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Sammanfattning 

Kravmärkningen existerar för att främja ekologisk framtagning av livsmedel, märkningen har existerat 

länge och vuxit till att bli ett välkänt varumärke. Hur väl märkningen fungerar för att påverka 

konsumtionen är något som är värt att studera närmare. Kravmärkta varor är generellt dyrare att 

producera och får därmed ett dyrare pris på marknaden. Därför krävs det att konsumenter har en vilja 

att betala för detta. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida denna betalningsvilja faktiskt 

existerar hos studenter. Vi har inkluderat teorier för inkomstelasticitet, priselasticitet, externa effekter 

och nudging. Tillsammans med tidigare forskning har det diskuterats kring faktorer som påverkar 

studenters betalningsvilja. En enkätundersökning har även genomförts för att granska studenters 

kunskaper om Kravmärkningen samt testa deras betalningsvilja för specifikt utvalda konventionella 

respektive Kravmärkta livsmedel. Utöver enkätundersökningen har information samlats in genom en 

mailkorrespondens med butikschefen på Maxi ICA Stormarknad Linköping för att få mer kunskap kring 

eventuella strategier livsmedelsbutiken använder sig av.  

 

Studien visar att studenterna generellt är väl informerade om existensen av Krav som miljömärke, 

dock är kunskaperna låga rörande Krav:s arbete och syfte. Vi har observerat att det generellt är färre 

individer som väljer Kravmärkt framför konventionellt, resultatet skiljer sig dock för olika livsmedel. 

Faktorn inkomst har vi observerat flera samband gällande, då de högre inkomstintervallen verkar vara 

synonymt med den högsta angivna betalningsviljan för Bregott. För äggen däremot syns inget tydligt 

samband mellan högre inkomstintervall och högre betalningsvilja. Ytterligare en faktor som har stor 

påverkan på betalningsviljan är pris, då större prisskillnader mellan konventionellt och Kravmärkt 

resulterat i att fler väljer det konventionella alternativet. Individuella preferenser som visat att 

konsumenten väljer att prioritera miljömärkningar visar att en viss kännedom existerar, men skillnad 

mellan kännedom och faktiskt agerande föreligger. Vilket även tidigare forskning styrker.  Preferenser 

styr inte konsumtionen i samtliga fall, utan pris verkar vara största influerade faktorn. Detta kan 

grunda sig i omständigheterna, som bland annat i denna studie skulle kunna vara att 

urvalspopulationen består av studenter. 

 

 

 

 

Nyckelord: Nudging, elasticitet, externa effekter, konsumentbeteende, betalningsvilja, 

miljömärkning, Kravmärkning 



 

 

  

 

 

Abstract 

The ecolabel Krav exists to promote organic food production. The label has existed for a long time and 

has grown to be a well-recognized brand. How well the label works to influence consumption is 

something worth investigate more closely. Since the ecolabeled food are generally more expensive to 

produce, and thus get a higher market price, consumers must have a desire to pay the higher price. 

The purpose of this thesis is to examine whether the willingness to pay actually exists among students. 

The included theories are income elasticity, price elasticity, external effects and nudging. These 

together with previous research have discussed the factors concerning consumers behavior. A survey 

has also been conducted to examine students knowledge concerning the ecolabel Krav, and to test 

their willingness to pay for selected conventional and Krav labelled groceries. In addition to the survey, 

information has been collected through an email correspondence with the store manager at Maxi ICA 

Stormarknad Linköping to get information about possible strategies the grocery store use. 

 

The study shows that consumers are well informed about the existence of Krav as an ecolabel, but the 

knowledge is poor regarding the work Krav is performing and the purpose of it. We have generally 

observed that there are fewer individuals choosing the ecolabel Krav over conventional, the result 

differs between groceries. We have observed several connections regarding the factor income, the 

higher income ranges seem to be a synonym with the highest willingness to pay for Bregott. For the 

eggs, we cannot see any clear connection between the higher income ranges and the higher 

willingness to pay.  Another factor that has high impact on the willingness to pay is the price, when a 

bigger price difference between conventional and Krav groceries exist, this results in a connection that 

more individuals chose the conventional option. Individual preferences of ecolabels show that a 

certain awareness exist, but that there is a difference in awareness and action. Which previous 

research strengthens. Preferences does not determine consumption in all cases, instead price seems 

to be the deciding factor. This can be based on the selected population which are students. 
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1. Konsumenters inställning till miljömärken  

Miljöfrågan har blivit uppmärksammad i media, vilket har bidragit till att fler inser vikten av att 

förändra sitt beteende för en hållbar livsstil samt hållbar miljö för framtida generationer. Vi lever i ett 

konsumtionssamhälle där det till viss del går att påverka samhället genom aktiva val i vår konsumtion. 

De livsmedel som produceras är resultatet av konsumenters efterfrågan. Detta återspeglas på 

butikens hyllor där det tillkommer fler miljömärkta och ekologiska varor (Brydolf, J. 2014). Miljömärkta 

varor är generellt dyrare att producera eftersom det finns fler restriktioner som måste följas under 

produktionsprocessen, vilket leder till att varorna ofta kostar mer ute i handeln (Bergendorff, J. 2013). 

 

Det finns en ökad medvetenheten vad gäller mat, därför syns ett ökat intresse bland konsumenter 

gällande att odla själv och att vara egenförsörjande till viss del av grönsaker och rotfrukter (Westerén, 

H. 2016). Att vara medveten om vad som händer med livsmedlet från frö till bord gör att individer får 

kontroll över vad köksväxterna har utsatts för. Dessutom förekommer inga transportkostnader 

(Arbetarbladet, 2017). Enligt civilutskottets översikt existerar flera miljömärkningar vars syften är att 

ställa krav på olika konsumtionsområden. Miljömärkningar fungerar som hjälpmedel för att underlätta 

och informera konsumenter att göra val som är positiva ur ett miljöperspektiv. Konsumenten vet då 

om att livsmedlet till exempel inte innehåller gifter eller bekämpningsmedel. Ett ökat intresse från 

konsumentens synvinkel för miljömärkningar har observerats, men brister i konsumentens kunskap 

om miljömärkningarnas betydelse existerar (Riksdagen, 2016). Det råder problematik kring den 

begränsade Informationen som konsumenterna har. 

 

Naturen fungerar helt och hållet som ett kretslopp, ständigt beroende av vatten, jord, djur, fåglar och 

insekter. På samma sätt fungerar odlingsplatser och andra produktionsställen av livsmedel 

(Naturhistoriska Riksmuseet, 2019). Genom att välja miljömärkta varor och tjänster så gynnas dessa 

beroende kretslopp och strävar efter att de hålls slutna och oförstörda. Det finns en tydlig positiv 

ökning av försäljning av ekologiska och miljövänliga produkter. Mätningar som utförts har påvisat att 

världens försäljning av ekologisk mat år 2002 var 23 miljarder dollar jämfört med år 2008, då 

försäljningen var 52 miljarder dollar (Rudholm, m.fl., 2011). Sveriges försäljning av ekologiska 

livsmedel ökade med 41% under år 2014 (Ryegård, C., & Ryegård, O. 2015). 
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Bild 1: Krav (2019) 

Det finns flera olika miljömärkningsorganisationer som arbetar med 

miljöfrågor. Krav är bara en av dessa som existerar för livsmedel, 

logotypen kan ses i bild 1. Organisationen bildades år 1985 som en ideell, 

politiskt och religiöst obunden förening. Fem år senare ombildades 

organisationen till en ekonomisk förening vilket det är än idag. 

Bakgrunden till bildningen av Krav var en saknad av en enhetlig märkning. Därför var det fyra 

odlarorganisationer (Biodynamiska föreningen, Förbundet naturenlig odling, Förbundet organisk 

biologisk odling och Alternativodlarnas riksförbund) som bildade Krav som står för kontrollföreningen 

för alternativ odling (Krav, 2018). I Krav:s stadgar (§3) kan utläsas att Krav:s syfte är att främja 

medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att tillhandahålla en kontroll av ekologiska produkter 

(Krav, 2018). Tidigare har Krav varit ledande i marknadsandelar men har fått hårdare konkurrens i 

form av den konkurrerande EU-ekologiska certifieringen (Ryegård, C., & Ryegård, O. 2018).  

1.1 Syfte 

Syftet är att analysera vad Kravmärkningen har för påverkan på studenters betalningsvilja på olika 

livsmedel.  

 

Frågeställningar: 

➢ Råder det ett samband mellan en högre inkomst och en större betalningsvilja för Kravmärkta 

produkter? 

➢ Hur fungerar livsmedelsbutikens strategi för att nå ut till kunder? Sker en positiv exploatering 

för att främja konsumtion av Kravmärkta livsmedel? 

➢ Råder det ett samband mellan konsumentens medvetenhet om Kravmärkningen och 

konsumentens val att konsumera Kravmärkt? 

1.2 Avgränsningar 

Denna uppsats har avgränsats till att endast fokusera på Krav som miljömärke och uppsatsen kommer 

inte beröra andra miljömärken eller miljömärken generellt. Ytterligare en avgränsning vi valt att göra 

är att fokusera på främst livsmedel men även restauranger då Kravmärkningen endast berör dessa 

områden. Vi har också valt att endast rikta oss till en målgrupp, studenter, i enkätundersökningen för 

att vi anser att vi endast har möjlighet att nå ut till studenter med den tiden vi har att disponera. 
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2. Krav som miljömärke 

Kravmärkningen är en miljömärkning för livsmedel och förekommer på 

livsmedelsprodukter från hela världen (Krav, 2018). När du handlar en 

Kravmärkt vara så vet du med säkerhet att varan är ekologiskt 

producerad samt att den uppfyller de specifika kriterierna som Krav 

kräver av producenterna. Utöver livsmedelsprodukter kan även 

restauranger få en Kravcertifiering, logotypen kan ses i bild 2. Då mäts 

andelen godkända råvaror utifrån Krav:s kriterier som restaurangen 

använder sig av i köket. En stjärna i logotypen innebär att restaurangen 

har minst 25% godkända livsmedel av råvaror, två stjärnor innebär minst  

50% godkända livsmedel och tre stjärnor innebär minst 90% godkända livsmedel (Krav, 2019). 

