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Sammanfattning

Undersökningen

Rapporten visar enkätstudie avseende konsumentupplevden livsmedels-
kvalitet, utförd på uppdrag Konsumentberedningen. Enkätenav som
ingår i Statistiska Centralbyråns SCBen av omnibusundersökningar
riktades till l 200 i åldern 18-74 årca i hela riket,personer uttagna

slumpmässigt urvalsförfarande.genom

Fältarbetet utfördes under februari och 1994, med postenkät plusmars
två skriftliga påminnelser och därefter telefonintervju för urvalett av
bortfallet. Totalt svarade 830 vilket vägdpersoner, svarar mot en
svarsfrekvens på 75 %.

Enkätundersökningen kompletteras med specialstudiertre som avser
konsumentgrupper vilka kan särskilt kvalitetsmedvetnaantas detvara när
gäller livsmedel. Dessa studier har under våren 1994 genomförts som
examensarbeten vid företagsekonomiska institutionen vid
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Konsumentberedningen har under 1992 och 1993 utfört två mindre
enkätundersökningar konsumenternas åsikter livsmedelskvalitet.om om
Tillsammans med den här rapporterade undersökningen bildar de en
enhet.

Frågeställningen och dess bakgrund

Undersökningens primära frågeställning hurär nöjd eller missnöjd
konsumenten med kvalitetenär på dagens svenska livsmedel. Det är även

intresse klargöra iav att vad mån förändringar i den konsumenterav
upplevda kvaliteten skett under desom åren. Dettasenaste
sammanhänger bl med riksdagen år 1990att fattadea beslut om en nylivsmedelspolitik bl skulle variationfrämja kvalitetsom ocha i utbudet.
Konsumentens val skulle produktionen.styra
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kvalitetföreteelsensvårfångadedenfrågeställningarnaFör göraatt om
tillknutitsmöjligtfrågor så vitthar enkätensmöjligttydligaså som

intressantai sig ärsärskilt angivnanågra ursomvarugrupper,
korv,hårdost,potatis,nötkött,färsk fisk,kvalitetssynpunkt. De är

ochmatbröd pasta.

påkvalitetenmednöjdmissnöjd konsumentenHur är
livsmedel

isammanfattashuvudfrågaförstaenkätundersökningenspåSvaren
tablå.följande

sällanoftadede konsumenterAndel i att respprocent ansersomav
förkvalitetpåkravderaslivsmedel respköper motsvararsom

varugrunn

aldrigellerSällaneller oftaAlltid

767fiskFärsk

876Nötkött

1667Potatis

480Hårdost

1567Korv

977Matbröd

372Pasta

delfrågor.samtligauppfattningangivit sininteharAlla konsumenter
aldrighar8%, deförsäskiltåsikt gruppen pasta,sakna ärkan storDe

enkelt intehelteller har9%fisk,för färsklivsmedlet störsthandlat
medförsiktighetvissmedfår bedömasprocenttalenangivnaDesvarat -

10
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hänsyn till risken för statistiska slumpfel i allmänhet liggersom på
storleksordningen ett par procent.

Sammanfattningsvis kan sägas missnöjesnivånatt för produkterna ligger
på 3-9% med undantag för korv och potatis ligger på den dubblasom
nivån, 15%. Om andelen missnöjdaca konsumenter ställs enbart demotnöjda stiger missnöjestalet med några procentenheter.

I Konsumentberedningens enkäter från 1992 och 1993 redovisas att ca90% konsumenternaav helt eller delvis nöjda, ivar meningen deattinom rimligt avstånd kunde handla livsmedel med önskade
kvalitetsegenskaper. 1993 års siffror någotär bättre 1992än års.
Missnöjda 5% årär 1992, 3% 1993. Dessa enkäter visar också att ca30% konsumenternaav livsmedelskvalitetenattanser förbättrats under
de fem åren,senaste 12% den Ävenförsämrats.attca materialet i den-här redovisade enkätundersökningen tyder på fler konsumenteratt
upplever livsmedelskvaliteten förbättrad jämförtsom med de somupplever den försämrad.som

Missnöjestalen någotär lägre deän redovisas i undersökningarsom från
1980-talets mitt. Exempelvis redovisar SIFO-studie från 1985en 13%attkonsumenternaav missnöjdaär med livsmedelskvaliteten. Den uppfat-
tades då sjunkande,som stigande.nu som

De olika undersökningarna inte helt jämförbarager värden. Det material
föreligger tydersom exempelvis på frågornanäratt anknyts till specifika

produkter blir konsumenterna kritiska i sin värderingar.mera

Vi saknar förnormer att avgöra de från enkäten framtagnaom
missnöjestalen tillfredsställandeanger livsmedelskvaliteten eller ej.
Mätvärdena förefaller i varje fall inte alarmerande.att Ochvara de
signalerar förbättringaratt skett.
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kvalitets-konsumentenuppleveravseendenvilkaI
problem

potatis och korvfrämstdet somlivsmedlen ärundersöktadeAv
kanDetmissnöjeslistan.påintedeOchproblem. är nyarepresenterar -

kraftigaundersökningarKonsumentberedningens noterasinämnas att
grönsaker.matbröd ochspecielltförförbättringar

problemproduktenförtillsigsluta attenkätmaterialet kanAv man
odlingsmetod representerarochnäringsvärdehållbarhet, sompotatis är

ochråvaruinnehålliproblematiskadetliggerkorvFörproblemen.
produktionsmetodolämpligetisktochstorskaliginötköttförursprung,

plastförpackningen.tåldaillamatbröd i denföroch

deluppfattasi sigkvalitet kan aveninformation sompåTillgången om
kvaliteten.

60%å50gäller avattproduktgruppernaundersöktadeFör
25%ä20information,tillräcklig anserhasigkonsumenterna anser

34bättre,någotlägetbröd anserFör caotillräcklig. ärinformationen
information. gtillräcklighasig

konsumenterna,53%lagomuppfattas stort avbutikerna avUrvalet i som
högutbildade är ;ochFör13%.litetföroch20% yngreför avstort av

uppfattning.harlågutbildade motsatt iochäldrelitet,förurvalet snarast
deunderförbättratsurvaletkonsumenterna atthälftenUngefär anserav

försämrats.det6%åren, attsenaste

livsmedelutländskaochSvenska

resultat attundersökningars omtidigarebekräftarstudieVår
kvalitetsmässigtharproduktersvenska ettkonsumenterna attanser

40-50%detprodukter ärflertalet avutländska. Förframförförsteg
10%mindreDet änbättre. ärsvenskade ärattkonsumenterna ansersom

bilden ärallmännafrån denUndantaglivsmedel.utländskaföredrarsom
därbröd,ochkorvlikavärderas cautländskt samtochsvensktdärpasta,
det ärbättre. Menförutländskadehållerkonsumenterna15 av

frågan,åsikt inågonharinte cakonsumentermångaförhållandevis som
20%.
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Bilden så här långtär entydig. Men den lite djupare undersökning som
Sören Jansson gjort attitydema till svenska livsmedel i förhållande tillav
importerade visar situationen långt kompliceradatt är Vår Födamer nr
194. Det och välartikuleradestora stöd uttalas för svensk-som
producerad leder inte till del tillmat än handling, i mening inköpmer en

svenska livsmedel. En konsumenternaav stor i handlingär integrupp av
prosvenska värdeneutrala. Då diskussionenutan knyts till specifika
produkter blir ställningstagandet också differentierat. Bildenmer av
svenska konsumenters inställning till svenska utländska livsmedelresp
tycks inte alls så enkel och klar enkätstudiema visar.vara som

Den oroliga konsumenten

Vår undersökning visar liksom andra tidigare studier de oroligaatt
konsumenterna utgör Det kan sigstor röra hälftenen grupp. om ca av
samtliga konsumenter, andelen beroendeär hurmen av gruppen

De föravgränsas. kvalitet oroliga finnsmatens i praktiskt allataget
Äldresocioekonomiska konsumenter är oroade övriga.grupper. änmer

För livsmedelskvalitetens del det några frågorär skapar storsom oro,
nämligen ökad livsmedelsimportatt EG-standards skulle kunna ledaresp
till lägre svensk matkvalitet. Två konsumentertre deav ärattanger
oroade, Ävenär myckettre oroad.t riskenen av föro m att maten
skulle innehålla skadliga ämnen många, 57%. Att informationenoroar

innehåll skullematens otillräckligom omkring hälftenvara oroar av
konsumenterna, dåligt näringsvärde tredjedel. Att försämradev ca en
livsmedelskvalitet skulle komma ökad priskonkurrens 41%,genom oroar
och reklam 25%.genom

Mätvärdena för konsumenternas ligger alltså på hög nivå. Vioro en vet
mycket lite orosnivåns förändring tidenom över eller vilka faktorerom

skapar Tidigare studier visarsom konsumenternasoron. att endastoro
till del överensstämmer med bedömningen vilka riskerexperternas av

