbar och enkel kan vara ett bra hjälpmedel för konsumenterna 
i butiken när de ska välja livsmedel. Att göra den bärbar kan bland annat lösas genom att 
utveckla en applikation där informationen om varje miljömärkning finns lättillgänglig. 

 Många ville konsumera varor som hade en positiv effekt på miljön. Varor som anses vara 
”gröna” och ”normala” har visats av Rettie, 2012, ha större sannolikhet att bli konsumerade i 
butiker. Att eleverna hade en vilja att konsumera gröna varor visar att detta stämmer, men en 
förutsättning för att vissa varumärken ska bli valda är också att de anses vara normala. Att 
eleverna sedan tidigare har varor med en special miljömärkning hemma ökar sannolikheten 
att de anser att varan är normal, och därmed sannolikheten att de fortsätter att konsumera 
den. För att förändra konsumenternas åsikt är det därför viktigt att veta vad konsumenter 
anser om ett beteende som att köpa miljömärkta varor/produkter. Om en viss aktivitet anses 
som onormal blir det då viktigt att få konsumenterna att ändra åsikt och tycka att aktiviteten 
”köpa miljömärkt mat” blir normal. Om ett sådant skifte sker kommer konsumenterna i 
större utsträckning att välja den miljömärkta varan när de väl står i matvarubutiken och ska 
välja produkt. 
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4.1.3 Tydliggörande vad miljömärkningar arbetar för samt hur 

Schumacher, 2010, visade att en brist många miljömärkningar har är att de är otydliga och 
inte kan övertyga konsumenten om produkternas ekologiska vikt och betydelse. Att de är 
otydliga och kräver en del kunskap från konsumenten visades bland annat av att eleverna vill 
ha mer kunskap kring miljömärkningar inför att de flyttar hemifrån. Att veta hur varan blir 
gjord och vilka åtgärder som krävs för att det ska bli miljömärkt är en viktig del för eleverna, 
då de vill att det ska finnas en betydelse kring deras val av livsmedel. Miljömärkningen 
KRAVs tydlighet visade sig att ett flertal av eleverna var osäkra kring. Att inte förstå bredden 
av arbetet och varför miljömärkningen finns gör att otydligheten ökar och att eleverna kanske 
väljer en miljömärkt produkt mer på hur enkel den är att förstå och inte på hur bra den är för 
miljön. Denna brist gick även att se i Svenskt Sigill och MSC. Rainforest Alliance däremot var 
vissa delar lättförstådda men andra delar missades av i princip alla av eleverna. Det var tyd-
ligt för eleverna att Rainforest Alliance var till för att skydda regnskogen men vissa delar av 
märkningen som att de skyddar arbetarna genom att ge dem en hållbar levnadsförsörjning 
var inte tydligt. Fairtrade är tydlig i sitt avseende att de arbetar för en hållbar ekonomi för 
arbetarna och en minskning av barnarbete. Att de även har en miljöhänsyn är dock något 
som få elever visste. Att de även vet vilka sorters produkter märkningen finns på visar att 
miljömärkningen har en god spridning. Att miljömärkningen Fairtrade även finns på många 
kaféer och fikaställen kan förbättra spridningen av märkningen. I Love Eco är Icas miljö-
märke vilket de flesta av eleverna visste, att den även är ekologisk och miljövänlig är tydligt. 
MSC är en märkning som visar sig vara otydlig då få elever svarade på den. Av de elever som 
svarade förstod de flesta att MSC var på livsmedel som fiskar. Men vad exakt MSC arbetade 
för var det få av eleverna som förstod. Att märkningen är på engelska och baseras på en eng-
elsk förkortning kan vara anledningen varför ett stort antal elever inte skrev någonting. Att 
även det engelska namnet inte direkt kopplas till vad de gör, kan vara en ytterligare anled-
ning för otydlighet. Att en miljömärkning på livsmedel är på engelska måste dock inte vara 
negativt och försämra förståelsen, I Love Eco, Rainforest Alliance och Fairtrade är alla på 
engelska men eleverna förstod ändå tydligt vad märkningarna arbetade för och var till för. Att 
MSC förkortningen betyder Marine Stewardship Council och inte har någon direkt koppling 
till märkningen förutom ordet Marine gör att eleverna blir osäkra. Att loggan eller namnet 
inte ger information kring vad organisationen arbetar med gör att konsumenten och eleverna 
måste aktivt söka informationen själv. Eleverna visar även att de vill ha mer kunskap kring 
miljömärkningar inför att de skulle flyttade hemifrån och ska handla egen mat. Att veta hur 
varan blev gjord och vilka åtgärder som krävs för att det ska godkännas var viktigt för en del 
elever och även att det faktiskt fick någon betydelse och inte bara var ett märke var en central 
del kring varför eleverna ville förbättra sin medvetenhet. 