2.1 Kriterier för att bli Kravmärkt 

Alla Kravmärkta livsmedel är ekologiska och måste följa EU:s regler för certifiering av ekologisk 

produktion. Syftet bakom EU:s regler är främst att den ekologiska märkningen ska garantera likvärdiga 

standarder på produkter oavsett vilket medlemsland du befinner dig i. Denna standard är dock låg just 

för att den ska passa alla medlemsländer inom EU. I appendix under rubriken “EU:s och Krav:s 

kriterier” finns utförliga punkter som krävs för att uppfylla detta (Krav, 2019). 

 

En Kravmärkt produkt har dels EU-kriterierna uppfyllda, men det krävs också att produkten uppfyller 

kriterierna specifika för Krav. Dessa är hårdare kontrollerade och täcker fler områden. Krav har regler 

inom socialt ansvar, förpackningar, växtodling, djurhållning, biodling, vattenbruk, slakt, 

fodertillverkning och restauranger med flera (Krav, 2019). Det finns ett visst antal certifieringsorgan 

som kontrollerar alla Kravproducerade livsmedelsfabriker och gårdar årligen, för att kontrollera om 

kriterierna är uppfyllda. Beroende på vad som produceras så kostar det för producenten att 

upprätthålla Kravlicensen. Kravlogotypen på livsmedlet blir en form av marknadsföring för att enkelt 

tala om för konsumenterna att detta livsmedel har en hög standard (Krav, 2018). 

 

Bild 2: Krav (2919) 
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2.2 Tidigare mätningar 

Enligt Sifo är förtroendet för Krav starkt bland konsumenterna. 98% känner till Krav som miljömärkning 

och 65% av dessa har en positiv inställning till miljömärkningen. Av deltagarna i undersökningen anger 

31% att de väljer Kravmärkta produkter i affären så ofta de kan. 51% anger att det väljer Kravmärkta 

produkter ibland. Incitamenten till att köpa en Kravmärkt vara ligger till grund för att konsumenterna 

förknippar Krav med ekologiskt och att varorna är producerade utan bekämpningsmedel, med djur 

och natur i åtanke. Viktigaste valet vid ett köp från konsumenternas sida är däremot att livsmedlet 

smakar gott (Krav, 2019). 
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3. Konsumenten och livsmedelsbutikens beteende  

Individens köpkraft mäts utefter betalningsvilja. Jämförelser mellan priser samt invägning av 

produktens miljöpåverkan kan utföras av individen (Naturvårdsverket, 2005). Stödjande teorier 

presenteras som förklarar strategier och begrepp som ligger bakom köpbeslutprocessen. Tidigare 

forskning presenteras med återkoppling till Kravmärkningen ur konsumentens, producentens och 

livsmedelsbutikens perspektiv.  

3.1 Individens betalningsvilja  

Miljömärkningar kan ses som en form av marknadsföring, och kan fungera som ett kvitto, då 

konsumenten vet vad den betalar mer för. Ett ökat kundvärde till exempel i form av ett bättre samvete 

uppstår när kunden handlar Kravmärkta livsmedel. Lojalitet har gjort Krav till ett starkt varumärke, 

vilket har givit större inflytande och förtroende hos konsumenterna. Ur producenternas perspektiv 

kan Krav ses som green marketing, vilket innebär att de tar socialt samhällsansvar och värnar om 

framtiden (Parment, A. 2018).  

 

Vid konsumtion utgår individen från sin nyttomaximering. Nyttomaximeringen består av individens 

budgetrestriktion, som begränsas av inkomst samt priset på varorna. Tre antaganden görs för att 

kunna studera individers preferenser vid konsumtion. Det första antagandet är att individerna först 

rangordnar vilka varor som täcker behovet. Andra antagandet är att individer är rationella och utgår 

från logik i rangordning av varor. Tredje antagandet innefattar att individer föredrar en större kvantitet 

av en vara i jämförelse med en mindre kvantitet av samma vara, detta antagande är generellt då det 

inte gäller alla (Perloff, J.M. 2018).  Betalningsvilja visar vad konsumenten är beredd att betala för 

varan. Ett konsumentöverskott uppstår om individen har en betalningsvilja som är högre än varans 

pris, vilket är ett mått på den individuella välfärden (Perloff, J.M. 2018).  

 

För Kravmärkta varor kan samma princip appliceras, genom att mäta betalningsviljan i jämförelse med 

marknadspriset. En studie från Ukraina undersökte konsumenters betalningsvilja för att betala ett 

högre pris. Studien resulterade i att mer än hälften av konsumenterna som deltog i studien var villiga 

att betala mer för ekologiska varor. Konsumenternas maximala betalningsvilja var dock begränsad, 

prishöjningen för de ekologiska varorna fick inte överstiga mer än 25% (Kucher, A. m.fl., 2019).  
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Det högsta priset konsumenten är villig att betala för produkten är konsumentens willingness to pay 

(WTP), (Ivehammar, P. 2017). I detta fall kan det innebära den maximala betalningsviljan konsumenten 

anser vara värd för bättre djurhållning eller att bekämpningsmedel utesluts vid framtagning av 

livsmedel. Enligt Alistair är konsumenter som regelbundet köper Kravmärkta varor mer robusta och 

precisa i sina preferenser och har högre betalningsvilja än konsumenterna som inte köper Kravmärkta 

varor. Dessa konsumenter vet vad de vill ha och undersöker inte liknande varor (Alistair, 2009). 

3.2 Inkomstelasticitet och Priselasticitet 

Inkomstelasticitet mäter hur mycket efterfrågad kvantitet ökar procentuellt, när en individs inkomst 

ökar med en procent. En ökad inkomst innebär en större efterfråga av normala varor, motsatsen sker 

vid en mindre inkomst (Perloff, J.M. 2018). Priselasticitet däremot, mäter hur efterfrågad kvantitet 

ändras procentuellt i relation till när priset förändras med en given procent (Perloff, J.M. 2018). För 

att mäta hur priskänslig en vara är värderas det genom hur efterfrågan ändras i samband med en 

prisökning (Lundmark, R. 2013). 

 

En tysk studie av Schröck studerade priselasticitet för ekologisk och konventionell mjölk. Studien kom 

fram till att efterfrågan på ekologisk mjölk är oelastisk. Det existerade dock en skillnad mellan 

konsumentgrupper och mjölksorter (Schröck, R. 2012). En annan studie från USA av Kasteridis och Yen 

studerade priselasticitet gällande grönsaker. Studien visade att det råder hög elastisk efterfrågan hos 

konsumentgrupperna som handlar ekologiskt, medan det råder oelastisk efterfrågan hos 

konsumentgrupper som handlar konventionella varor (Kasteridis, P., & Yen, T.S. 2012). Forskning tyder 

på att ekologisk konsumtion både kan vara elastisk och oelastisk, samt att detta verkar bero på vilken 

varugrupp det handlar om.  

 

En annan studie om elasticiteter utfördes av Frank och Massy år 1970 i USA där de undersökte hur 

viktig höjdplaceringen av varor var, om förpackningsstorleken var viktig, om hyllösningen fungerade 

universellt och om det skilde sig åt mellan butiker. Studien kom även fram till att varorna har olika 

elasticiteter beroende på vilken höjd i hyllorna de står på. Resultatet visade även att om en produkt 

får större utrymme så ökar försäljningen. En högre höjd är bättre än låg höjd för försäljningen, 

däremot är en högre höjd över ögonhöjd sämre på grund av att människan tycker det är ansträngande 

att böja nacken bakåt. Den mest optimala höjden är ögonhöjden (Nordfält, J., & Ahlbom, C. 2018).  
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Ytterligare en studie av Nordfält m.fl. år 1970 i USA studerade ifall hyllplaceringarna påverkade 

försäljningen. De testade stapelvaror1 mot impulsvaror2. Cox som genomförde experimentet kom 

fram till att stapelvaran salt inte påverkades av hyllplaceringen, oavsett igenkänning av varumärket. 

För impulsvaran kaffegrädde däremot så spelar placeringen större roll. Ett välkänt varumärke sålde 

mer av impulsvaran än ett varumärke som inte var känt av kunden sedan tidigare (Nordfält, J., & 

Ahlbom, C. 2018). En forskning av Rudholm m.fl.  har utförts där hyllorna med ekologiska varor märkts 

ut för konsumenterna. Av varorna som undersöktes (kaffe, mjöl och olivolja) så blir dessa mindre 

priskänsliga med införandet av hyllmärkningen. Slutresultatet visade att ekologisk hyllmärkning 

underlättar för konsumenter att lokalisera ekologiska produkterna mot de konventionella varorna, 

därmed blev ekologiska produkter mindre priskänsliga. Detta kan liknas vid en form av nudgingstrategi 

(Rudholm, m.fl. 2011).   

3.3 Nudging   

Nudging är ett beteendeekonomiskt verktyg för att påverka konsumentens beslut i en viss riktning, 

med syfte att konsumtionsvalet ska gynna både individen och samhället. Nudging bygger på att 

påverka individens beslut genom att förändra i den fysiska miljön, en strategi som många 

livsmedelsaffärer bland annat använder sig av. Motivet är inte att styra preferenser utan att göra det 

mer åtråvärt att välja ett specifikt alternativ. Verktyget används också på statlig nivå för att påverka 

samhället (Naturvårdsverket, 2014). Enligt regeringens rapport “Strategi för hållbar konsumtion” är 

nudging ett av tillvägagångssätten för att framhäva hållbar konsumtion (Regeringen, 2016).  

 

Enligt Thaler m.fl. används nudging både inom den privata och offentliga sektorn, privata aktörer kan 

genomföra nudging genom att framhäva nyttan köpet gör för miljön (Thaler m.fl. 2008). 

Kravmärkningen fungerar som en upplysning för att konsumera ekologiska livsmedel. I detta fall är 

producenternas agerande med syftet att öka försäljningen, något som kan liknas vid en 

nudgingstrategi. Producenter har även följt denna strategi då individer efterfrågar hållbara alternativ 

(Naturvårdsverket, 2014). Enligt Tamm Hallström m.fl. fokuserar Krav sitt arbete för att finnas till för 

konsumenterna, upplysningen görs av producenterna för att skapa en pålitlighet för märket (Tamm 

Hallström, K., & Adamsson, E. 2015).  