Det gårär intestörst. heller frånsom aktuell debatt vidareatt slutautan
sig till vilka orosfaktorer är störst.som
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konsumentenkvalitetsmedvetneDen

gällande påsigmöjligheterposition och göraKonsumentens att
betydelse. Detökadlivsmedelspolitikendenfårmarknaden nyagenom

i fokus.kommerkvalitetsmedvetenhetinnebär bl konsumenternasatta
enligt denmycketkonsumenterkvalitetsmedvetnaGruppen är storav
80%enkätundersökningen. Närmareidesjälvvärdering gör ansersom

kvalitets-mycketsig 18%däravkvalitetsmedvetna,sig varaanservara
andelen kvinnor större änkvalitetsmedvetnadeBland ärmedvetna.

med högrehar dekvalitetsmedvetnamycketbland deochandelen män
representation.högrerelativtinkomst setten

Dekonsument.sin rollstarkare ityckskvalitetsmedvetnaDe somvara
någotlivsmedelskvaliteten,påverkamöjlighetfall hasig i attvartanser

undvikafötterna, dmedröstafrämstdock sker att v sgenomsom
bedömningsinförmedlakvalitetmed lågbutiker har attsamtvarorsom

bekanta.ochkvalitetsprofil tillbutikens vännerav

kvalitetsmedvetnasärskiltspecialstuderadedenI avgruppen
professionella konsumenter.ochtvå småkonsumenter ingår närmast

specialinriktning påyrkesmässigmedjournalisterlärareDet är resp
livsmedelskvalitet kan,tillgrundinställninglivsmedel. Lärargruppens

förvärdefå bragällerdetuttryckasnågot tillspetsat, attattsom
och tilltill priskvalitetsnivån skallefterfrågadeDen anpassaspengarna.

för festmat,Festkvalitetanvändas.skallproduktenvarisituationden
sammanfattning.hårdmycketvardagsmatförvardagskvalitet är en

i debattensyrkesverksamhetgrad sinhar i högJournalisterna mera
livsmedels-uttryck itillocksåvärld. kommernorrnativa Det synen

handlingsorienterade synsättetpraktisktdetmindreharkvalitet. De av
finns iuppfattningardenaturligtistället,uttryckeroch sommera avnog,

massmedia.

material deempirisktlitetmycketgrundas påiakttagelserDessa ett men
kvalitets-intefunderingarförutgångspunktfalli omvartger

påocksåhuvudinriktningartvåharmedvetenhet måhända ett mera
plan.allmänt

14
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Vad konsumenternamenar med livsmedelskvalitet

För vad konsumenternaatt veta med sina uttalandenmenar kvalitetom
måste vi känna till hur dessa kvalitetsbegrepp beskaffat.är Tidigare
studier visar konsumenternasatt föreställningar livsmedelskvalitetom är
oklara och svårfångade. Denna undersökning påvisar förhållande.samma
Därför detär väsentligt klargöra vilkaatt kvalitetsegenskaper somkonsumenten betraktar särskilt väsentliga. I flerasom undersökningar
har också försökt bestämmaman konsumenternas rangordning avkvalitetsegenskaper, så också i denna undersökning.

Färskhet, näringsvärde, råvaruinnehåll och smak egenskaperär oftasomåterfinns i toppositioner. I denna undersökning anknyts egenskaperna
direkt till särskilda produkter och då framträder något nyanseraden merVi bild. Smaken denär viktigaste kvalitetsegenskapen för samtliga

i livsmedel, med undantag för nötkött där färskhet viktigast.är För flera
produkter härdost, korv, färsk fisk och potatis har smaken bred
marginal till andra kvalitetsegenskaper. Vad gäller matbröd och pasta

färskhet respektive lågtanses pris likanästan viktig smaken.som
Färskhet kan för matbröd orsak till smaken,anses ochvara däraven den

konsumenten höga prioriteringen.av

Ju färskvarukaraktär ochmer lägre grad förädling destoav merutmärker sig kvalitetsegenskap vanligenen smak, till skillnad från
livsmedel har lagerkaraktärsom och högmer av grad förädling därav
flera kvalitetsegenskaper blir ungefär lika viktiga för konsumenten.

För samtliga livsmedel konsumenten det relativtanser viktigt att
produkterna inte innehåller kemikalier. Att storskalighet inte tillämpas
vid uppfödningodlingproduktion rangordnades konsumenterna sistav
för samtliga produkter, med undantag för nötkött där rankingen blev nr13 15. Endast för nötkött kommerav produktionsaspekt blanden de fyra
viktigaste kvalitetsegenskapema. För övriga livsmedel rangordnas olika
aspekter på produktionskvaliteten lågt.
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Uppgiften

1 1 Uppdraget.

Den studie här redovisas har utförts påsom uppdrag Konsument-av
beredningen KoB. KoB har för konsumentpolitisk bevakningansvar en

kvalitetsfrågor på livsmedelsområdetav och har vidare specielltettsom
uppdrag utvärdera 1990att års livsmedelspolitiska reform brettettur
konsumentperspektiv. Denna reform har inneburit viss avreglering avjordbruks- och livsmedelsområdet med syfte främja kvalitetatt och
variation i livsmedelsutbudet. Konsumentens val ska produktionen.styra
KoB har därför under 1992 och 1993 genomfört två mindre undersök-
ningar konsumentattityder till livsmedelskvalitet.om Avsikten är att

den studie härgenom genomförasom rapporteras djupgåendeen mera
undersökning.

Vår uppgift kartläggaär huratt konsumenterna upplever livsmedels-
kvaliteten i dagens Sverige. Uppgiften förutsätts bli löst genom en
postenkätundersökning SCB Omnibuss. Uppgiften preciseras genom en

frågorrad KoB ställer, bl följande:som a

Vad livsmedelskvalitetär enligt konsumenternas- bedömning

Anser sig konsumenterna ha tillgång till- kvalitetsmat

Uppfattas svensk bättre eller- mat sämre utländsksom än I EG-per-
spektiv

I vad mån finns förv kvaliteten matensoro

1.2 Uppgiftens innebörd

Vår uppgift är nämnts med konsumentenkätsom att instrumenten som
klarlägga hur konsumenterna upplever kvaliteten på livsmedel i dagens
Sverige. Uppgiftens innebördnärmare vill vi visa redovisaattgenom
några viktigare utgångspunkter för studien.
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till-påvilkenkonsumentenkät ettfsaknasbedömningvårEnligt n en
ambi-rimligt högpåföranvändaskunnaskulle attfredsställande ensätt

livs-aktuelladenuppleverkonsumenternahurklarläggationsnivå kunna
medsjälvfalletutvecklas,alltsåmåsteenkätsådanmedelskvaliteten. En

området.insatsertidigareutnyttjande av

konsekvensfrämstkonsumentenkät ärlämplig avenFrånvaron enav
kun-dåligaområde. Detstudienspåkunskapergenerellaotillräckliga
sidaEnbegreppsutveckling.uttryck itillblkommerskapsläget svagena

vad desvårthar menarkonsumenterna atttycks angedetta attvaraav
medsvårtblir detHärigenom attlivsmedelsområdet.kvalitet inommed
ikvalitetuttalanden texkonsumenternas enhurprecision bestämma om

tolkas.skallenkätundersökning

lintei denförutsättningslös attundersökning kan mangöras genomEn
problem.undersökningsområdetskänteventuelltvad ärbeaktar omsom

djuplikaungefärblirochbreddmedfår dåUndersökningen göras stor
detgällerdelstudieområdes attvårtområdet. Förpå helagrundeller

ellerproblematiska annatfrågorvilka äruppfattningarfinns somom
vårtformuleringentillanslutningfrågor iKoBs avintressanta.sätt

Attintressebild.eller taproblem-sådanuttryck föruppdrag är en
vivilketproblemuppfattningar,existeranderedansådanatillhänsyn

mellan deskiftardjupundersökningensmedför attkommer göra,att
delområdena.olika i

harkvalitetsuppfattning ettkonsumenternastidenUtvecklingen över av
skallmån görasmöjligasteijämförelserinnebäri sig. Detintresse att

undersökningsresultat.tidigaremed

blvilkenengångsstudiegenomförauppgiften apreliminära är attDen en
livsmedelspolitiska1990 årsutvärdering re-delskall utgöra avav enen

livsmedels-förönskvärtsiktpådetbedömning attvår ärEnligtform.
konsument-denunderlättarinformationssystemutvecklaområdet somett

ambitions-rimligt högpåUtformatområdet.bevakningenpolitiska enav
betraktaskunnasignalsystemochinformations- somsådantskullenivå ett

dennaår har systemUnder typkvalitetssäkringssystem. avsenareett
områden.rad andraförutvecklats en

föranvändaskonsumentenkätenskullefullföljs upp-tankeOm denna
huvud-regelbundenhet. Denvissmedföretagnaundersökningar,repade
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sakliga praktiska konsekvensen för denna studie utvecklingenär påatt
begreppssidan kommer betonas vadatt eljestän skulle ske.mer som

1.3 Kunskapsläge och problembild

Intresset för kvalitetsfrågor har under år ökat på mängd områ-senare en
den. Debatt och studier kvalitetsbegreppets innebörd,om betydelsenom

kvalitet och åtgärder förav öka och säkerställaom att kvaliteten har lett
fram till omfattande litteratur. Kvalitet haren kommit få mycketatt ett
högt prestigerärde och blivitnärmast modeord. Härigenomett har även

del förhållanden med endasten eller obestämd anknytning kommitsvag
behandlas under beteckningenatt kvalitet. Följden blir otydlighet. För

kvalitetsbegreppet besvärligtär och svårfångat.