Forskning av Iyer och Banerjee (1993) visar även att vissa företag endast skapar en miljö-
märkning för miljömärkningens skull. Detta skapar en osäkerhet hos konsumenten då det 
finns ett stort antal olika miljömärkningar, bland annat de nämnda i studien. Att inte ha kun-
skapen försvårar valet för eleverna och för samtliga konsumenter, då det även finns företag 
som försöker tjäna pengar på konsumenters goda vilja. Valet mellan två eller flera miljö-
märkningar på livsmedel blir då svårt och det kan då förekomma en risk att eleverna och 
konsumenterna väljer ett sämre miljömärke på livsmedel för att spara pengar och ändå göra 
något som de tror är bra för miljön. Ett tecken på detta var att konsumenter ofta väljer pro-
dukter efter pris. Det blir därför ännu viktigare att märkningarna är tydliga och informat-
ionsrika att konsumenten kan se nyttan med att köpa den dyrare och miljövänligare produk-
ten. Att en märkning är på engelska måste inte vara något negativt. Till exempel I Love Eco 
och Rainforest Alliance var lätt igenkännliga av eleverna trots att de var på engelska. 

I tidigare forskning av Schumacher (2010) visas det att det finns en osäkerhet kring vad en 
märkning står för och betyder vilket gör att konsumenter kan ha svårt att skilja på ”bra” och 
”dåliga” produkter. Denna osäkerhet speglas bland eleverna då det vill både lära sig mera och 
att de vill lättare komma åt informationen och ha den tidigare i skolan och åtkomlig i affären. 
Att veta direkt i affären och där tydliggöra kan då göra att eleverna väljer den produkt som 
bäst har de miljökrav de själva efterfrågar. Det som här blir viktigt för eleverna är hur miljö-
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märkningarnas faktiska resultat gynnar samhället och omvärlden. Att eleverna är osäkra på 
hur bra en miljömärkning är, kan man se i deras svar om KRAV, där vad KRAV faktiskt arbe-
tar för och vad eleverna tror KRAV arbetar för har en mycket stor spridning i uppfattning. Att 
Svenskt Sigill är svenskt är något som är tydligt men att de har en sund växtföljd och odlas 
med omtanke för miljö och klimat är inte lika självklart.  

Jordbruksverket, 2009, visade en sak som försvårade tydligheten hos miljömärkningar är att 
de flesta är relativa. Detta betyder att endast i jämförelse med en annan miljömärkning går 
att se om den är bättre eller sämre i förhållande till den andra miljömärkningen. En omärkt 
produkt kan till och med vara bättre än en miljömärkt produkt. Att konsumenten känner sig 
osäker och inte förstår varför konsumenten ska betala mer för en produkt blir då en relevant 
fråga. Att eleverna även skriver att de vill lära sig mer visar på att de vet att det finns en osä-
kerhet i deras egen kunskap och att de även vill lära sig varför nyttan finns och vad de bidrar 
med om de väljer en viss produkt. Detta blir ännu svårare för konsumenter som sedan tidi-
gare inte känner till vilken miljöpåverkan omärkta varor har. Miljömärkningen på livsmedel 
ger heller inte alltid en komplett bild av varan och det blir då svårt för konsumenten att välja 
den produkt som bäst uppfyller de krav och förväntningar som konsumenten har på produk-
ten.  

4.2 Utförandet av examensarbetet 

4.2.1 Metodval 

Metoden var blandad kvalitativ och kvantitativ. Ingen av eleverna skrev nog långa svar för att 
kunna göra en kvalitativ analys kring deras syn på märkningarna. Svarsalternativen blev an-
tagligen för många för att någon elev skulle orka skriva nog mycket för att en kvalitativ analys 
skulle kunna genomföras. En kvantitativ analys gick däremot att genomföra, då det fanns 
tillräckligt med svar för att kunna bearbeta och analysera svaren kvantitativt med statistiska 
samband. 