 

                                                
1 Stapelvara = Livsmedel som hör till den dagliga konsumtionen och kosten, därför är stapelvarorna olika för 
olika delar av världen. Ofta handlar det om billiga, vegetabiliska livsmedel som kan förvaras under en längre 
tidsperiod utan att bli gamla. 
2 Impulsvara = Varor som konsumenten egentligen inte behöver just nu. 
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Nudging har även kritiserats av forskare som menar på att tillvägagångssättet är oärligt och oetiskt. 

Detta är viktig kritik då konsumenterna själva inte nödvändigtvis är medvetna om strategin 

(Konsumentverket, 2018). Kritik har även riktats till nudging som verktyg på samhällsenlig nivå, då 

tillräckligt med utvärdering av verktyget inte utförts. Bristande bevisning för hur nudging kan användas 

i praktiken har även poängterats (House of Lords, 2011). Vidare menar Kosters m.fl. att studier som 

utförts om nudging sällan kan utvärdera hur effektivt verktyget är, svårigheter uppkommer i att mäta 

kostnaden för nudgingstrategier (Kosters, M., & Van Der Heijden, J. 2015). 

 

Forskning av Tamm Hallström m.fl. har utförts kring nudging och konsumenters förtroende för 

miljömärkningsorganisationer. Det har uppmärksammats att miljömärkningsorganisationens 

trovärdighet ofta ifrågasätts, då organisationerna ofta har ekonomisk koppling till producenterna. De 

tre punkter som en konsument bedömer vid interaktion med miljömärkningsorganisationer är; 

förmåga, välvilja och integritet. Konsumenterna får förtroende för de som lever upp till det som 

utlovats, har goda avsikter samt hög integritet (Tamm Hallström, K., & Näslund, L. 2015). Något som 

Kravmärkningen medför enligt Ryegård m.fl. är att producenterna kan ta ut högre priser. Processerna 

är ofta svårare och kostnaderna högre för att få varumärket kravmärkt än någon annan miljömärkning, 

det har dock visats att Kravmärkningen är lönsam dels på grund av konsumenternas förtroende för 

märkningen. Krav har hotats av andra aktörer såsom EU-ekologiska märkningen, men Krav har större 

genomslagskraft hos konsumenterna än EU-ekologiska märkningen (Ryegård, C., & Ryegård, O. 2018). 

3.4 Externa effekter 

Externa effekter uppkommer när en individ eller ett företag agerar på ett sätt som genererar följder 

som påverkar en tredje part. Vid individens konsumtion inkluderas inte den externa effekten i 

beslutsfattandet (Brännlund, R., & Kriström, B. 2015). Om en individ konsumerar efter 

miljömärkningar och inte gör det medvetet för att gynna en tredje part genererar det en positiv extern 

effekt. Det finns både konsumenter som är medvetna om miljökonsekvenserna ett visst agerande 

genererar samtidigt som det finns konsumenter som är omedvetna. Detta gör att asymmetrisk 

information sinsemellan parter uppstår (Naturvårdsverket, 2019). Individen som är oinformerad ser 

ingen mening med att välja bort konventionella varor. Konsekvensen är ett marknadsmisslyckande när 

det råder okunskap och individer har olika mycket information (Brännlund, R., & Kriström, B. 2015).  
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Ytterligare en extern effekt är kunskapen om miljö, vilket kan anses ta identiteten som en allmän vara. 

Kunskapen finns tillgänglig för allmänheten att nyttja men nyttjas i vissa fall i för liten grad 

(Naturvårdsverket, 2019). För vissa individer saknas kunskapen om hållbar konsumtion samt hur man 

ska agera för att bidra till miljöförbättringar (Barkman, H. 2014). För att individen ska ha kunskap om 

Kravmärkningens syfte och arbete, ställer det Krav på att individen har kunskap om miljön samt stöttar 

ekologisk odling. Om denna kunskap används i praktiken bidrar det till att fler bidrar till en förbättrad 

miljö. Barkman belyser att forskning visar att det råder skillnad mellan individers kunskap och 

agerande. Individer som gör ett aktivt val att konsumera miljömedvetet enligt en produktgrupp, 

reflekterar inte över andra produktgrupper (Barkman, H. 2014). 
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4. Enkät och insamlad information  

En kvantitativ metod har utförts för att kunna samla in ett större antal individers inställningar 

(Silverman, D. 2010). För att ta reda på konsumenters kännedom och betalningsvilja för Kravmärkta 

produkter har vi valt att utföra en enkätundersökning, vilket är en lämpad metod för insamling av 

primärdata. Konsumenter blir influerade i sin konsumtion på olika sätt, där bland annat 

livsmedelsbutiken är en inflytelserik aktör.  

4.1 Enkät 

Enkäten innefattar totalt elva frågor, inkluderat delfrågor. Antalet frågor valdes för att uppnå en 

balans mellan att få så mycket information som möjligt, samtidigt som vi ville att respondenterna inte 

skulle tappa intresse. I skapandet av enkäten är frågornas formulering centralt, viktigt är då att 

frågorna som ställs är relevanta till syftet. För att få vetskap om respondenten som svarar på enkäten 

har vi valt att inkludera fyra bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågor förekommer i enkäter där det är 

väsentligt att kunna dela in respondenterna i delgrupper (Berntson, m.fl., 2016). Dessa frågor har vi 

valt att placera sist, detta val har vi gjort för att respondenterna inte ska avstå från att svara, då 

frågorna kan upplevas som känsliga. Bakgrundsfrågorna innefattar ålder, kön, månadsinkomst och 

studentens fakultetstillhörighet.  

 

För att ta reda på respondentens kännedom om Kravmärkningen valdes det att i första frågan 

presentera en bild på Kravmärkningen för att undersöka om respondenten är bekant samt har 

kännedom om Krav. Detta var viktigt för att redan i början av enkäten undersöka respondenternas 

egna upplevda kännedom, innan respondenterna svarade på resterande frågor i enkäten. Enligt andra 

frågan undersöktes respondenternas faktiska kunskap om Krav:s arbete och vilka kriterier Krav ställer 

för att ett livsmedel ska kunna vara Kravmärkt, genom att ställa tre delfrågor. Betalningsviljan 

undersöks i fråga tre, där fem delfrågor appliceras. I de tre första delfrågorna presenteras två 

produkter per delfråga för respondenten, där den ena är Kravmärkt och den andra är en konventionell 

produkt, och ger respondenten valet att välja bland de två. Därefter presenteras priset på varorna i de 

två sista delfrågorna och ger respondenten möjligheten att själv ange sin betalningsvilja för respektive 

vara (både för Kravmärkt och konventionell vara). Detta gör att de två andra frågorna är ställda som 

öppna frågor, vilket ger fritt utrymme för respondenten att inte bli styrd av redan konstruerade 

intervall (Berntson m.fl., 2016).  
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Produkterna som valdes att presenteras i enkäten är generellt utvalda för att få så många 

respondenter som möjligt att svara. Varumärkena som inkluderades består av varor som både har en 

konventionell och en Kravmärkt sort, för att de ska vara jämförbara. Vid val av de Kravmärkta 

produkterna försöktes det i den mån det gick att varorna inte har andra miljömärkningar. Detta var 

viktigt i valet av produkterna, då respondenterna endast ska värdera sin inställning till Kravmärkningen 

och inte bli påverkad av andra miljömärkningar. Fokuset i enkäten är på fem livsmedel från olika 

varugrupper (avokado, Bregott, bryggkaffe, köttfärs och ägg). Motiveringen till att dessa produkter 

inkluderades var för att få en spridning mellan olika typer av livsmedel. Produkterna valdes från “ICA 

handla online” sortimentet och butiken varorna kommer ifrån är Maxi ICA Stormarknad Linköping. 

Varornas priser är därmed specifika för denna butik. Priserna i varje ICA-butik är individuellt bestämda, 

vilket gör att priserna på de utvalda varorna kan variera mellan butiker. Vi är därmed medvetna om 

detta i resultatet samt analysen. Marknadspriserna för de utvalda varorna kan utläsas i enkäten i 

appendix, bilaga 11.2. 

 

Under fråga fyra presenterades en Kravmärkt restauranglogotyp för att undersöka kunskapen kring 

logotypen, då Krav är etablerat på restaurangmarknaden och inte endast i samband med livsmedel. 

Fråga fem inkluderas för att undersöka hur stort intresset för ekologisk odling är, och om ett utbrett 

intresse bland respondenterna finns samt vad motiveringen till detta är. För att återkoppla till 

individens preferenser valdes det att utforma fråga sex genom att individen får utse alternativet som 

är viktigast för individen vid konsumtion. Denna fråga är relevant för att undersöka om 

miljömärkningar och ekologisk odling är ett viktigt kriterium för respondenten. Fråga sju till elva 

samlar information om respondenten för att undersöka om respondenten är student, samt 

information om inkomstintervall, ålder, kön och fakultetstillhörighet. 

4.2 Information från livsmedelsbutik 

Vi har även tagit del av information genom mailkorrespondens från Johan Nilsson, butikschef hos ICA 

Stormarknad Linköping, för att få livsmedelsbutikernas perspektiv. Informationen har samlats in för 

att ta reda på hur Kravmärkta varor framställs i butik, samt om det föreligger ett aktivt arbete med att 

påverka konsumenterna i någon riktning.  
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4.3 Insamling av data till enkät 

Enkäten har skickats ut via sociala medier genom två inlägg på Facebook till studenter på Linköpings 

universitet. Inlägget har avgränsats via en funktion på Facebook till att endast nå ut till studenter bland 

våra bekanta. Inlägget har återpublicerats en gång, för att maximera svarsfrekvensen. Enkäten har 

även publicerats i det interna kursrummet för kandidatuppsatser samt två klassgrupper på Facebook. 