Även det speciella området livsmedelskvalitet i konsumentperspektiv har
ägnats betydande intresseett under år.senare

Myndigheter och andra intressenter har på olika fört framsätt sina upp-
fattningar hur kvalitetsläget och hurär detom bör De har ocksåvara.
initierat antal studier visarett hur konsumenterna uppfattarsom situatio-

Förteckningen litteraturövernen. se bilaga kan bild läget.ge en av
Man bör emellertid i detta sammanhang observera del studiernaatt en av
har företagits i syfte skapa opinion föratt viss ståndpunkt elleren ett
visst partsintresse. Kritisk läsning alltsåär rekommendera.att

Av särskilt intresse för vårstort studie framförär allt några intervjustu-
dier hur konsumenterna uppfattarom kvaliteten på livsmedel. Flera av
dessa sammanfattas i Livsmedelsberedningen 1987. Viktig ocksåär
etnologen Sören Janssons studie 1984 konsumenternas attityder tillom
svenska och importerade livsmedel.

KoB har sin position mycket godagenom möjligheter till överblick över
studiens område. Det dessgör formuleringatt uppdraget till dennaav
studie värdefullt bidrag tillett bilden områdetsger problem.av

Det framförär allt följande frågor skall uppmärksammas:som

Vilken struktur har kunskapen kvalitet- i allmänhet Dennaom -fråga har sambandnära med begreppsbildningen området.
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och hurlivsmedelskvalitetbegreppetkonsumenternauppfattarHur-
börbegreppetdebattörerochkonsumentföreträdare att upp-anser

hosegenskapervilkahärviddelområdeviktigtfattas ärEtt
kvalitet.godförbetydelsesärskilthauppfattaslivsmedlen storsom

noteringarfånågraendastskallkapiteli HärbehandlasfrågorDessa
Försvårfångat.allmäntuppfattaskvalitetBegreppet somgöras.

kvalitets-klassificeringförekommandeallmäntlivsmedel finns aven
tämligenframträderför dennainomochegenskaper sam-enramen

viktigt.vad konsumenternabildstämmig anser somav

huvudfrågaNästa är

livsmedelskvalitetenaktuelladenbedömer konsumenternaHur-

kon-såtolkassammanfattande attkanUndersökningsmaterialet
detlivsmedelskvalitetenmed attnöjdaallmänheti menärsumenterna

mellanjämförelseVidtill.kritiskproduktgrupper ärfinns som man
svenskadevanligenuppfattaslivsmedelimporteradeochsvenska

helapå dettillorsakernaEnkvalitet. atthögrehaprodukterna manaven
detGenomvalfrihet.ha storasigupplevernöjd storärär atttaget man

samtidigtkvalitethöghadevälja somutbudet kan ansermanvarorman
kvalitet.lågmedundvikalätt kanrelativt varorman

uppfatt-punktpå dennaemellertid motsatthardebattöremadel enEn av
standardiseratsåi butikerna attlivsmedelsutbudet ärning och attmenar

kvalitets-väljamöjlighetersmå,alltförsmå,reellt har attkonsumentema
nivå.

konsumen-avseendenvilkavisar iundersökningarvidarefinnsDet som
exempelvisFörprodukt.visspåkvalitetentillkritiskaär enterna

uppfödningsförhållandenasmaklukt ochdålig samtgriskött tanges ex
djuren.för

också. IredovisasbedömningarkonsumentgruppersolikaSkillnader i
socioekono-till olikaförhållandeiskillnaderdessaredovisashuvudsak
livsstil.efterindelningarocksåskalamindreI prövasfaktorer.miska

bådefråga kanmaten Dennaför upp-konsumentenKänner oro- -
kvalitetsbedömningarkonsumenternasaspektspeciellfattas avensom

fråganhurOberoendefråga.speciellfristående upp-och avensom
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fattas måste många konsumenternoteras att sig känna föruppger oro
maten.

Är konsumenten kvalitetsmedveten Anser sig konsumenten ha till-
räcklig information för inför köp kunna bedöma kvalitetatt Frå-

medvetenhet i rollen konsumentgorna ochom den tillgäng-som om
liga inforrnationens tillräcklighet etablerade konsumentpolitiskaär
kämfrågor. På livsmedelsområdet har frågomas betydelse ökat i och
med introduktionen livsmedelspolitik 1990.av en ny

1.4 Studiens uppläggning

Studiens centrala del empirisk undersökningär konsumenternasen av
upplevelse livsmedelskvalitet. Den genomfördär konsument-av som en
enkät och utfördes under februari och 1994. Undersökningensmars upp-
läggning och resultat redovisas i kapitel

Som led i utvecklingenett undersökningsinstrumentetkonsumentenkä-av
har vi områdetsten begrepppenetrerat och de föreställningar dessasom

begrepp grundas på. Detta arbetsmoment redovisas i kapitel

I kapitel 3 redovisas diskussion möjligheterna använda kon-en attom en
sumentenkät instrument för kvalitetssäkring. Diskussionensom ger en
belysning konsumentenkätens egenskaper och dessutomav några utgångs-
punkter för fortsatt utvecklingsarbete.ett

Vi uppfattar frågan konsumenternas kvalitetsmedvetenhetom som
mycket central. För få belysningatt denna frågaextra redovisas ien av
kapitel 5 sammanfattning specialstudieren avseende särskilttreav
kvalitetsmedvetna konsumenter. De har under våren 1994 utförts som
examensarbeten vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds uni-
versitet.

Studien sammanfattas i kapitel
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Om begreppet konsumentupplevd
livsmedelskvalitet

2.1 Begreppsbestämningens bekymmer

I den här studien skall vi på grundval enkätundersökning få kon-av en
uppfattningsumentens eller upplevelse livsmedelskvalitet.om Iav svarenpå enkätens frågor kommer den enskilde konsumenten utgå från sinatt

personliga uppfattning vad livsmedelskvalitetom Förär. vi skallatt
kunna tolka konsumentens och därmed enkätenssvar, mätresultat, be-
höver vi ha kunskap hur konsumenten uppfattarom begreppet livs-
medelskvalitet. Att skaffa sig denna kunskap svårär uppgift, och deten
skall visägas inomgenast att för denna studie inte harramen möjlighet

fullständigtatt och tillförlitligt lösa uppgiften. Vi får sätta ambitions-
nivån lägre, nämligen förbättraatt nuvarande tolkningsmöjligheter.

Vi saknar inte helt kunskaper konsumentens livsmedelskvalitetsbe-om
I några undersökningar,grepp. bl i utförd SIFO 1984a en av

Carlström och refererad i Livsmedelsutredningen 1987, sid 43 ff frå-
efter vilka kvalitetsegenskapergas av antal angivnaett kon-som

sumenten de viktigaste för livsmedel.anser Sammavara fråga har sedan
ställts i KoBs undersökningar 1992 och 1993 Konsumentberedningen
1993 och 1994 och tyder på relativtsvaren stabilitet istor
konsumenternas uppfattning. Högst rangordnas färskhet, näringsvärde,
råvaruinnehåll smak. I 1984samt års SIFO-studie Carlström
uppmanades konsumenterna talaatt vad despontant medom menar
livsmedelskvalitet, då blev resultatet något annorlunda. Detta tyder på

människor har svårtatt uttrycka vadatt de med begreppet kvalitetmenar
i samband med livsmedel. Livsmedelsutredningen 1987, sid 43.

