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Vad kan vi lita på…  
och litar vi på det? 

Märkningarnas roll och betydelse 
 
Fredrik Fernqvist, 2014-03-20 
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Alnarp 
 
Fredrik.Fernqvist@slu.se 
 

Foto: Fredrik Fernqvist 

Pressbild Fruit Logistica 2014 
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Distributionskedjan 

Leverantörer Producenter Grossister Köpare  
(handel,  
restauranger) Slutkonsument 

Odlare och 
odlar-

packerier 

Ekonomisk 
förening 

Import 

Industri 

Grossist 

Restaurang
-grossist 

Butik 

Storkök 
 

Restaurang 

Konsument 

En vanlig kedja för frukt och grönsaker (exempel) 

Ett svar på »the 
Japanese Miracle« 
 
British Standard, 
BS 5750, 1979 
 
International 
Organization for 
Standardization 
 
ISO 9000 - 1987 



2014-‐03-‐26	  

3	  

Olika standarder i ”kvalitetspyramiden” 

(Källa: IOBC/WPRS - integrated Production; principles and technical guidelines) 

”Certifierade” livsmedel 
IFA/EUREP-GAP Nivå 3 
 (Good Agricultural practice, 
Integrated farm assurance) 

”Premium-livsmedel“ IOBC IP  
(International Organization for Biological  
Control, Integrated production)  

Ekologiska produkter, Rättvisemärkt 

”Lågpris-livsmedel“ 

Laglig gräns 

Distributionskedjan 

Leverantörer Producenter Grossister Köpare  
(handel,  
restauranger) Slutkonsument 

ISO 9000 /14000 
HACCP 

Vattenfall.se 
 

Klimatförändringar och miljöpåverkan ökar riskerna 
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Grad till vilken inneboende  
egenskaper uppfyller krav 
 
 

ISO 9000  (1987) 

Källa: Cazes-Valettes, 2001, »Le comportemend du consommateur décodé par l’anthropologie. Le cas de la vache folle«, Revue Française de Marketing, 183/184, 99-113	


Olika facetter av livsmedelskvalitet 

Livsmedels-
kvalitet	


Hygienisk 
kvalitet 

(säkerhet) 

Näringsmässig 
kvalitet 
(hälsa) 

Humanistisk 
kvalitet 

(moraliska värden, 
miljö, etik) 

Organoleptisk 
kvalitet 

(njutning, smak) 
Social kvalitet  

(tillhörhet) 

Symbolisk 
kvalitet 
(kultur) 

Funktionell 
kvalitet  

(funktion) 

Källa: Cazes-Valettes, 2001, »Le comportemend du consommateur décodé par l’anthropologie. Le cas de la vache folle«, Revue Française de Marketing, 183/184, 99-113	


Olika facetter av livsmedelskvalitet 

Livsmedels-
kvalitet	


Hygienisk 
kvalitet 

(säkerhet) 

Näringsmässig 
kvalitet 
(hälsa) 

Humanistisk 
kvalitet 

(moraliska värden, 
miljö, etik) 

Organoleptisk 
kvalitet 

(njutning, smak) 
Social kvalitet  

(tillhörhet) 

Symbolisk 
kvalitet 
(kultur) 

Funktionell 
kvalitet  

(funktion) 



2014-‐03-‐26	  

5	  

Osynliga inre egenskaper 
Smak 
Textur 
Vatteninnehåll 
Näringsinnehåll 
Sockerhalt 
Bekämpningsmedelsrester 
… 

Synliga ”inre”  
egenskaper 
Färg 
Form 
Skador 
… 

Yttre egenskaper 
Pris 
Förpackning 
Exponering 
Märkningar 
Förtroendefaktorer 
… 

Hur smakar  
tomaten? 

Förtroende- / tillitsfaktorer 
Hälsoargument 
Livsmedelssäkerhet 
Ekologiskt 
Rättvisemärkt 
Djurvälfärd 
Ursprung (land, region) 
Varumärke 
Produktionsmetod (traditionell, industriell) 
Namn på maträtter och ingredienser (med frågetecken) 
 
à Påverkar förväntningar à Påverkar upplevelse 

Förtroende- / tillitsfaktorer 
Hälsoargument 
Livsmedelssäkerhet 
Ekologiskt 
Rättvisemärkt 
Djurvälfärd 
Ursprung (land, region) 
Varumärke 
Produktionsmetod (traditionell, industriell) 
Namn på maträtter och ingredienser (med frågetecken) 
 
à Påverkar förväntningar à Påverkar upplevelse 
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Märkningar 
 
Omärkt 
KRAV 
Svensk 
Holländsk 

Konsumenters inställning till 
olika egenskaper 
 
Smaken är allra viktigast 
Svenskt är bra (smakar bättre) 
Negativ inställning till importerat 
Lokalt är bra (viktigt handla lokala varor) 
Ekologiskt (10% starkt ekologiska konsumenter) 
Pris 

Vikt 

Smakupplevelse  
(smak, 1=gillar inte alls, 9=gillar mycket) 

5,34 
5,65 

4,24 

6,00 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Referens Svensk  Holländsk Ekologisk 

ab bc c 



2014-‐03-‐26	  

7	  

Smakupplevelse  
(smak, 1=gillar inte alls, 9=gillar mycket) 

5,34 
5,65 

4,24 

6,00 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Referens Svensk  Holländsk Ekologisk 

Upplevelse följer samma mönster 
som attityder till egenskaperna 

ab bc c 

Vad innebär detta? 
•  Konsumentens förtroende riktas mot det som är bekant 

och det som stämmer med ens egna värderingar 
•  Upplevelser bygger på förväntningar 
•  Om förväntningarna inte bekräftas, minskar 

förtroendefaktorns roll i upplevelsen à man väljer något 
annat nästa gång 

•  En märkning är inte tillräckligt för att avgöra om 
produkten har en bra kvalitet! 

Slutsatser 
Vad kan vi lita på och vad litar vi på?  

•  Hur säkerställer man kvalitet på långsikt i upphandlande 
organisationer? 

•  Certifieringar är självklara, men finns något annat 
mervärde? Riskbedömning? 

•  Upphandlade avtal kan vara för korta för att bygga 
långsiktiga relationer  

•  Osäkerheten ökar med antalet inblandade aktörer 
•  Lyssna på matgästerna och deras önskemål 
•  Kvalitetsupplevelsen påverkas av information.  

Vilken information får matgästerna? 
•  Länken mellan producent och konsument har försvunnit, 

har du träffat någon producent nyligen? 

 