En aspekt som togs i beaktning är att exakta antalet representerade studenter från samtliga fakulteter 

samt kön kan skilja sig åt, vilket kan medföra ett snedvridet resultat. Detta är ett bekvämlighetsurval, 

vilket innebär att urvalet har gjorts enligt de individer som finns tillgängliga, därför blir undersökningen 

bekväm (Alvehus, J. 2013). Riskerna med bekvämlighetsurval är att det representerar åsikter för en 

viss krets, vilket kan ses som ett icke slumpmässigt urval. För att undkomma problematiken med att 

få ett snedvridet urval av fakultetstillhörighet, har vi inkluderat studenter tillhörande samtliga 

fakulteter.  

4.4 Enkätens tillförlitlighet  

Urvalet består av 46 respondenter, vilket inte är ett så stort urval. Detta kan påverka tillförlitligheten 

i studien och svårigheterna att dra slutsatser om hela populationen, som kan ses som icke 

representativ. Detta urval skulle kunna representera vissa typiska åsikter kring ämnet som inte 

behöver vara generaliserbart till andra populationer. Det är därmed viktigt att belysa att skillnader i 

resultatet kan uppstå vid replikering av studien till en annan population (Berntson, E. m.fl., 2016).  

 

Fråga tre i enkätundersökningen som rör de utvalda produkterna har vi insett kan påverka 

uppfattningen om produkterna. Då vi skrivit ut i samband med avokadon och inte för samtliga 

produkter vilken produkt som är ekologisk och ej, vilket kan påverka resultatet och bli vilseledande. 

Syftet var att respondenten själv skulle väga in sitt förhållningssätt till Kravmärkningen utan att det 

nämns att varan är ekologisk eller ej. Något vi även bör vara kritiska till i efterhand är att samtliga 

produkter i enkäten borde formulerats med tillhörande kilopris. Då vi endast inkluderat kilopris för 

avokado i enkäten är vi medvetna om att resultatet kan påverkas av detta. 
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De specifika varugrupperna samt varumärkena som valdes att inkluderas i enkäten kan påverka 

resultatet, vilket vi är medvetna om. Då varorna är bryggkaffe, köttfärs, avokado, ägg samt Bregott 

finns flertalet förklaringar som kan påverka respondenternas inställning i deras val, som exempelvis 

kosthållning, smak, hälsoaspekter och preferenser. Ett exempel på en aspekt respondenterna kan ta 

med i beaktning vid sitt val är vattenförbrukningen som går åt för att odla avokado, vilket kan påverka 

inställningen till frukten och i vilken volym respondenten konsumerar den. För att producera ett kilo 

avokado, går det åt 1173 liter vatten. Detta kan vara regnvatten eller konstbevattning beroende på de 

geografiska förutsättningarna (SVT, 2017). Märkespreferenser förhåller vi oss även kritiska till, då 

möjligheten finns att vissa respondenter föredrar vissa varumärken samt tar avstånd från andra 

varumärken av olika anledningar. För varugruppen Kravmärkta ägg har observerats i efterhand att vi 

borde formulerat att dessa ägg var från hönor som har fri tillgång till inomhus- samt utomhusvistelse, 

då vi endast nämnde att de har tillgång till utomhusvistelse. 

 

Enkätundersökningens validitet mäter graden av tillförlitlighet och hur väl frågorna speglar det som 

avses mätas. Innan insamling av data utförs, genomfördes en pilotstudie. Redan i pilotstudien började 

arbetet med undersökningens validitet då frågorna testas på deltagare som får uttrycka hur de 

upplever frågorna. Under pilotstudien utförs ett så kallat “tänka högt” protokoll som avser att fånga 

upp tankarna samt tolkningarna respondenten får vid besvarande av enkäten. Om det uppkommer 

svårigheter för den svarande att förstå frågan, misstolkning av frågan eller liknande uppstår ska detta 

noteras i protokollet (Berntson, E. m.fl., 2016). Under pilotstudien upptäcktes mindre problem som 

gjorde att enkäten blev tydligare med hjälp av mindre förändringar. Exempelvis lades ytterligare ett 

svarsalternativ till på fråga fem “ja, men av andra anledningar”. Resterande delar av enkäten 

uppnådde önskvärt resultat, då svaren tolkades på önskvärt sätt.  

 

Inkomstintervallet som valdes i enkäten kan ses som problematiskt av respondenterna. Detta 

eftersom vår urvalsgrupp består av studenter som sannolikt har CSN som sin huvudinkomst. CSN är 

under flest månader på 10 676 kronor, om man tar fullt lån och fullt bidrag (lägre terminens sista 

månad och högre terminens första månad). I enkäten fanns inkomstintervallen 5 001–10 000 kronor 

samt 10 001 – 15 000 kronor, det kan ha uppkommit förvirring gällande vart CSN befinner sig på 

skalan. 
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Risken att det förekommer social önskvärdhet bland de svarande individerna, kan påverka enkätens 

tillförlitlighet. Detta innebär att individer tenderar att vinkla sitt svar för att individen ska framstå på 

ett visst sätt (Berntson, E. m.fl., 2016). Då studien innefattar individers beteende och förhållningssätt 

till miljön, skulle detta kunna vara ett ämne individer skulle vilja framstå som medvetna kring. Även 

fast de kanske inte är medvetna eller agerar på ett visst önskvärt sätt i sitt faktiska beteende och 

därmed förvrängs svaren. Ytterligare problem som kan uppstå vid en enkät är om respondenterna inte 

kan besvara frågorna helt på grund av att de inte vet vad som faktiskt efterfrågas i frågan. Ett annat 

problem är om respondenterna svarar på enkäten under tidspress, vilket kan leda till fel resultat om 

enkäten påskyndas igenom eller om frågorna inte läses tillräckligt noggrant (Parment, A. 2018). 

 

Bortfall är en allvarlig och problematisk faktor, externa bortfall är de bortfall där svar inte erhålls från 

den individ som finns med i urvalet. Interna bortfall är när bortfall från vissa delar i enkäten sker 

(Berntson, E. m.fl., 2016). I denna studie har externa bortfall varit problematiskt att mäta då enkäten 

skickats ut via sociala medier och vi ej kunnat mäta om alla tänkta respondenter tagit del av utskicken. 

Då enkäten inte delats ut personligen har ingen räkning av antal deltagande som nekat att delta 

kunnat utföras. Interna bortfall har inte förekommit då svar erhållits för samtliga frågor i enkäten, då 

varje fråga i enkäten gjorts obligatorisk att svara på har denna problematik undvikits.  

 

4.4.1 Etik  

Vi har samlat in data från undersökningen vi genomförde i form av enkäten samt från litteratur och 

forskningsrapporter. Vi är medvetna om att detta kan vara etiskt problematiskt. All empiri som vi har 

samlat in går inte att knyta an med en specifik individ, detta är en viktig aspekt då några av frågorna 

kan ses som personliga och känsliga. Det finns risk genom att inkludera information från en stor 

livsmedelsbutik att denna information grundar sig i ett egenintresse och speglar endast ett perspektiv. 
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5. Datamaterial 

Enkätundersökningen besvarades av 46 respondenter, varav samtliga är studenter från olika 

utbildningsområden och delvis i olika åldrar. 65% av respondenterna är kvinnor och 35% män. Nedan 

presenteras datan från enkäten i form av cirkeldiagram och stapeldiagram3.  

 

Figur 1-Respondenternas upplevda igenkänning av Kravmärkningens logotyp 

 

I figur 1 presenteras 

konsumenternas upplevda 

uppfattning om deras kännedom 

för Krav:s logotyp. Av de 46 

tillfrågade respondenterna kan 

utläsas att 59% av  

respondenterna känner igen 

logotypen och även vad den står 

för, resterande 41% upplever att 

de inte har kunskapen om 

innebörden till logotypen men känner igen den. Det kan även utläsa att ingen respondent svarade att 

de inte känner igen logotypen. Resultatet visar att samtliga respondenter innehar kännedom om 

logotypen, samt att en större andel tror sig veta innebörden bakom märkningen. Huruvida de faktiskt 

vet innebörden kan inte denna fråga undersöka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 De procentuella andelarna som presenteras genom resultatet är avrundade till närmaste heltal. 
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Figur 2-Sammanställning av tre delfrågor som ställdes till respondenterna, för att undersöka huruvida 

kunskap om Kravmärkta livsmedel existerar 

 

 

I figur 2 presenteras tre olika påståenden om Kravmärkningen, som respondenterna skulle besvara 

med falskt, sant eller vet ej. Det visade sig att 46% tror att Kravmärkta livsmedel inte behöver vara 

ekologiska, medan 39% angav att Kravmärkta livsmedel alltid är ekologiska, vilket även stämmer. 54% 

svarade rätt på det andra påståendet om att det inte är okej att använda sig av bekämpningsmedel på 

Kravmärkta varor, 24% svarade att det är okej att använda bekämpningsmedel i samband med 

Kravmärkta livsmedel. Tredje och sista påståendet svarade störst andel rätt på, 67% svarade att 

Kravmärkta livsmedel även ställer krav på det sociala ansvaret och djuromsorgen, vilket stämmer. 13% 

svarade att Krav inte ställer krav på socialt ansvar och djuromsorg. 
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Figur 3 - Sammanställning av respondenternas val mellan konventionellt producerad vara och 

Kravmärkt vara4 

 

   

I figur 3 presenteras tre olika livsmedel, varav en Kravmärkt och en konventionell sort per livsmedel. I 

första cirkeldiagrammet visar resultatet att 59% av respondenterna hade valt det Kravmärkta 

bryggkaffet. Gällande köttfärs är 74% av respondenterna villiga att välja den konventionella. I 

diagrammet längst till höger (figur 3) går det att utläsa att 93% av respondenterna skulle välja den 

konventionella avokadon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Köttfärsen som berörs i figur 3 är svenskt, av samma mängd, samma fetthalt och köttinnehåll. 
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Figur 4 och 5 - Figurerna visar respondenternas betalningsvilja för Bregott samt ägg. Respondenterna 

fick själva fylla i hur mycket de var villiga att betala för det konventionella respektive det Kravmärkta 

livsmedlet 

 

 

 

 

I figur 4 är den uppskattade betalningsviljan för det konventionella Bregottet enligt 17 av 

respondenterna (37% av urvalet) 40 kronor. För det Kravmärkta Bregottet var det tio av 

respondenterna (22% av urvalet) som uppskattade sin betalningsvilja till 45 kronor. I figur 5 är 

betalningsviljan 15 kronor för de konventionella äggen enligt 18 av respondenterna (39% av urvalet). 