Det inteär endast konsumenterna har svårigheter medsom be-att ge
bestämdgreppet innebörd. Begreppeten mera kompliceratär och mång-

tydigt, något illustreras den debattsom förs området.av Situatio-som
förvärras till delnen kvalitet bliviten attgenom modeord med starkett

positiv värdeladdning. Härigenom har kvalitet kommittermen att
fungera verbal vilkensom sugiten sigmagnet rad främmande ele-en

vilket lätt kan förvirra.ment
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Al-produkt.beskaffenhetkvalitet tex,betyder enOrdboksmässigt av,
dåligellerbrahurgodhet, d pro-produktensibland sternativt vanges

diskussioneromfattandemycketårsresultatSomdukten är. senareett av
meddelutarbetats, ut-definitionerformellaolika enharkvalitetom

språkbruk.standardiseratskapasyftetryckligt ettatt

hosegenskaperalla enkvalitet sammantagnastandardsvensk ärEnligt
under-elleruttaladetillfredsställaförmågadessden attprodukt gersom

behov.förstådda

funk-sinfyllaförmågaprodukts attförord,andramedstår,Kvalitet en
enligtkvalitetskullelivsmedelFörändamålsenlighet.dessdtion, sv

tjänligfrågaiprodukten ärmån somvadiuttryckadefinitiondenna
den ärpoängrik, ettsärskiltinteBestämningen merärmänniskoföda.

fådefinitionformaliseradsvårigheternapå att entecken genom
hellerframstår inteDetinnebörd. somför begreppetsförståelse

alternativutvecklaförsökastudie att eni dennameningsfullt att
betycelsefullt ärdäremot ärVadkvalitetsbegreppet.bestämning somav

skulle kunnamodellerochföreställningar somsådanaeftersökaatt
uttryckasskulle kunraDettabegreppsbestämning.förgrundenutgöra en

begreppet.problematiseraskallkapitel,i dettavi,så att

ärkvalitetsbegrepp cen-somdet konsumentenstidigare ärnämntSom
tppläggningdenmeddirektdetbestämmaemellertid inteVi kantralt.

före-någradiskuteraochidentifieraviskallställetIgivits.harstudien
referens-vifårHärigenom ettha.kankonsumenternaställningar som

eftersökapreciserat sätföranvändas ettkan att meramaterial som
metod,prospdctivalltsåanvänderVikvalitetsbegrepp. enkonsumentens

mineral-choljaeftersökandevidutnyttjaslikartad denprincipiellt som
fyndigheter.

belyserochområden et enolika vartfembehandlaskapitel somdettaI
betraktadlivsmedelskvalitetkonsumentupplevd somsidabestämd av

Deproblem. är

ifrågasätts.vilkenhelhetskaraktär,Livsmedelskvalitetsbegreppetso

relationskaraktär.Kvalitetsbegreppets-

kvalitetsproblem.klassificeringgenerellEn av-
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Kvalitet handlingsorienterat- respektivesom retoriskt begrepp.

Den upplevda kvalitetens beroende- konsumentegenskaper, vilkaav
skiljer sig från konsument till konsument.

helhetskaraktär2.2 Begreppets

I Standardiseringskommissionens definition Livsmedelsutredningen
1987 står kvalitet för sammantagna egenskaper vilka produktenger
förmåga tillfredsställaatt behov. Kvalitet kanett därför, enligt defini-
tionen, helhetsbegrepp. Sammases ettsom uppfattning kommer till ut-
tryck iäven andra bestämningar. I kvalitetsklassificeringar enskildaav
produkter sker nedklassning produkten den bedömsav underom vara
standard i något avseende, det må sedan gälla storlek, skador eller annat.
Brister med avseende på vilken egenskap helst, vilken bedöms rele-som

alltsåavgör kvalitetsbestämningen.vant,

Frågan är motsvarande förhållandenom gäller när produkts kvaliteten
ligger Äröver standard. det också i denna situation sämsta värde som

kvaliteten,avgör eller detär andra regler gäller En följdfrågasom
gäller konsekvenserna för beskrivning sammansättningenen upplevdav
livsmedelskvalitet.

För livsmedel har antal kvalitetsdimensionerett identifierats och sedan
hänförts till med hänsyn till någongrupper faktor. Livs-gemensam
medelsutredningen 1987, sid 21 ff redovisar sådan indelning, vilkenen

såär systematisk det skälär talaatt klassificeringssystem.att ett Sys-om
tematiken emellertid praktisktanger inte någrataget samband mellan de
olika egenskaperna. Intressanta sådana skulle exempelvis kunnat vara re-lationerna mellan de egenskaper konsumenterna enligtsom genomförda
undersökningar främst,sätter alltså färskhet, näringsvärde, råvaruinne-
håll och smak.

Frågan sådana relationer existerar,om och hur de i så fall ärut,ser em-
pirisk. Några studier hur konsumenterna kombinerarav de enskilda
egenskaperna till helhet kallad kvalitet har såvitten vi intevet genom-förts. Sören Janssons studie 1994 frågan påtangerar punkt. Egen-en
skaper direktär hänförliga till den färdigasom produkten färskhet,
smak etc tycks i samband med inköpsbeslut dominera över egenskaper
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produk-produktensproduktionsförhållandena ursprung,avsersom
punkt.till dennaVi återkommerm.tionssätt m

medstudera hur konsumenternamöjlighet ut-studie har vi intevårI att
samladskaparövriga egenskapersmak ochfrån färskhet,gångspunkt en

efterfrågar vårvi iDäremotde detta.kvalitetsuppfattning, görnuom
kvalitetsegen-viktigastelivsmedlensuppfattningenkät konsumentens om

altema-egenskaperantal tänkbarafråga 5. Ettskaper somstort anges
1984 och Kon-Carlströmbla SIFO,undersökningartidigaretiv. I

möj-skaparställts, vilketfrågorliknande1994 harsumentberedningen,
enskildagällerdettidenFörändringar närjämförelser. övertillligheter
stabilitetgradenväsentligtsitt intresse ärhar änegenskaper avmermen

i mönstret.

utformningenförändrattvå avseendenvi ibakgrund hardennaMot av
ställs till kon-ochkvalitetsuppfattninghandlarfrågaden somomsom

2 olikaköpvid1egenskaperviktigasteefterfrågarVi avsumenten.
isaknasspecificeringarlivsmedel. Det mot-ärspecifikt angivna som

medfåAvsiktenundersökningar. äri tidigare attfrågorsvarande svar
handlings-konsumentuppfattning ärfrånutgångspunkt merasomen

retorisk.mindreorienterad och

livsmedel igäller komponentenhelheterfrågandelEn omavannan
avseendemedbrödkyckling,potatis,Bildarlivsmedelskvalitet. etcpasta,

sätt Fråganenhetligtide,Uppfattashelhetkvalitet ettpå stort,en
konsumentenegenskaperdimensionerdetgäller upp-är somsammaom

andradenellerdengällersig detbetydelsefulla pro-fattar enavaresom
knapp-behandlatshittillsempirisk fråga,Också dettadukten. är somen

vistudie. Vadi vårhellerkan intestudium görasdjupareNågothändigt.
förkvalitetsegenskaperefterfråga vilkaenkäteni somkan ärgöra att

iskervilketlivsmedelsprodukter,vissaförviktigastkonsumenten är
då tolkasprodukter kanolika attmellanskillnaderStora somfråga

ikonsumentendet förbegrepphomogentintelivsmedel utan attär ett
alltså inteochostkvalitetbrödkvalitet,frågahand etcförsta omär om

livsmedelskvalitet.

betydelse-produkterblir urvaletbetraktelsesättetangivnahärMed det av
ochnötkött,matbröd,hårdost, korv,fisk,färsk pastaVårt urvalfullt. -

förmodas kon-produkternavaldamotiv. Deolikapåpotatis grundas-
alltsåförutsattkvalitetssynpunkt,olika attuppfattasumenterna ursom

karaktärenblintresseAvenhetlig karaktär. ärinte harlivsmedel aen
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färskvara, eller mindre färska,av produkternasmer homogenitetsamt
och Standardisering se vidare kapitel 4.1. Vi har dessutom beaktat pro-
duktval i tidigare studier, vilka återspeglar, åtminstone till viss del,
förekomst kvalitetsproblem förbundna medav produkten i fråga. De
produktval gjorts skapar dessutom möjligheter tillsom jämförelser över
tiden.

Valet motiverar särskiltpasta kommentar.av Enligt vår tolkningen -dels debatten svensk livsmedelskvalitetav och dels någraom av genom-
förda studier, särskilt Jansson 1994 har livsmedelskvalitet värde-en-
laddning delvis kan tolkas ideologiskt betingad.som Den kommersom
till uttryck bl vid jämförelser mellan svenska och utländskaa livsmedel.
Denna värdeladdning förefaller olika stark för olikaatt produkter,vara
relativt stark för kött. Vi föreställertex å andra sidan haratt pastaoss

särskilt värdeladdning.enå svag
x3
i Ytterligare fråga livsmedel helhetsbegreppen skallom Isom taså upp.

tidigare studier livsmedelskvalitet tycks det ha uppfattatsav som en
självklarhet frågan gällt kvalitetenatt på livsmedelsprodukter och intesli något Enligt måsteannat. emellertid också kvalitetenoss det urvalavr

erbjuds konsumenten inkluderas.som Det frågaär om
livsmedelssortimentets djup och bredd, och dess tillgänglighet för
konsumenterna. Denna utvidgning konsekvensär det perspektiven av

vårt uppdrag vilken fokuserarsom på konsumentensger, möjligheter att
få livsmedel bra kvalitet. Utvidgningenav för övrigtär i
överensstämmelse med utvidgatett produktbegreppmera undersom

år fått spridning inom företagsekonomin.senare stor

I enkätundersökningen särbehandlar vi frågan kvaliteten på sorti-om
begränsarmentet till frågan konsumentensmen uppfattningoss om om

urvalets storlek fråga 8.