4.2.2 Möjliga felkällor 

I enkäten var det många av eleverna som skrev ordet ekologiskt ett flertal gånger som svar. 
Dessvärre angav ingen av eleverna någon längre förklaring kring vad ekologiskt betydde vil-
ket gör att författaren inte kan anta att eleverna vet vad ordet ekologiskt faktiskt betyder. Det 
hade därför varit intressant att ha med en fråga där eleverna skulle förtydliga vad ekologiskt 
betydde för dem. Denna studie valde även att fokusera på vad som kan anses vara de vanlig-
aste miljömärkningarna på livsmedel. Det hade varit intressant att ta med andra märkningar 
som Ä-märket eller den Blå Ängeln, för att se hur medvetna eleverna var kring dem. Att even-
tuellt göra den skriftliga delen kortare skulle även kunnat ge längre och mer innehållsrika 
svar och bidra till att alla svarade på samtliga frågor. Detta gick att se på en del elever som 
bara skrev på ett eller två ställen i hela häftet. Det skulle också kunna ge bredare svarsalter-
nativ. Att eleverna svarade mycket kortfattat och hoppade över många frågor som krävde 
skriftliga svar gör att arbetets kvalitativa vinkel blir frånvarande. Svaren i enkätens skriftliga 
del har alltså för korta svar, för att det ska vara möjligt för författaren att göra en kvalitativ 
analys. En sak som däremot visar att enkäten fungerade var att även om den del elever läm-
nade tomma svar skrev de flesta fortfarande någonting på vissa av miljömärkningarna. De 
miljömärkningarna kan då antas vara tydligare och få fram sitt budskap bättre till elever-
na/konsumenten än de miljömärkningar där eleverna inte skrev någonting alls. Vid valet av 
märkningar kunde det även valts en annan bild på Icas I Love Eco utan texten Ica.  

Alla eleverna svarade på enkäten och studien fick därför inget bortfall av deltagare. Att förfat-
taren själv åkte till klassrummen och delade ut enkäterna hade antagligen en positiv effekt på 
elevernas engagemang och bidragande faktor till att alla elever svarade på enkäten.  

Enkäten hade en fråga om boendestatus. Det var där tänkt att de skulle skriva hur de bodde, 
det vill säga om de bodde i hyreslägenhet, bostadsrätt eller villa. Under besöken förklarades 
det vad som menades men trots det skrev vissa elever svar så som ”mamma och pappa”, ”hy-
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reslägenhet”, ”lägenhet”, ”villa” och ”gård på landet”. Genom att veta hur deltagarna bor kan 
vissa slutsatser dras kring deras socioekonomiska ställning. Det var sedan tänkt att det skulle 
göras en jämförelse mellan deras socioekonomiska ställning och deras medvetenhet om mil-
jömärkningar och vilka miljömärkningar de hade hemma. Jordbruksverkets statistik från 
2009 visade att de som bor tillsammans och äger sin bostad köper mer miljömärkta varor än 
de som bor ensamma. Vissa elever skrev lägenhet och vissa hyreslägenheter, vilket är svårtol-
kade svar då det finns vissa lägenheter som kostar lika mycket som hus i Malmö. Detta gör att 
det blir svårt att kunna dra paralleller och slutsatser beroende på hur de bor utifrån dessa 
svar. Syftet med denna fråga skulle antagligen besvarats bättre med hjälp av styrda svarsal-
ternativ då det i efterhand upptäckts att det är viktigt att veta i vilket område en person i 
Malmö bor i, snarare än i vilket typ av hus/lägenhet de bor i. Till exempel kan en hyreslägen-
het i centrala Malmö kosta närmare 20.000 kr/månaden vilket är betydligt dyrare än genom-
snittet, samt en villa i ett sämre område kan kosta 1.5 miljoner, vilket är avsevärt billigare än 
genomsnittet.  

Frågorna om eleverna ”är med och handlar hemma eller inte” och ”att de är intresserade om 
att lära sig mer om livsmedelsmärkningar”, går det inte se något samband mellan. 5 av 24 av 
de som var med och handlade hemma var inte intresserade av att lära sig mer. Att föräldrar-
na involverar eleverna i livsmedelshandlandet skulle annars kunna vara ett sätt att öka enga-
gemanget kring livsmedel och miljömärkningar. Det skulle även vara ett bra sätt för eleverna 
att bli mer medvetna kring miljömärkningar på livsmedel. Detta förutsätter dock att föräld-
rarna själva är medvetna om vad de olika livsmedelsmärkningarna betyder. Av de som inte 
var med och handlade hemma sa 7 av 17 att de inte var intresserade att lära sig mer om livs-
medelsmärkningar. Det går heller inte se något samband med hur medvetna de är och om de 
är med och handlar hemma. De som kryssade i ”nej” svarade ungefär lika mycket som de som 
kryssade i ”ja”. Någon variation kring hur mycket miljömärkningar på livsmedel det fanns i 
hemmet gick heller inte att se.  