För de kravmärkta äggen var det 15 av respondenterna (33% av urvalet) som angav sin betalningsvilja 

till 20 kronor. 
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Figur 6 - Respondenterna besvarar här huruvida de vet vad Krav:s restauranglogotyp innebär 

 

I figur 6 framgår det att 96% av 

respondenterna inte kände till Krav:s 

restauranglogotyps innebörd och endast 

4% (två personer utav alla respondenter) 

visste innebörden. 

 

 

 

Figur 7 - Respondenterna svarar på om de själva odlar ätbara växter hemma och om de gör, av vilken 

anledning 

 

I figur 7 har 63% av respondenterna 

svarat att de inte odlar. 26% svarade att 

de odlar för deras egna intressen. 7%, 

vilket är tre stycken av respondenterna, 

angav att de odlar för att det är bra för 

miljön. 

 

 

Figur 8 - Respondenterna svarar på vad som är viktigast för dem när de handlar 

 

I figur 8 angavs olika kriterier som vid 

Respondenternas konsumtion är det som 

respondenten främst utgår ifrån. Vad som 

kan utläsas är att samtliga alternativ är 

representerade, 31% har valt att de 

handlar utefter det som är mest prisvärt. 
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Tabell 1-Deskriptiv statistik över ålder, inkomst och fakultetstillhörighet 

I tabell 15 är 52%, av respondenterna i åldern 21–23 år. 33% av respondenterna är i åldern 24–26 år. 

Tabellen visar även antalet och andelen av respondenterna som studerar vid respektive fakultet, varav 

44% av respondenterna studerar vid den medicinska fakulteten. Tabellen visar även respondenternas 

angivna inkomst, 43% har en inkomst inom intervallet 5 001–10 000 kronor.  

 

Ålder Antal Andel Fakultet Antal Andel Inkomst Antal Andel 

21–23 år 24 52% Medicinska 
fakulteten 

20 44% 0–5 000 kr 5 11% 

24–26 år 15 33% Filosofiska 
fakulteten 

13 28% 5 001–10 000 kr 20 43% 

27–29 år 5 11% Tekniska 
fakulteten  

11 24% 10 001–15 000 kr 17 37% 

30 år eller 
äldre 

2 4% Utbildnings-
vetenskap 

2 4% 15 001–20 000 kr 3 7% 

      20 001 kr eller 
mer 

1 2% 

Totalt 46 100% Totalt 46 100% Totalt 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Procentandelarna i tabellen är avrundade till heltal. 
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6. Resultat 

Datamaterialet samt resultatet från enkäten har omarbetats för att kunna urskilja samband för 

frågeställningarna. Sambanden innefattar bland annat respondenternas betalningsvilja kopplat till 

inkomst, respondenternas kunskap om Kravmärkningen samt respondenternas val mellan 

konventionellt och Kravmärkt. Livsmedelsbutikens strategier för att framhäva ekologiska varor 

kommer även presenteras.  

6.1 Resultat från enkät 

Enkätens resultat presenteras i form av tabell- och figur- sammanställning av relevanta samband.6 I 

resterande kapitel kommer kilopriset för köttfärs, avokado och bryggkaffe refereras till, då detta 

underlättar jämförelsen mellan varorna och respondenternas val. Varorna Bregott och ägg kommer 

refereras till deras marknadspriser i jämförelse med respondenterna angivna betalningsvilja för dessa 

varor. Vi har valt att inte fokusera på Bregott och ägg här eftersom respondenterna själva fick fylla i 

sin betalningsvilja för dessa i enkäten. Något som hade gjort omräkningen mer komplex. 

 

Tabell 2-Varornas priser omräknade till kilopris. 

 

I tabell 2 har prisskillnaden beräknats för kilopriset mellan de Kravmärkta och de konventionella 

varorna. Prisskillnaden har också räknats ut i procent. Prisskillnaden för Bryggkaffe är procentuellt 

lägre än de andra varorna vid jämförelse mellan Kravmärkt och konventionell vara. 

 

K* = Kravmärkt 
Ko* = Konventionell 

 

 

                                                
6 Procentandelarna som nämns i kapitlet har avrundats till heltal. 

 
 

K* styckpris 
Kr 

Ko* styckpris 
kr 

K* 
kr/kg 

Ko* 
kr/kg 

Skillnad 
kr/kg 

Prisskillnad 
% 

Referenspris 
(konventionellt pris) 

Formel för 
uträkning 

 

    K*(kr/kg) -
Ko*(kr/kg) = 

Skillnad(kr/kg) / 
Referenspris= 

 

Köttfärs 57 
 

39 140 78 62 79% 78 

Avokado 21,50 12,40 134,38 77,50 56,88 73% 77,50 

Bryggkaffe 40 
 

36 88,88 79,99 8,89 11% 79,99 
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Figur 9 och 10 - Respondenternas angivna inkomstintervall samt genomsnittliga betalningsvilja för 

Kravmärkt Bregott samt Kravmärkta ägg.  

 

 

 

 

Marknadspriset för Kravmärkt Bregott är 57 kronor. Individerna i inkomstintervallet 5 001–10 000 

kronor har en genomsnittlig betalningsvilja på 43 kronor för Kravmärkt Bregott, medan individerna i 

inkomstintervallet 10 001–15 000 kronor har en genomsnittlig betalningsvilja på 37,29 kronor.  

 

Marknadspriset för Kravmärkta ägg är 22,90 kronor, vilket kan tydas från figur 10 ovan att de flesta 

inkomstintervall angav en betalningsvilja högre än detta. Enligt inkomstintervallet 5 001–10 000 

kronor är den genomsnittliga betalningsviljan för Kravmärkta ägg 23 kronor. I inkomstintervallet  

10 001–15 000 kronor, är genomsnittliga betalningsviljan 22,17 kronor. 
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Figur 11 - Visar hur många som svarat att de vet innebörden om Krav samt svarat rätt på respektive 

påstående om Krav. Totalt var det 27 respondenter som ansåg sig veta innebörden av Krav. 

 
 

Totalt var det 13 av 27 (48%) som svarat rätt att Kravmärkta livsmedel alltid är ekologiska. 16 av 27 

(59%) respondenter svarade att det inte är okej att odla Kravmärkta livsmedel med användande av 

bekämpningsmedel. Den främsta kunskapen existerade gällande att Kravmärkta livsmedel ställer 

villkor på socialt ansvar och djuromsorg som 20 av 27 (74%) av respondenterna hade rätt på. 

 

Figur 12 - Visar totala antalet respondenter som angivit att deras främsta preferens vid konsumtion 

är miljömärkningar/ekologiskt. Figuren visar hur många av respondenterna som valt Kravmärkt 

framför konventionellt av bryggkaffe, köttfärs och avokado, samt hur många som valt konventionellt 

framför Kravmärkt. 

 
 

Totalt var det åtta personer som angav miljömärkningar/ekologiskt som deras främsta val vid 

konsumtion. I figur 12 kan det utläsas att samtliga valt Kravmärkt bryggkaffe framför konventionellt. 

En person utav dessa har valt konventionell köttfärs och resterande Kravmärkt köttfärs. Gällande 

avokado är det endast två utav åtta som faktiskt valt Kravmärkt framför konventionellt. 
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6.2 Livsmedelsbutikens tillvägagångssätt 

Nilsson, J. berättade att alla ICA-butiker har planogram över samtliga av deras hyllor samt sektioner. 

Planogrammen kan liknas med en illustrerad bild över hyllan och hur den ska organiseras och 

struktureras med varor. Planogrammen revideras och uppdateras regelbundet, hur ofta beror på 

vilken typ av vara det är. Den specifika affären kan också anpassa hyllorna till vilken kundgrupp de har 

för att nå ut till så många kunder som möjligt. Kundgrupperna som finns idag är ekonomi, mellan och 

premium. I premiumgruppen finns fler artiklar som är Kravmärkta än i de övriga. Planogrammen skiljer 

sig dessutom åt inom Sverige mellan olika ICA-butiker, detta eftersom att efterfrågan på en vara i 

norra Sverige inte är densamma som efterfrågan på samma vara i södra Sverige. Generellt önskar 

kunder ekologiska och Kravmärkta produkter, men är inte villiga att betala för mellanskillnaden 

jämfört med de konventionella varorna.  

 

Det kan hända att varje enskild ICA-butik väljer att avvika från deras planogram. Hyllorna markeras 

med en grön hyllvippa för att göra kunden uppmärksam på ekologiska varor. Nilsson berättar också 

att de har en psykologisk tanke bakom placeringen av varorna. Vanligen placeras ekologiska och 

Kravmärkta produkterna till höger om eller över storsäljaren eftersom kundens ögon oftast går i dessa 

riktningar först. Höjdplacering och hur långt in i gången varan är placerad har också betydelse. 

Mellanhöjd är den optimala höjden och även ett par sektioner in i gången om gången är lång. I denna 

Maxi butik profileras ekologiska och Kravmärkta varor inte så mycket eftersom att de redan är vanliga 

idag. Istället framhävs varugrupper som är vegetariska och veganska där efterfrågan är ökande 

(Nilsson, J. 2019). 
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7. Analys 

I analysen analyseras det bearbetade resultat från enkäten tillsammans med den insamlade 

informationen från livsmedelsbutikens perspektiv. För att återkoppla till teorin samt anknyta till vad 

tidigare forskning kommit fram till samt tolkning av tabellerna och figurerna från resultatkapitlet.  

7.1 Sambandet mellan pris och betalningsvilja  

Resultatet från enkäten visar på att respondenterna föredrar den konventionella köttfärsen och 

avokadon framför den Kravmärkta, vilket kan utläsas i figur 3 kapitel fem. I samma figur syns även att 

respondenterna väljer Kravmärkt bryggkaffe före konventionellt bryggkaffe. Detta skulle kunna 

grundas i flera olika förklaringar. En möjlig förklaring kan vara att respondenterna värnar mer om den 

bättre djurhållningen som den Kravmärkta köttfärsen bidrar med, jämförelsevis med avokadon som 

inte inkluderar djurhållning i odlingen. Djurhållning inkluderas inte heller i kaffeproduktionen, men 

enligt resultatet från vår enkät så visade det sig att fler väljer Kravmärkt bryggkaffe trots det. Det kan 

möjligen bero på att respondenterna är mer pålästa om kaffeodlingarnas produktion och vill att 

kaffebönor ska odlas under rättvisa arbetsförhållanden. Det skulle också kunna bero på att 

respondenten förbrukar mer bryggkaffe än avokado och tycker därför det är viktigare att stödja 

kaffeodlingarna.  