2.3 Begreppets relationskaraktär

Ett problemen med få förståelse för begreppenav att kvalitet och upp-
levd kvalitet hänger med begreppen har relationskaraktärattsamman

inte sällan otydlig.är I dettasom avsnitt diskuteras förhållandet och
möjligheter i studien hantera detta.att
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StandardiseringskommissionenfråndefinitionenciteradetidigareI den
funktionsduglighet. Be-förstår kvalitet1987Livsmedelsutredningen

olika konno-harinnebördi dethar närmaste mensammagreppen
tvåmedminimodell,intolkasdefinition kandennaBakomtationer. en

funktion. Be-respektive dessutformningproduktensDebegrepp. är
funktionenanpassad tillutformningi vad månkvalitet ärgreppet anger

hurnågotintekvalitetsbegreppetalltså relation. Däremot omangeren
skapas.funktionsduglighetenbeskaffad eller hurprodukten är

vidare-kanutvecklingkvalitet sker sägasdefinitionerI andra somenav
Standardiseringskommissionen hartankegång ut-föra den somsom

defini-IngenjörsvetenskapsakademiensExempelvis igångspunkt. anges
20 kvalitet1987, sidLivsmedelsutredningen ettåterges ition, somsom

förväntningar.marknadensuppfyllaförmågaproduktsmått på atten
kommerkvalitetendeldefinition,enligt dennapriset, ärEftersom aven

säljbartL i leverantörensdetsammabegreppet närmast per-att somvara
produktut-mellanRelationemai konsumentens.köpvärtspektiv, och
försvinnermarknadslägemarknadsföringsinsatser,pris,fonnning, m m

totalt.därmed i

tradi-för andrainombehandladeemellertidrelationerDessa är ramen
längesedanexempelviskvalitetpris bör ärtioner. Att vägas mot en

marknads-erbjuderexempelkonsumentpolitisk Ettetablerad annatsats.
produktutformningproduktut-kvalitetsammanförföringsläran som

marknads-föringsåt-formeroch andrareklammed pris,veckling av
mark-dennasammansättninglämpligdiskussionförgärder avomen

nadsföringsmix.

kvalitets-relationskaraktär ärkvalitetsbegreppets attsidaEn avannan
någotfleraellertilli förhållandeuppfattasegenskapema somnormer,en

avsnitt.i följandebehandlas

framför alltdiskussioni tidigarekvalitet detupplevdgällerdet ärNär
Grundidénbehandlats.kvalitetförväntadtill faktisk ochrelationerna som

förhållandekvalitet ifaktiskuppleveruppfattar ellerkonsumentär att en
bättreupplevskvalitetfaktiskakvalitet. En ochförväntadtill somsamma

Upplevdde höga.medjämförtlåga ärförväntningarna är omom
viaochkvalitetenfaktiskavia denbådedärför påverkaskvalitet kan

marknadsföringslitteraturenitankegång harförväntningarna. Denna
mellan fak-gapskillnaderolikamodelltillutvecklats angersomen

konstruerad densåModellenupplevd kvalitet.förväntad och är atttisk,
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framhäver gap vilka och kan motverkasvart ett med bestämd typen av
åtgärder. Modellen såledesär mycket handlingsorienterad.

I vårt perspektiv den refereradeär tankegångens huvudpoäng kon-att
upplevelsersumentens kvalitet relaterad tillär dennes förväntningar.av

Men konsumentens förväntningar torde sällan så medvetna ochvara pre-
ciserade de kan fångas inatt direkta frågor. I enkäten använder vigenom

indirekt frågemetod och hoppasen mer härigenom kunna fåatt någon
uppfattning relationerna, och därmed bl ocksåom följande fråga: Ia om
vad mån avspeglar konsumenterna angiven upplevd kvalitetav kon-en

, bedömningsumenternas faktisk kvalitetav

Vi frågar därför om

kvalitetsförväntningama idag högre ellero är lägre för 5 årän sedan
fråga 12

i butiken tillgänglig information tillräcklig- förär kunnaatt avgöra
kvaliteten fråga 6

Beträffande butikernas urval frågar vi det förbättrats eller försäm-om
de åren fråga 9rats b.senaste

Svaren på dessa frågor kan bl relateras till på Konsument-a svaren
beredningens frågor hur konsumenten livsmedelskvalitetenom attanser
förändrats under de fem åren KoB 1994.senaste

I likhet med vad tidigare gjorts i andra studier försökersom vi också
belysa innebörden aktuell upplevd kvalitetav ställa svenskattgenom mot
utländsk livsmedelskvalitet Ävenfråga 14. jämförelser uttaladav oro
för livsmedelskvaliteten fråga 12 med konsumenters bedömningsamma

aktuell kvalitet kan lämnaav bidrag till kunskapenett den upplevdaom
livsmedelskvalitetens relationskaraktär. Vi måste dock medvetnavara om

problemenatt svåraär våraoch möjligheter hantera dem begrän-att är
sade.
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kvalitets-till generellarelation2.4 Begreppens
problem

problem,tillhörandemedfenomen,några speciellafinnsDet gersom
i debattbeskrivskvalitetsproblemNärkvalitetsbegreppet.karakteristik

nivå.konkretmycketpåvanligensker deti andra studieroch även en
ibakteriehalt korv,potatis, för höghanteringsskadadfrågaDet är om

bestämningtillbidragFör kunnagammalt brödalltför att avetc. enge
generellbehovvi emellertidharkaraktärkvalitetsbegreppets meraenav

problemtvåförstbehandlarproblembestämning. Viprincipielloch som
allmännadärefter tvåochtill kvalitetsbegreppenspecifikt knutnaär mera

kvalitetsbegreppet.samband mediviss relevansockså harproblem som

kvalitetmed ärhängerproblemtypema etttvå förstaDe att re-samman
nå-tillförhållandeikvalitet bedömsAktuelllationsbegrepp. en norm av

knuten,värdering ärtill vilken ärslag. Förekomsten engot en norm,av
förhållandekvalitet. Detta ut-för begreppetkännetecknande ger

Detkvalitetsproblem.begreppskarakteriserandeför tvågångspunkt ena
till dennåråtminstoneproduktvissfrågangällerproblemet uppenom

gäller bestäm-problemetandraDetstandarden.ellerförutsatta normen
nivåönskadning normen.av

produktio-förförutsättningarnaisin grundharproblemetförstaDet att
produk-färdigadekontrollenvilket,varierar,meningi vid avomnen
produk-färdigapå destandardvarierandetilllederofullständig,ärtema

bl i denhanterasproblemmåndagsexemplar. Dennak atyp avterna, s
iutgångspunktsinalltsåharProblemtypenkvalitetskontrollen.klassiska

norrnuppfyllandet.frågaivariationerförekomsten omav

alltsågäller detkvalitetsproblemsig ha attkonsumentNär ettuppgeren
måndags-standardproduktexemplar underfrågadet äravgöra omom

svårighetervissafinns detPraktiskt attnågotexemplar eller annat.
till påkännerkonsumentenifrån säkertlångtfrågan. Det attäravgöra

bestämmerleverantörenligger. Detnivåvilken är norrnenssomnormen
bristfällig.kantill konsumenteninformationennivå och vara

frågaförhållandetbelysaviförsöker attI enkäten omatt genom
leverantörenbutiken utlo-kvalitetdenbrukarlivsmedlen motsvara som

7.frågavar
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Det andra problemet gäller val nivå för respektive I vissa fall,av norm.
och särskilt detnär gäller hygienisk standard, detär myndigheter som
fastställer lägsta acceptabel nivå. I övrigten det leverantörenär be-som

kvalitetsnivånstämmer på de produkter bjuds Konsumenten be-ut.som
denstämmer nivå erfordras för köp, förutsatt tillgångsom till tillräcklig

information.

I samtliga fall gäller, kvalitetsnivån sällanatt kan högsta möjliga.vara
Den skall i stället lämplig, något för leverantörensvara del innebärsom

relationerna till blatt kostnader och försäljningsmöjlighetera beaktas.
För konsumentens del det blär relationerna till pris och användnings-a
situation observeras. Det här problemetsom i konsument-ettavser,
perspektiv, frågan livsmedel tillgängligaär påom nivå fören som
konsumenter lämpligär med hänsyn till pris, tänkt användning etc.
Lämplig kvalitet innebär värdet föratt pengarna i fokus.sätts Un--dantag från denna relativitet torde främst gälla produkter häl-utgörsom
sorisker eller ideologiska skäl inte betraktasav legitima.som

Med vårt betraktelsesätt förekomstenär allmänt undermåliga produk-av
här bortser vi frånter måndagsexemplaren endast del det kvali-en av

tetsproblem vi diskuterar. Att dömasom genomförda empiriskaav stu-
dier detta dessutomär tämligen begränsad omfattning.av Produkter som
håller för låg standard klarar sig inte på marknaden. Problemets tyngd-
punkt torde i stället utbudet livsmedel kvalitetsmässigtvara om såav är
rikt det konsumenternaatt möjligheterger tillgodose kravatt som
varierar med bl användningssituation festa respektive vardag och
med ekonomiska förutsättningar.