Två av eleverna skrev under annat i enkäten ”Svanen”. Svanen är en miljömärkning, men inte 
på livsmedel. Svanen kan finnas på varor och tjänster som biltvättar och rengöringsmedel. 
Att eleverna skrev Svanen var nog för att de visste om att märkningen fanns utan vad den står 
för och trodde den var på livsmedel. 

4.2.3 Genomförandet av mötet med klasserna 

Vid mötet med klassen kunde genomgången om enkätens upplägg och hur de skulle fylla i 
enkäten varit tydligare på grund av att en elev upptäcktes googla svaren och en annan skrev 
det direkt i enkäten att den hade googlat svaren. Att även tidigare höra av sig direkt till lärare 
kunde varit bra, för att tidigare nå ut med enkäten och få svar istället för att mejla skolans 
rektorer och sekreterare. En del elever lämnade tomt på vissa frågor, därför kunde även in-
struktionerna varit tydligare kring att de skulle fylla i vad de trodde livsmedelsmärkningarna 
betydde. Det sades upprepade gånger under mötet med klassen, men det var ändå ett antal 
olika elever som valde att svara på vissa av frågorna.  

Istället för att få en naturvetenskaplig klass och en samhällsvetenskaplig klass, fick författa-
ren kontakt med två samhällsvetenskapliga klasser. En av klasserna var en samhällsklass 
med inriktning mot miljö. Lektionerna en av klasserna hade den dagen var en naturveten-
skaplig lektion. Några elever kryssade i att de läste natur- och samhäll och några endast na-
tur. Läraren sa vid ett mötena med klasserna att de skulle kryssa den lektionen de hade just 
den dagen, vilket kan vara en anledning varför en del elever kryssade i natur och samhälle. 
De hade tidigare haft ett projekt där vissa skrivit om miljömärkningar. De elever som gjorde 
det var få och de kunde vissa bra, men det var fortfarande en del miljömärkningar som de var 
osäkra kring.  

4.3 Slutsatser 

Medvetenheten hos eleverna är hög kring vissa miljömärkningar på livsmedel men samtidigt 
går det att se kunskapsbrister kring en del av miljömärkningarna. Det gick samtidigt att vissa 
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aspekter missades men de centrala begreppen i miljömärkningarna var eleverna medvetna 
om.  

Eleverna föredrar att lära sig via skolan, internet och direkt på en produkt, detta anser förfat-
taren vara ett effektivt sätt att nå ut med kunskap till denna målgrupp och öka medvetenhet-
en. Att även skapa en applikation till mobiltelefonen som eleverna kan ha som stöd i deras 
framtida handlande kan vara ett effektivt hjälpmedel. En viktig faktor i att förändra synen 
kring miljömärkningar och i slutet medvetenheten är att aktiviteten att handla miljömärkta 
livsmedel ska ses som normal och vanlig, och inte något som endast få personer med ett mil-
jöintresse eller med nog mycket pengar kan göra. Detta går effektivt att genomföra genom 
stora informations- och reklamkampanjer som går ut på varför det är bra att välja en miljö-
märkt produkt.  

Det är viktigt att informationen kring miljömärkningen finns direkt på förpackningen eller i 
direkt anslutning till produkten i affären. Att använda konkreta exempel, allt från hur en 
producerandes familjeekonomi har blivit bättre till att ett visst djur mår bättre eller hur 
många träd som räddats kan vara ett effektivt sätt att nå ut till kunden varför den ska välja ett 
visst livsmedel med en miljömärkning över en annan. 
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 Bilaga 1 enkät: 

Livsmedelsmärkning 

Natur   Samhälle 

Boendestatus: 

Vilka miljömärkningar på livsmedel har du 
hemma? 

KRAV  Svenskt Sigill  MSC
  

EU Ecolabel        Fairtrade 

RainforestAlliance  I love eco  

Annat 
________________________________
_ 

Är du med och handlar hemma? 

Ja    Nej 

Vad betyder detta märke: (om du känner 
dig osäker skriv vad du tror det bety-
der) 

 

 

Vad betyder detta märke:  
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Vad betyder detta märke:  

 

 

 

 

Vad betyder detta märke:  

 

 

 

 

Vad betyder detta märke:  

 

 

 

 

Vad betyder detta märke:  
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Vad betyder detta märke:  

 

 

 

Vart har du hittat information om miljö-
märkningar hur? 

 

 

 

Skulle du vilja lära er ytterligare om miljö-
märkningar? 

(Om ja på vilket sätt / om nej varför inte) 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