 

Respondenternas val av Kravmärkt kaffe men inte Kravmärkt avokado kan även tänkas bero på att 

priset har en väsentlig betydelse för respondenterna. Skillnaden i kilopris för konventionellt jämfört 

med Kravmärkt kan utläsas i tabell 2 i kapitel sex. För köttfärs är skillnaden 62 kr/kg, för avokado är 

skillnaden 56,88 kr/kg och slutligen för bryggkaffe är skillnaden 8,89 kr/kg. Enligt teorin visade en 

studie av Kucher m.fl. att prishöjningen för att individer skulle vilja betala för en ekologisk vara inte 

fick överstiga 25%. Detta kan utläsas enligt tabell 2 i kapitel sex att köttfärsen överstiger gränsen enligt 

Kucher, då prisskillnaden är 79% och för avokado är motsvarande 73%. Enligt teorin så borde 

konsumenten inte vara villig att betala för denna större prisskillnad. För bryggkaffe är prisskillnaden 

11%. Detta innebär enligt teorin att konsumenter borde vara villiga att betala för prisskillnaden när 

det gäller bryggkaffe men inte för avokado eller köttfärs. Vilket även ser ut att överensstämma för 

majoriteten i denna undersökning då 59% väljer Kravmärkt bryggkaffe, 26% väljer Kravmärkt köttfärs 

och 7% väljer Kravmärkt avokado. Enligt procentandelarna gäller inte detta alla i undersökningen, då 

det enligt valet av bryggkaffe fortfarande är 41% av respondenterna som väljer konventionellt 

bryggkaffe. 
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För att uppskatta respondenternas willingness to pay (WTP) kan detta även beräknas enligt teorin 

utifrån Kuchers studie, vilket kan utläsas nedan i tabell 3. För köttfärs får inte prisskillnaden enligt 

teorin vara mer än 19,50 kr/kg, för att respondenterna ska vara villiga att betala för den ekologiska 

varan. Detta innebär att köttfärsen maximalt får kosta 97,40 kr/kg om man utgår från den 

konventionella varan som referenspris7. För avokado får prisskillnaden inte vara mer än 19,38 kr/kg, 

alltså får den Kravmärkta avokadon inte kosta mer än 96,97 kr/kg. För bryggkaffet får det Kravmärkta 

inte kosta mer än 99,99 kr/kg. De Kravmärkta priserna borde inte vara högre än WTP-priserna om 

konsumenten ska vara villig att genomföra köpet. I undersökningen har resultatet visat att flera av 

respondenterna ändå väljer Kravmärkt före konventionella varor, trots det högre kilopriset, detta kan 

grundas i flera anledningar än priset som den avgörande faktorn. Respondenternas specifika 

betalningsvilja för bryggkaffe, köttfärs och avokado har inte kunnat mätas på grund av frågans 

utformning. Därför går det inte att avgöra om respondenternas WTP stämmer överens med Kuchers 

studie. 

 

Tabell 3-Visar vad den maximala betalningsviljan individerna skulle vara villiga att betala enligt 

Kuchers teori om 25% prisökning. 

 

 Kuchers teori* 
 kr/kg 

WTP (kr)  
max 25% prisökning 

Referenspris 
(konventionellt pris) 

Formel för uträkning Referenspris * 0,25 = 

 

Referenspris + 
Kuchers teori* = 

 

Köttfärs 19,50 
 

97,4 78 

Avokado 19,38 
 

96,97 77,50 

Bryggkaffe 20 
 

99,99 79,99 

Kuchers teori* = Så mycket mer är konsumenten villig att betala för varan (25% mer än den konventionella). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Referenspris (konventionella varans pris): 

Köttfärs   78 kr/kg 
Avokado  77,50 kr/kg 
bryggkaffe 79,99 kr/kg 
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Enligt enkätundersökningen kan respondenternas specifika WTP för Bregott och ägg utläsas i figur 4 

samt 5 i kapitel fem. Avseende Bregott tenderar respondenterna att ha en låg betalningsvilja för både 

den konventionella och den Kravmärkta sorten, i jämförelse med de båda varornas faktiska priser på 

marknaden. Respondenterna (39% av urvalet) hade en betalningsvilja för konventionella ägg som 

stämde överens med marknadspriset på 15 kronor enligt figur 5 i kapitel sex. De Kravmärkta äggen 

visade sig (33% av urvalet) vara något undervärderade av respondenterna, till 20 kronor jämfört med 

marknadspriset som uppgår till 22,90 kronor. Ägg framkommer utifrån resultatet vara det livsmedel 

utav dessa två varor, vara det respondenterna har närmast betalningsvilja till i relation till 

marknadspriset. Av varorna som studerats visar det sig att det existerar ett konsumentöverskott för 

respondenterna som är villiga att betala ett pris över marknadspriset. Resultatet har visat att ytterst 

få respondenter har en betalningsvilja över marknadspriset, fler respondenter hade dock en 

betalningsvilja över marknadspriset för Kravmärkta ägg än för Kravmärkt Bregott. Resterande 

respondenter har antingen angivit sin betalningsvilja med exakt vad marknadspriset är, alternativt 

angett en betalningsvilja under det faktiska marknadspriset. Viktigt att tillägga är däremot att det kan 

finns många fler anledningar bakom respondenternas angivna betalningsvilja för Kravmärkta och 

konventionella varor.  

 

Från livsmedelsbutikens perspektiv menar Nilsson, att kunder tenderar att efterfråga ekologiska varor 

men är inte villiga att betala prisskillnaden. Vilket kan överensstämma med resultatet som erhållits. 

Nilsson poängterar att ekologiska och därmed Kravmärkta varor är vanligare idag än förr och 

konkurrensen på den ekologiska marknaden är större som följd av en ökad efterfråga. Detta har 

medfört att efterfrågan på just Krav har minskat om man slår ut efterfrågan på samtliga miljömärkta 

varor eftersom de blivit fler, och försäljningen av Krav är oförändrad. Tidigare forskning har även visat 

att beroende på vilken höjd varorna är placerade på, har en inverkan på varornas elasticiteter och 

därmed konsumenters efterfrågan enligt Rudholm. Detta nämnde även Nilsson, att det finns en 

bakomliggande tanke bakom varornas placering. Varorna man önskar att kunderna köper mer av 

placeras över eller till höger om storsäljaren. Vi har inte undersökt elasticiteterna i denna studie, men 

forskning har däremot visat på att det endast är impulsvarors försäljning som påverkas av 

höjdplaceringen. Samt att stapelvaror inte påverkas av höjden de är placerade på. Definitionen av 

stapelvaror beror på individens dagliga konsumtion samt kosthållning, vilket kan skilja sig åt. 

Impulsvaror skiljer sig även åt eftersom det beror på individens preferenser och behov. Därför kan 

inget samband urskiljas mellan varornas placering och elasticiteter i denna studie. 
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7.2 Sambandet mellan inkomst och betalningsvilja 

Enkätundersökningen når endast ut till studenter, som har liknande inkomst vilket kan utläsas i  

tabell 1 i kapitel fem då sammanlagt 80% av respondenterna har en inkomst inom intervallet  

5 001–15 000 kronor. Detta kan påverka resultatet att studenterna har liknande betalningsvilja. Vad 

som även kan utläsas från enkätundersökningen så befinner sig 54% av studenternas inkomst inom 

intervallet 0–10 000 kronor enligt tabell 1 i kapitel fem. Det kan bli aningen snedvridet då intervallet  

15 001 - 20 000 samt 20 0001 eller mer är underrepresenterade, då dessa intervall tillsammans utgör 

9% av populationen. I figur 9 i kapitel sex kan utläsas att individerna i inkomstintervallet  

10 001–15 000 kronor tenderar att ha en lägre genomsnittlig betalningsvilja för Kravmärkt Bregott, 

jämfört med det lägre inkomstintervallet 5 001–10 000 kronor. Detta resultat är intressant och 

motsäger att en högre inkomst skulle innebära en högre betalningsvilja, samt högre efterfråga enligt 

teorin från Perloff. Ur ett bredare perspektiv visar resultatet att de högre inkomstintervallen har ett 

samband med den högre betalningsviljan och motsatsvis för de lägsta inkomstintervallen. Detta 

gällande både den genomsnittliga betalningsviljan för Kravmärkt Bregott, vilket överensstämmer med 

teorin enligt Perloff. När det gäller Kravmärkta ägg vilket kan utläsas i figur 10 i kapitel sex skiljer sig 

resultatet åt jämfört med det för Kravmärkt Bregott i figur 9. För Kravmärkta ägg gällande 

inkomstintervallet 15 001–20 000 kronor, har detta intervall en lägre betalningsvilja än intervallet 

10 001–15 000 kronor. Motsatta sambandet har visats för Kravmärkt Bregott. En möjlig förklaring till 

att varorna skiljer sig åt skulle kunna vara att ägg är mer universellt än Bregott, eftersom Bregott är 

ett varumärke. Inga tydliga samband mellan inkomst och betalningsvilja för dessa varor verkar finnas 

för denna population, vilket kan innebära att fler faktorer kan vara av betydelse i individernas 

betalningsvilja utöver inkomst. 