Det visynsätt här redovisat har undersom år blivit vanligare isenare
livsmedelspolitisk debatt. Så exempelvis Solveig Wikströmmenar i Syl-

1985 kvalitetskonsumentemaswan att dilemma deär att möter ett ensar-
massutbud därtat alla märken i princip ligger på kvalitetsnivåsamma

och där skillnaderna i kvalitetsnivån på sortiment i de olika detaljhan-
delsbutikema också liten.är För förbättra denna situationatt honmenar

informationenatt kvalitetsdifferensema bör förbättras.om Wikström
påpekar möjligheternaatt urskilja vadatt högär respektive lågsom
kvalitet måste förbättras då alltfler livsmedel god kvalitet efterlyses.av

När konsumenter i intervju- och enkätundersökningar sinanger upp-fattning livsmedelskvalitet detom är sannolikt den behandlade aspek-nu
kvalitetsbegreppetten denav är utgångspunkten.gängsesom Det alltsåär
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varuutbudetpräglarkvalitetsnormerdeöverensstämmelsen med re-som
enkätundersökningenanspråksnivå bedöms. Ispektive konsumentens som

livsmedel Dudeinnebörd: Motsvararfråga med dennaviställer en
sökaförsök8. Någotkvalitet frågapåDina krav atti Sverigeköper

vi inte.kravnivåerdifferentieradeefter gör

informationskaffa sigsvårt för konsumentmånga falliDet att omär en
betydelseninklusive bedömaprodukt har,kvalitet vissvilken att aven
till kravochtill varandraförhållandeikvalitetsegenskaperolika som

blir dåJämförbarhetenanvändningssituationen.från den tänktahärrör
medsammanhängerproblemetaspektviktig attproblem. Enett av

egenskaperdimensionerantalinrymmerkvalitetsbegreppet ett stort
köpvärt ellersammanfattaskan änmeningsfulltintevilka annat som

betraktaskanflerdimensionalitet ettmotsvarande. Denna som
överblickfåproblemdetkonsumentenkvalitetsproblem. För är attett

och detprodukterenskildagällerdetkvaliteten både näroch omgrepp
livsmedelsutbudet.samlade

visaruttalandenoch tillförekommerkonsumentpolitisk debattI somav
betraktasjämförbarhetssvårighetemaoch typinformations- avsom enatt

SolveiguttalandetrefereradeJämför detkvalitetsproblem. avtex nyss
troligtknappastemellertiddetbedömning attvårWikström. Enligt är

omfatt-kvalitetsbegreppetsuppfattningharkonsumenterna omsamma
infor-tagitenkätundersökningvårskäl, idettaVi har, blning. uppava

sigkonsumentengällerVår frågamationsproblemen anserseparat. om
olikanågrakvaliteten hosbedömaförinformationtillräcklig pro-ha att

fråga 6.dukter

konsu-jagKanosäkerhet.gällerkvalitetsproblemfjärdeEn somtyp av
ger Kanleverantörenkvalitetsinforrnationpå denlita en pro-ment som

siktlånghälsofarlig påuppmärksammasdetdukt att varautan
osäker-försämras Detkvalitetsnivåema ärframtidadeKommer att
upplevdsidaochOsäkerhet ärskapakanhetsmoment avenorooro.som

människorviktig. Mångastudierenligt flera ärlivsmedelskvalitet som
förangelägetdetDettaför gör attde känner ossmaten.att orouppger

fråga 13. l någrai enkätensvivilketupplevdfrågor görställa oro,om
belysa medförsökerviförhållandenvi ävenberördelfrågoma somav

jämförelser kon-Vi hoppasfrågor i enkäten.andrahjälp att avgenomav
hur debelysningnågonåtminstonefåsätt avattsumenternas svara

konsumenterna.uppfattasproblemenbakomliggande av
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2.5 Kvalitet handlingsorienterat respektivesom
retoriskt begrepp

Några företagsekonomer, bl Nils Brunssonl, har beskrivit styrningena
offentligsvensk förvaltning med användningen begreppenav pratav

retorik, beslut och handling. Retoriken härskar i politikens värld; prat
den huvudproduktär skapas.t Handling hör till0 m sfar,som en annan

verkligheten.nära De två världama kännetecknas olika logiker ochav
förbindelsen mellan dem i många fallär tämligen lös. Kontakt skapas
ibland, och då ofta retoriken leder fram till beslutattgenom ett som om-

i handling. Detsätts två sfärema relativt isoleradeär från varandra.

Det finns del iakttagelser tyder på i viss mening likartadeen attsom
förhållanden kan gälla för konsumentupplevd livsmedelskvalitet. Kon-

kvalitetsbegrepp skulle då kunnasumentens hänförligt till två olik-vara
anade referenssystem, retoriskt och handlingsorienterat.ett Detta fårett
dock direkt modifieras på avgörande punkt. I realiteten det frågaären

två skilda begrepp, hänförliga till respektive referenssystem.om De två
begreppen betecknas med och de går delvis in iterm varandra.samma
De kan därför svåra särskilja.attvara

Det handlingsorienterade begreppet upplevd livsmedelskvalitet kan upp-
fattas konsumentens bedömning den faktiska kvaliteten.som Bedöm-av
ningen påverkas konsumentens förväntningar vilka i betydandeav ut-
sträckning formats tidigare erfarenheter. Bedömningenav egna utgör
en del av underlaget för inköpsbeslut.

Det retoriskt orienterade begreppet har relativt kraftig värdeladdning.en
Den i väsentligaär avseenden grundad i och uttryck för ideologi.en
Produkter med vissa kvalitetsegenskaper har legitimitet, andra saknar
legitimitet. Attityder till livsmedelskvalitet sannoliktär tydligare be-en
greppsbestämning upplevd livsmedelskvalitet.än Attitydema formas i
relativt hög utsträckning konsument- och livsmedelspolitisk debattav
och, i förhållande till det handlingsorienterade begreppet, mindre nöd-
vändigtvis i handling, dv de i mindre utsträckning inköps-styrs
besluten.

Några kvalitetsfrågoma på livsmedelsområdet harav särskilt stark ideo-
Överlogisk laddning. tiden sker viss tyngdpunktsförskjutning. För-en

1Professori förvaltningsekonomi, Handelshögskolani Stockholm.
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anvisningi debattenbehandlasfrågorurvaletändringen ger ensomav
hurstudiei1994 harAnn-Marie Ekmanutvecklingen. avenom

60-taletpåfunnitmasmediadebattenispeglatskvalitet attlivsmedlens
kvicksilverbekämpningsmedel,riskerna meddebattenhandlade mest om

blkaraktäriserades70-taletfrämmandeoch andra ämnen. ren-av ena
Hållbarhetförekommande 0rd.allt oftaregiftfritt blevhetsiver och ett

färsk-efterfrågadesställetkvalitet, imedsällanalltförknippades mer
råvaruproduktio-storskalighet,kritiserades80-taletUnderhetfräschhet.
produktion blevAlternativgranskades.djurhållningenochangrepsnen

produkterantalkompå dettaför många ochdrömmen ett nyasvarsom
i fokusvarit änprisaspekten90-talet harbörjanIpå marknaden. mer

ofta påbehandlatssvenskt harköpaTrygghetenkvalitetsaspekten. att
EU-debatten.anslutning tillitidsenare

harreferenssystemolikatvåkonsumenternasbildentydligasteDen av
vistudiefrån hans gör1994 ochSören Janssonetnologenutvecklats av

tillkonsumentattityderStudienreferat.utförligtdärför relativt avserett
intervjustudie.och utfördeslivsmedelimporteradeochsvenska som en

Stockholmsregionen.genomfördes iintervjuer126

skriver:Jansson

ställningstagandeförsamstämmigtochbådeutbrettvisarIntervjumaterialet ett
det ärsamtligaPraktisktlivsmedel. attproduktioneninhemska taget anserden av

syssel-förädlingsindustri, delsdessjordbruk ochstödja svenskt avviktigt att
livsmedelsbrist,ochavspärmingförallmängrundochsättningsskäl oroav en i

harlivsmedel linhemskavetdärförmajoritetenföråtminstone attdels att man
iregleradochhårtproduktionenärgrundimponvarorkvalitetbättre än attaven .lhormoner,antibiotika, ihumanaredjurhållningen är attkontrollerad, samtatt

sid 13omfattning.mindreanvändsigödningsämnenochbekärnpnings-

alltÅ uppgifter, främstmotstridigarad ut-intervjuerna avandrasidan enrymmer
prin-sinavikt vidlitenfästeri praktikenindividermångatyder attsagorsom

hoskvalitetenlovordardemMångasammanhang.åsikter i dessacipiella somav
svenskastödjadenviktigtdetbetonarocheller ärlivsmedel att pro-svenska att-

in-fråganfunderaraldrig översällan ellerdesamtidigtpåstårduktionen att-
13-14.sidhandlarimponerat deeller närhemskt mat.