7.3 Konsumenters köpbeteende som påverkar tredje part 

Alla respondenter kände igen Krav:s logotyp enligt figur 1 i kapitel fem. Varav 59% (27 stycken) sa att 

de visste innebörden av miljömärkningen och 41% svarade att de hade sett Krav:s logotyp, men inte 

visste innebörden. Detta tyder på att en stor kännedom existerar. Det var flera som sa sig veta 

innebörden av Kravmärkningen (59%), men trots detta inte visste att Kravmärkta livsmedel alltid är 

ekologiska (39%). Anledningen till detta kan vara att respondenterna överskattade sin kunskap och 

trodde sig veta Krav:s innebörd, men när påståendena faktiskt testades så visade det sig att vissa 

respondenter inte visste innebörden fullt ut. Alternativt hade inte alla respondenter kunskap om den 

första frågan trots att de fyllde i att de hade kunskap.  
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Detta kan bero på misstolkning av frågan eller okunskap. Respondenterna kan ha svarat “ja” på att det 

visste om Kravmärkningen, men missat att det var två olika alternativ för “ja”. Trots dessa risker, är 

det intressant att undersöka om respondenterna har kunskap och i så fall vilken typ av kunskap dessa 

respondenter har. Det går att se en skev fördelning mellan vilken kunskap som finns om 

Kravmärkningen. Vissa delar av Krav:s budskap ser ut att ha nått ut till konsumenter mer än andra 

områden. Av alla respondenter, var det 67% som hade kunskapen om att Kravmärkta livsmedel ställer 

krav på djurhållning och socialt ansvar enligt figur 2 i kapitel fem. Av respondenterna som ansåg sig 

ha kunskapen om innebörden till Kravmärkningen (totalt var detta 27 respondenter) var det 20 

stycken som hade kunskap om att Krav ställer villkor på socialt ansvar samt djuromsorg enligt figur 11 

i kapitel sex. Detta kan visa att flera av respondenterna bryr sig om djurhållning vid konsumtion, ett 

samband kan tydas med att fler valde Kravmärkt köttfärs jämförelsevis med Kravmärkt avokado. En 

större omtanke för andra levande organismer skulle kunna vara anledning till respondenternas val, 

men det finns lika många anledningar som det finns individer. Endast 13 av 27 (48%) visste att 

Kravmärkta livsmedel alltid är ekologiska. 16 av 27 (59%) visste att bekämpningsmedel inte är okej att 

använda vid Kravmärkt odling. Många är uppmärksamma på att Kravmärkningen står för bra 

djuromsorg, men färre har kännedom om att Kravmärkningen är ekologisk. Detta skulle kunna bidra 

till en positiv extern effekt för miljön, om vissa respondenter genomför köpet med omtanke för 

djurhållningen men inte reflekterar över fördelarna som den ekologiska produktionen bidrar med. 

Detta kan jämföras med tidigare mätningar från Sifo, där 98% kände till Krav som miljömärke vilket 

kan jämföras med enkätfråga ett i vår undersökning där 100% kände till Kravmärkningen.  

 

Individens behov är individuellt då vissa har med miljön i sin utgångspunkt medan andra inte har miljön 

som utgångspunkt vid konsumtion. I fallet för de individer som valt det Kravmärkta varorna och 

därmed generellt dyrare alternativet, kan det föreligga att dessa individers preferenser innefattar att 

vara medveten och vilja värna om miljön. Utifrån enkäten är det 17% av respondenterna som utgår 

från miljömärkningar/ekologiska varor vid sin konsumtion, som tidigare nämnts. Detta undersökte 

även Sifo som kom fram till att 31% väljer Kravmärkta varor så ofta de kan. Vad som kan utläsas från 

figur 12 i kapitel sex är att samtliga av individerna med miljömärkningar som preferens valt det 

Kravmärkta alternativet för bryggkaffe. Resultatet är likt för köttfärs, däremot för avokado är det 

ytterst få som väljer det Kravmärkta alternativet. En anledning till att det existerar en större vilja att 

köpa det kravmärkta bryggkaffet kan grunda sig i preferenser för produktgruppen, som även Barkman 

menar att konsumenter tenderar att agera utefter. Detta kan göra att det föreligger 

informationsasymmetri mellan individen och informationen om vissa produktgrupper, men att denna 

asymmetrin inte behöver vara konstant för samtliga produktgrupper. 
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För vissa produkter är möjligtvis informationen svåråtkomlig av olika anledningar, medan 

informationen om andra produktgrupper möjligtvis sprids mellan individer på ett enklare sätt. Det 

finns även många fler anledningar till varför individerna gjort valen som de gjort, bland annat 

kosthållning och smak kan vara möjliga anledningar.    

7.4 Strategi för framhävning av Kravmärkningen 

Om konsumenternas kännedom grundar sig i livsmedelsbutikernas nudging om ekologiska varor har 

vi inte undersökt. Resultatet från enkäten har visat att konsumenter generellt har en betalningsvilja 

under marknadspriset för Kravmärkningen, det är därmed svårt att veta om livsmedelsbutikens arbete 

med aktiv nudging fungerar. Huruvida livsmedelsbutikens arbete främst riktas gentemot denna 

urvalspopulation, studenter, går även att diskutera. Då Kravmärkta livsmedel generellt är dyrare än 

konventionella, är det möjligt att studenter utesluts ur urvalsgruppen som nudging av 

livsmedelsbutiken riktas till. Enligt informationen från Nilsson specificeras olika kundgrupper till 

butiker, där det är möjligt att studenter är inkluderade i en av dessa kundgrupper. I premiumgruppen 

inkluderas fler Kravmärkta varor enligt Nilsson, vilket gör det naturligt att det inte finns samma 

alternativ för alla kunder.  

 

Urvalet av studenter har inte visat sig representera värderingen att miljömärkningar är det viktigaste 

vid konsumtion av livsmedel, värderingen verkar vara jämnt fördelat mellan alla svarsalternativ. 

Nilsson, poängterar att arbetet med att framhäva Kravmärkta varor inte görs på samma aktiva sätt 

idag som tidigare gjorts. Det skulle därmed kunna finnas ett samband mellan livsmedelsbutikens 

minskade nudging och en liten andel som konsumerar efter miljömärkningar, men det är inget som 

kan analyseras då det inte är något som undersökts. Nilsson, nämner att hyllmärkningar görs för att 

upplysa om ekologiska varor, vilket även en tidigare studie av Rudholm m.fl. har studerat. Studien har 

visat att detta har en positiv inverkan på ökad konsumtion av ekologiska varor. Utifrån 

enkätundersökningen kan det inte avgöras om denna nudging påverkar konsumenterna. Något som 

bör tas hänsyn till är att producenternas individuella marknadsföring av deras varumärke kopplat till 

Kravmärkningen kan vara en påverkande faktor. Detta kan påverka resultatet från 

enkätundersökningen, exempelvis där (59%) av konsumenterna valde det Kravmärkta bryggkaffet i 

jämförelse med den Kravmärkta köttfärsen (26%), det är dock inget denna uppsats undersöker. Då 

Krav är ett välkänt miljömärke som många konsumenter känner till har Krav därmed lyckats nå ut och 

etablera sig väl på marknaden. Detta är något som kan bekräftas av Arla som anledning till varför de 

väljer att just Kravmärka sitt Bregott och inte använda sig av någon annan miljömärkning (Arla, 2019).  
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Trots att Kravmärkningen är ett välkänt miljömärke finns det ändå en andel individer som inte har 

kunskapen om Krav:s arbete enligt denna undersökning. Det finns en möjlighet att Kravmärkningen i 

sig inte belyser tillräckligt tydligt på själva märkningen vad Krav:s kriterier är. Detta uppmärksammas 

enligt teorin av Thaler som ett viktigt moment för att nudging ska fungera, nyttan som märkningen 

bidrar med behöver kommuniceras och tydliggöras för konsumenten. Det blir inte optimalt för 

Kravmärkningen att fungera effektivt annars. Genom tydligare nudgingstrategi hade märkningen 

kunnat användas på ett mer kraftfullt sätt, dels för att ta hänsyn till att 39% av studenterna i denna 

enkätundersökning inte vet innebörden till märkningen. Vi kan dock inte utesluta möjligheten att 

andra populationer än denna har mer eller mindre kännedom om Kravmärkningen. Genom att 

exempelvis kommunicera ut ett tydligare budskap från livsmedelsbutikens arbete i samband med 

märkningen skulle möjligtvis göra Kravmärkning mer effektfull.  Vilket enligt teorin från Perloff även 

kan påverka konsumenten till ökad betalningsvilja och möjligtvis kunna skapa ett ökat 

konsumentöverskott, vilket i sin tur ökar den individuella välfärden. Om fler av respondenterna haft 

kännedom om Krav:s restauranglogotyp hade det kunnat uppfattats som en positiv nudgingstrategi. 

98% svarade att de inte visste vad logotypen innebar.  

 

Enligt forskning från Tamm Hallström m.fl. bedömer konsumenten sitt förhållningssätt till 

Kravmärkningen genom förmåga, välvilja och integritet. Om Kravmärkningen har positiv inverkan på 

konsumenten via dessa punkter, kommer producenter och företag vilja använda sig av 

Kravmärkningen för att få denna positiva association till sitt egna varumärke. De positiva 

associationerna konsumenterna får, formas genom nudging av Kravmärkningen. Då Kravmärkningen 

är ett välkänt miljömärke bland konsumenterna skulle detta bidra till att fler producenter faktiskt 

väljer att Kravmärka sina produkter än att använda sig av andra miljömärken. 
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8. Slutsats 

Det finns ett samband mellan de högre inkomstintervallen och en större betalningsvilja för Kravmärkta 

produkter, däremot verkar det som att det varierar till stor del beroende på livsmedlet. Vi undersökte 

ägg och Bregott, ett samband mellan en högre inkomst och en större betalningsvilja kunde ses för 

Bregott men inte för ägg. För Kravmärkt Bregott ökar betalningsviljan med en ökad inkomst förutom 

inom inkomstintervallet 10 0001-15 000 där betalningsviljan minskar. För Kravmärkta ägg är 

betalningsviljan avtagande för inkomster upp till 15 000 kronor. Därefter sjunker betalningsviljan 

ytterligare för att sedan öka när inkomsten är större än 20 001 kronor.   

 

Strategier för att främja exploateringen av Kravmärkta livsmedel görs aktivt, dock i mindre grad än 

tidigare. Exploateringen görs genom specifik hyllplacering av varorna i form av planogram. Dessa riktas 

till olika kundgrupper, beroende på butikens geografiska läge. Tidigare studier styrker att aktiv 

hyllplacering påverkar konsumtionen, vilket även görs aktivt för Kravmärkta varor. Att strategier 

existerar kan denna studie fastställa, huruvida dessa påverkar riktningen på konsumtionen i denna 

population kan ej fastställas.  

 

Konsumenterna är generellt välinformerade om existensen av Kravmärkningen, 27 av 46 (59%) har 

kunskap om Krav och dess innebörd. Den främsta aspekten som konsumenterna har kunskap om i 

Krav:s arbete har visat sig vara djurhållningen och de sociala aspekterna, vilket 20 av 27 (74%) har 

kunskap om. Samtidigt som 13 av 27 (48%) har kunskap om att Kravmärkta livsmedel alltid är 

ekologiskt producerade. Respondenterna som angav sig konsumera efter miljömärkningar 

(8 respondenter totalt) valde samtliga att konsumera Kravmärkt bryggkaffe, färre valde Kravmärkt 

köttfärs och ytterst få valde Kravmärkt avokado. Det verkar därmed vara svårt att fastställa att ett 

samband mellan kännedom och faktisk konsumtion av Kravmärkta livsmedel existerar. 

Respondenternas kännedom visade sig var relativt hög då samtliga respondenter antingen kände igen 

eller visste innebörden av Krav:s logotyp, men endast 17% angav att de konsumerade Kravmärkta 

varor. När individerna gavs möjligheten att välja Kravmärkt eller konventionellt, syntes tendenser för 

respondenterna att inte välja Kravmärkt. Detta resultat varierade dock för olika livsmedel.  
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9. Förslag till vidare forskning 

Ett förslag på utveckling av denna studie är att i informationsinsamlingen inkludera fler perspektiv 

genom att få information från fler livsmedelsbutiker. Alternativt utföra jämförelse mellan två olika 

livsmedelskedjor. Ett producentperspektiv hade även varit intressant och bidragit med ytterligare en 

nyans till slutsatsen och analysen. Bland annat för att studera producentens nudging gällande 

Kravmärkningen och varför producenterna valt att Kravmärka sina livsmedel. För att fördjupa 

konsumentperspektivet hade det även varit intressant att utveckla enkätundersökningen genom att 

inkludera konsumenternas perspektiv gällande medvetenhet om nudging. Huruvida konsumenterna 

upplever att livsmedelsbutikerna påverkar dem i hur de handlar. Vidare hade en intressant utveckling 

av denna uppsats kunna göras genom att utföra en samhällsekonomisk analys om staten ska 

subventionera miljömärkningar för att fler konsumenter ska få ökade incitament till att köpa dessa 

varor.  
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Appendix A - EU:s och Krav:s kriterier (se kap 2.1) 

För att få den ekologiska certifieringen gäller bland annat följande (Europaparlamentet, 2018): 

● Vid odling behövs ha en rotation av grödor. Detta innebär att det odlas olika grödor på ett fält 

mellan olika år eftersom olika växter tar upp olika mycket näring ur jorden och olika skadedjur 

ger sig bara på en viss typ av växt. Genom rotationen minskas risken för detta samt minimerar 

att jorden töms på näring, detta resulterar i en mer effektiv odling (Allt om trädgård, 2015). 

● Kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtet. 

● Minimera användningen av antibiotika på boskap. 

● Det är inte tillåtet att genmodifiera organismer (GMO)8. 

● Boskap ska födas upp i en öppen och fri miljö och födan ska bestå av organiskt foder. 

 

Följande riktlinjer gäller utöver EU:s kriterier för att få Kravmärka sin produkt: 

● Det finns regler för socialt ansvar, det gäller både för verksamheter i Sverige men även FN:s 

principer för mänskliga rättigheter när det handlar om importvaror som kommer till Sverige 

med Kravmärkningen på.  

● Varor som är Kravmärkta ska vara tydligt märkta så att man inte kan undgå detta. 

● Ämnen och material får varken medföra risker för miljön eller för människans hälsa, av denna 

anledning är det förbjudet med GMO och användning av nanomaterial9. 

● Om möjligt ska miljömärkta rengöringsmedel användas för Kravcertifierade företag och för att 

undvika skadedjur ska Kravcertifierade företag främst fokusera på att arbeta med detta i 

förebyggande syfte. 

● Förpackningarna ska förutom att skydda livsmedlet också vara så resurs- och klimateffektiva 

som möjligt. 

● Kravcertifierade företag ska visa omsorg vad gäller natur- och kulturmiljön.  

● Slutligen, energianvändningen ska minimeras för den ekologiska produktionen så mycket som 

möjligt (Krav, 2019). 

                                                
8 GMO=Organismer som man i laboratorium har ändrat arvsmassan i, för att uppnå önskvärda egenskaper. 
9 Nanomaterial = Väldigt små material med ett fåtal atomer som får speciella egenskaper.  
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Appendix B - Enkäten 

 

 

Konsumenters betalningsvilja för KRAV 

Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats i nationalekonomi. Vi studerar konsumenters 

betalningsvilja för Kravmärkningen. Informationen från enkäten kommer behandlas konfidentiellt, 

och inte kunna härledas till en specifik persons svar. Resultaten från enkäten kommer  

sammanställas och inkluderas i vår uppsats. 

Fråga 1. Känner du igen denna logga? (Kryssa i rutan som stämmer överens med dig)

Ja, och vet vad den innebär

Ja, men vet inte innebörden

Nej

Fråga 2. Utifrån dina kunskaper om Krav, vad tror du om föjande påståenden:

a) Kravmärkta livsmedel är b) Det är okej att odla Kravmärkta livsmedel 

ekologiska och använda sig av bekämpningsmedel.

Sant Sant 

Falskt Falskt

Vet ej Vet ej

c) Kravmärkta livsmedel sätter 

även krav på socialt ansvar och djuromsorg.

Sant 

Falskt

Vet ej

Fråga 3a. Vilket av följande livsmedel 3b. Köttfärsen nedan är samma mängd, svenskt 

hade du valt att köpa, givet de angivna kött, samma fetthalt och köttinnehåll.

priserna? (Kryssa i ett alternativ) Vilken hade du köpt, givet de angivna priserna? 

(Kryssa i ett alternativ)

36 kr 39 kr

40 kr 57 kr
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3c. Vilken avokado hade du valt? 3d. Hur mycket hade du varit villig att betala för

Den första produkten är icke-ekologiskt.  respektive vara (600g)? 

(Kryssa i ett alternativ) (Fyll i priset på de tomma raderna)

77,50 kr/kg (12.40 kr/st) kr

134,38 kr/kg (21.50 kr/st) kr

3e. Hur mycket hade du varit villig att 

betala för respektive vara? Fyll i priset på de tomma raderna

kr (frigående inomhus)

kr (frigående utomhus)

Fråga 4. Vet du vad denna bild innebär?

Ja

Nej

Fråga 5. Odlar du ätbara Fråga 6. Vad är viktigast för dig när du handlar?

växter hemma, med miljön i åtanke?  (Välj ett alternativ som stämmer in bäst för dig)

Ja, för att det är bra för miljön Mest prisvärd

Ja, för att jag har ett intresse för odling Att det smakar bra

Ja, men av andra anledningar Miljömärkningar/Ekologiska varor

Nej, jag odlar inte Rabatterade varor

Annat
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Konsumenters betalningsvilja för KRAV 

Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats i nationalekonomi. Vi studerar konsumenters 

betalningsvilja för Kravmärkningen. Informationen från enkäten kommer behandlas konfidentiellt, 

och inte kunna härledas till en specifik persons svar. Resultaten från enkäten kommer  

sammanställas och inkluderas i vår uppsats. 

Fråga 1. Känner du igen denna logga? (Kryssa i rutan som stämmer överens med dig)

Ja, och vet vad den innebär

Ja, men vet inte innebörden

Nej

Fråga 2. Utifrån dina kunskaper om Krav, vad tror du om föjande påståenden:

a) Kravmärkta livsmedel är b) Det är okej att odla Kravmärkta livsmedel 

ekologiska och använda sig av bekämpningsmedel.

Sant Sant 

Falskt Falskt

Vet ej Vet ej

c) Kravmärkta livsmedel sätter 

även krav på socialt ansvar och djuromsorg.

Sant 

Falskt

Vet ej

Fråga 3a. Vilket av följande livsmedel 3b. Köttfärsen nedan är samma mängd, svenskt 

hade du valt att köpa, givet de angivna kött, samma fetthalt och köttinnehåll.

priserna? (Kryssa i ett alternativ) Vilken hade du köpt, givet de angivna priserna? 

(Kryssa i ett alternativ)

36 kr 39 kr

(ej eko) (ej eko)

40 kr 57 kr

(eko) (eko)

3c. Vilken avokado hade du köpt, givet 3d. Hur mycket hade du varit villig att betala för

de angivna priserna?  respektive vara (600g)? 

(Kryssa i ett alternativ) (fyll i priset på de tomma raderna)

77,50 kr/kg (12.40 kr/st) kr

(ej eko) (ej eko)

134,38 kr/kg (21.50 kr/st) kr

(eko) (eko)

3e. Hur mycket hade du varit villig att 

betala för respektive vara? Fyll i priset på de tomma raderna

kr (frigående utomhus)

(ej eko)

kr (frigående utomhus)

(eko)

Fråga 4. Vet du vad denna bild innebär?

Ja

Nej

Fråga 5. Odlar du ätbara Fråga 6. Vad är viktigast för dig när du handlar?

växter hemma, med miljön i åtanke?  (Välj ett alternativ som stämmer in bäst för dig)

Ja, för att det är bra för miljön Mest prisvärd

Ja, för att jag har ett intresse för odling Att det smakar bra

Ja, men av andra anledningar Miljömärkningar/Ekologiska varor

Nej, jag odlar inte Rabatterade varor

Annat

Fråga 7. Är du student? Fråga 8. Ålder:

Ja Under 20

Nej 21-23 år

24-26 år

27-29 år

30 år eller äldre

Fråga 9. Kön: Fråga 10. Månadsinkomst i kronor före skatt:

Man 0 - 5 000

Kvinna 5 001 - 10 000

Annat 10 001 - 15 000

Vill ej svara 15 001- 20 000

20 001- eller mer

Fråga 11. Fakultet:

Filosofiska fakulteten

Medicinska fakulteten

Tekniska fakulteten

Utbildningsvetenskap