importensfrågaiosäkerhetenden allmännasidanord, vidMed andra omav
vill-allmänvi härför tidigare,redogjorts möterkvalitet,ochkvantitet ensom

tillinhemskt. Denochimporteratfrågeställningeninför hela synesrådighet om
måstedärförlivsmedel iför svenskapreferensermarkeringenklara gemenav
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delvis överskattad, och den bakgrundenanses det rimligtär de pro-mot att
svenska inte alltid slår igenom i praktisk handling.argumenten sid 14

En kanske viktigare, orsak till motsättningen mellanannan, ideal och praktik
beror på den individuella på livsmedelskvalitetatt uppenbarligen harsynen
varierande betydelseför inköp och konsumtion beroendepå det produk-ärom
tionsvillkoren eller egenskaperhosprodukten åsyftas.sid 14som

I vår studie det i förstaär hand det handlingsorienterade kvalitetsbe-
står i fokus. Förekomstengreppet retoriskt referenssystemsom videttav

sidan det handlingsorienterade kan betraktasav närmast störandeettsom
Våra möjligheter bestämmamoment. det inflytandeatt eventuellen

störning kan ha begränsade. I förstaär hand blir det fråga jäm-attom
föra på ideologiskt laddade frågor med övrigasvar svar.

2.6 Kvalitets och konsumentegenskaper

Vad upplevs livsmedelskvalitet kan förmodligensom variera medsom
egenskaper knutna till konsumenten. Vilka egenskaper hos konsumen-

kan tänkas särskilt betydelsefullatema Vilka kvalitetsaspektervara är
särskilt starkt beroende konsumentegenskaperav

tidigareI studier har variationer i kvalitetsuppfattning undersökts i för-
hållande till grundläggande socioekonomiska förhållanden, ålder, in-
komst, utbildning, hushållsstorlek och bostadsort. Dessa faktorer kan ha
relevans de påverkar eller bestämmeratt det handlingsutrymmegenom
konsumenten har och den förmåga bedöma hur handlingsutrymmetatt

Ävenskulle kunna utnyttjas. andra faktorer kan tänkas ha betydelse, bl a
hälsoläge. För exempelvis med diabetes eller allergi ställsen person
speciella krav på livsmedlens beskaffenhet.

Förutom de socioekonomiska förhållandena det främstär olika livsstilar
uppmärksammats. Som resultat från kvalitetsundersökningsom ett en ut-

förd InformationsPsykolog AB identifieradesav exempelvis fyra kon-
sumentkategorier hade olika uppfattningar begreppet livs-som om
medelskvalitet. En fäster främst avseende vid synintryckav grupperna
och smakupplevelse, vid råvaran och dess kvalitet medanen denannan
tredje framhäver produktionsförhållandenasgruppen betydelse. Den
fjärde karakteriseras ideologisk. Livsmedelskvalitetengruppen som
bedöms utifrån principiella ställningstaganden, bl inrymmermera som a
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politisktideologisktdel ietiska aspekter. Maten störreettsom enses
f.1987 sid 47Livsmedelsutredningen,sammanhang.

särskildlivsstilsfaktor harspeciellvi bedömtvår del harFör att en
till agerandetknutenkvalitetsmedvetenhetbetydelse, nämligen ärsomen

aktivtleda tillförmodas blkanMedvetenhetenpå marknaden. etta
kvalitetsinformation.eftersökande

konsu-bilddärför skaffavill vienkätundersökningenGenom avoss en
fråga 15, fak-kvalitetsmedvetenhetuppfattning sinmenternas omegen

kvalitetsbegreppkvalitetsmedvetenhet ochpåverkauppfattastorer som
kvalitetsmedvetenhetmellansambandet16 och 11frågorna samt om

6.4 ochinforrnationssökande frågornaoch

Summering2.7

konsumentupp-begreppetinnebördenbelystkapitlet har videt härI av
föreställningarnågra olikaidentifieralivsmedelskvalitetlevd attgenom

genomgåendeDetkan knytas.vilka begreppet ärmodeller tilloch pro-
problema-genomförtVi hari fokus.ställsmed begreppetblem ensom

livsmedelskvalitet.konsumentupplevdtisering begreppetav

bak-har olikaslag och deolikavi har lyft framföreställningarDe är av
tillrelationeroch desskaraktärkvalitetsbegreppetsgrund. De gäller

livsmedel och konsu-vidare begreppengällerreferensobjekt. Deolika
förmåga aktörochmedvetenhetmentupplevelse konsumentens somsamt

bas förföreställningardessaformarTillsammanspå marknad. enen
livsmedelskvalitet.konsumentupplevdförståelse begreppetav

följande frå-formulerasblkapitlet kananalyserna iResultatet somaav
livs-medels-konsumentuttalandentolkningenvilka omavavsergor

i enkät:kvalitet, tex en

konsumenten Gällersigkvalitetsproblem uttalarOm vilken typ avv
nivå,normemasellerkvalitetsnonn,uppfyllddet icke normens

kvaliteten kan bedömasinformationerhålla sådansvårigheten attatt
kvalitetensosäkerheteller detmed prisjämförasoch ärtex omen

utvecklingellerinnebördfaktiska
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vilkenI referenssystem ingår begreppettyp upplevd livsmedels-av
Ärkvalitet det för den enskilde konsumenten handlingsorienteratett

referenssystem där kvalitetsbedömning, ofta grundad påen egna er-
farenheter, har betydande inflytande konsumenternasett inköps-
beslut Eller det i stället retorisktär referenssystem där det iett stor
utsträckning debatt livsmedelskvalitetär och ideologiska stånd-om
punkter ligger bakom konsumentens attityder till livsmedels-som
kvalitet

Är livsmedelskvalitet egentligt helhetsbegrepp ellerett en samman-
fattande bekväm beteckning ett paraplybegrepp för antalett egen-
skaper knutna till enskilda livsmedelsprodukter och fastareutan sam-
manhang eller gemenskap

Konsumenten upplever aktuell livsmedelskvalitet i förhållande till en
rad faktorer referensobjekt. Utöverutgör faktisk kvalitet detsom är
fråga förväntningar, tidigare upplevelser, utländsk livsmedels-om
kvalitet upplevd eller refererad. Upplevs livsmedelskvalitet alltsåär
i Ärhögsta grad relationsbegrepp. referensobjektett och relationer
stabila I vad mån återspeglar upplevd kvalitet faktisk kvalitet

Upplevelsen livsmedelskvalitet varierar inte enbart med skillnaderav
i livsmedlens kvalitet också med konsumenternas egenskaper.utan
Finns det för denna variation bestämt och stabilt mönsterett

37





SOU 1994:112

3 Kvalitetssäkring konsument-ur

synpunkt

3.1 Signalsystem för kvalitet

Konsumenterna tilldelas, enligt 1990 års beslut central roll i arbeteten
med skapa och vidmakthållaatt god kvalitet på livsmedlen. Kon-en

förutsättssumenterna sin roll påstyra marknaden. Myndigheter-genom
roll blir i mycket fastställanas spelregleratt för marknaden. Dessutom

skall de följa och övervaka utvecklingen.

Detta innebär, bl KoB skall informeraatt siga, konsumenternasom
möjligheter marknadenatt och hur dessaagera möjligheter tillvaratas.
Konsumenternas kvalitetsmedvetenhet och möjligheter skaffa sigatt
information kvaliteten på olika livsmedel blirom då centrala. Vidare
skall KoB, tillsammans med andra myndigheter, följa den faktiska
kvalitetsutvecklingen.

Denna infonnationsinsamling kan ske eller mindre regelbundet ochmer
på högre eller lägre ambitionsnivå. Om informationsinsamlingen sker
någorlunda regelbundet och på någorlunda hög ambitionsnivå det rim-är
ligt uppfatta denatt kvalitetssäkringssystem.ettsom

Kvalitetssäkring och kvalitetssäkringssystem har diskuterats och utveck-
lats hel del under år. Avsiktenen medsenare höjaärsystemen att
ocheller säkerställa hög kvalitetsnivåatt på denen produkt skallsom
levereras till konsument eller köpare. Påen området dominerarannan ett
producentperspektiv, vilket innebär motivet till kvalitetssäkringatt också
kan formuleras göra produkten ifrågaatt säljbarsom på marknadmer en

ofta präglas hård konkurrens.som Här kan tilläggasav lever-att om en
uppfattasantör kvalitetsmedveten kan uppfattningensom i sig vara en

konkurrensfördel. Detta medför intresse delta iett kvalitetspristävlin-att
kvalitetsauktorisationergar, etc.

Åtgärder för kvalitetssäkring företas också i utpräglat konsumenrper-ett
spektiv, många gånger i samverkan med producentema. Aktualitet har
framför allt prövning, klassificering och informationsgivning om en-
skilda produkter. Ursprungsmärkning och enhetligt utformade be-
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egenskaperoch andra ärhållbarhetinnehåll,skrivningar varasav en
exempel.goda

idéernaöverföramöjligheternaskall vikapitletdet här pröva attI om
konsumentpolitisktibetraktatlivsmedelsområdet,tillkvalitetssäkring ett

tillområdets begreppdiskussionenvidareför attperspektiv. Vi avseav
signalsystem.ellerinformations-utformningen ettav

På densådantambitionsnivåer förolikaurskiljer system.Vi etttre
indikation påallmänfrågadetnivånlängsta är ett system ger ensomom
princip,iMätvärdettempen.tagällerhälsolägetK Det upp-att ger,

mindreelleronormal, branormal ellersituationenlysning ärattom
lokaliserade.problemeventuella ärinformationinte någonbra, varmen

karakteriserar när-problemeventuellalokaliseraMöjligheter ävenatt
prob-upplysningarnivånPå högsta ävennivå. denhögre omgesmast

orsaker.och desslemets art

SIFO-undersökning även1985 årshjälpmedillustrerasNivåema kan av
informationssystemutvecklati något utaningickdenna inte var enom

Mat.Allttidningenpå uppdragutfördspecialstudie, omav

nimedmissnöjdniofta matenlöd: Hurställdes ärHuvudfrågan som
köper

oftaganskaofta ellermycketde13 konsumenterna attprocent angavav
missnöjda.var

saknasambitionsnivån. Nulägstatill denhänförligindikatorDet är en
tolkas påkanstyrkamissnöjetsområdet, vilketpånormalvärden gör att

sigtillåterMatAllttidningenistudienolika Närsätt. presenteras om
Rubri-tolkningsmöjlighetema.framhävaraljantskribenterna närmastatt

svensksjunde ärBaralyder:presentationsartiklamapåken varen av
artikelrubrikenandra1986. Denmatkvaliteten Larssonmissnöjd med

besviknaoftasvenskar000870 ärtendens:uttrycker motsatten
1986.Nilsson

problem-på denockså inemellertidkommerUndersökningen
särskiltsamlarprodukterlokaliserar stortnivån. Denlokaliserande som

efterkategoriserasDemissnöjda.konsumentermissnöje, de är mestsom
sysselsättning.ochinkomstålder, bostadsort,
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Även den tredje, problemförklarande nivån i viss mån representerad,är
inte i SIFO-undersökningen sådan i form till presentations-som men av
artiklarna fogade kommentarer i tidningen karakteri-t ex personer, som

matproffs och makthavare.seras som

Framställningen i detta kapitel organiserad efter de ambitionsnivå-är tre
Den avslutas med kort redogörelse för relationerna mellan dis-ema. en

kussionerna i kapitlet och vår enkätundersökning.

informationssystem3.2 Problemindikerande

förstaEn fråga gäller behovet empiriskt undersöka exempelvis hurattav
missnöjet med livsmedelskvalitet bland konsumenter.stort Behöver viär

alltså på livsmedelskvaliteten Räcker det inte följata med de-tempen att
Återigenbatten i massmedia kan SIFO-undersökningen 1985 illustr-

Den utfördes under period då massmedia och mycket kri-era. storten
tiskt frågor förhållanden i djurstallar och slakterier.tog Mass-upp om
media signalerade alltså och akuta problem. temperaturtag-Menstora
ningen visade konsumenterna uppfattade kvalitetssituationenatt annor-
lunda.

Som vi förut har under årnämnt flera empiriska undersökningarsenare
gjorts hur konsumenterna upplever kvaliteten på livsmedel. Medom ett
undantag har de för sig varit unika. De har alltså inte påvar upprepats

vid flera tillfällen.sätt Undantaget KoBs undersökningarärsamma som
har genomförts på 1992 och 1993.sättsamma

För andra områden har emellertid utvecklat standardiserade mätin-man
för upprepad användningstrument specialiserade och avgränsadeav om-

råden. För exempelvis den kommunala serviceverksamheten har kvali-
tetsbarometrar utvecklats i några varianter. Genom Standardisering
och upprepad användning skapas signalsystem åtminstone in-som ger en
dikation aktuell kvalitetsnivå i lägen då områdetsäven kvalitetsbe-om

invändningsfria.ärgrepp

Exemplet med 1985 års SIFO-undersökning illustrerar de enkla och di-
frågeställningarrekta vanligen utnyttjas. Denna undersökningssom

huvudfråga Hur ofta ni missnöjd kan självfalletär kompletteras med-
frågor konsumenten sig tillräckligt informerad respektiveom anser vara

hon orolig för kvalitet.är matensom
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Men lika självfallet finns det problem med dessa enkla mätningar. Kvali-
tetsbegreppets komplexitet och mångtydighet i föregåendebehandlades
kapitel och skall inte Men konsekvensen är även mät-attupprepas. om
instrumentet frågebatteriet standardiseras så mätvärdena svårtol-är
kade eftersom konsumenterna inte kan förmodas uppfatta kvalitetsbe-

på sätt.greppet samma

Sören Janssons 1994studie erbjuder på den här punkten goden
illustration. Vid och intervju kunde konsumenten göraen samma
uttalanden utgick från olika uppfattningar kvalitet innebarvadsom om
för henne.

Någon ideal lösning på problemet lär inte finnas inom räckhåll, vissmen
hjälp i hanteringen kan måhända erhållas med utgångspunkt från ett sta-
bilitetsantagande. Ett sådant antagande kan utnyttjas rad andra hållen
där det bakomliggande begreppssystemets logik ofullkomlig. Dettaär
gäller för redovisning verksamhets ekonomiskagängset systemex av en
resultat.

ÖverStabiliteten vigälla tid och tidenöverantas tar genomrum.
återkommande vilka vimätningar fram trender och trendbrott ser som

Översäkrare visignaler laborerar medenstaka mätvärden.än rummet
parallella företeelser inte logiskt sammankopplade, kvalitetenär tsom ex
på olika produktgrupper faktorer förenasoch antagensom genom en
orsaksrelation, kvalitet.upplevd kvalitet och förväntadt ex

Metoden användning flera mätvärden försöka få fram statusatt genom av
på intuitivkomplex ofullständigt känd kallasstruktur kanärett vars
syntes. Den baseras stabilitetsantzlgande.ett

3.3 Problemlokaliseradc informationssystem

För upptäcka plötsligt uppträdande problem krävs knappast nå-att stora
sofistikerat signalsystem. Stora, problem sig till kännaakutagot ger

sigMera komplexa problem efterhand starkaväxer ärspontant. som
besvärligare. informationssystemFör upptäckt och lokalisering krävs ett

komplext i motsvarande grad,ärsom
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Grunden för sådant referenssystem medär hjälpett det möjligtärvars
problemet finns. För området livsmedelskvalitet konsument-ange var ur

synpunkt måste sådant utformas i flera dimensioner förett att motsvara
områdets stmktur. I kapitel två har vi identifierat de dimensioner som
återspeglar denna struktur:

kvalitetsegenskaper färskhet, smak, råvaruinnehåll, produktions-0 som
form, produktionsort etc.

produktgrupp eller varutyp-

tillgång till information kvalitet- om varans

urvalsmöjligheter, dvs vaniutbudets djup, bredd och tillgänglighet på-
olika platser och tidpunkter

kvalitetsbrister: förekomstentyper produkter under° av av norm
Cmåndagsexemplañ, nivån på kvalitetsnorrnen under konsumentens
anspråksnivå, kvalitetsnormema inte differentierade på sättett som

konsumentens anspråkmotsvarar

kvalitetsbrister hänförliga till olika referenssystem: handlingsoriente--
ringens, retorikens respektive orons

konsumentgrupperingar återspeglar olikheter i handlings-- som
och handlingsfönnågautrymme marknaden

Element i grundstruktur detta slag kan sedan kombineras på olikaen av
Omsätt. exempelvis brister signaleras ifråga produkten fläskkött kanom

kombination med infonnation kvalitetsegenskaperen ökad preci-om ge
Ärsion i lokaliseringen. det fråga brister i produktens färskhet ochom

smak eller det fråga djuruppfödningensär formom

Sydafrikansk marmelad erbjuder exempel. Under period be-ett annat en
traktades denna produkt många konsumenter illegitim, innan denav som

importförbud blev illegal. Dåvarande sydafrikanska politiskagenom sys-
med apartheid påverkade rimligtvistem inte marmeladens direkta pro-

duktegenskaper gjorde ändå produkten omöjlig. Kan vi i detta fallmen
tala kvalitetsproblem Exempletett visar problemlokaliseringom att
med utgångspunkt från principiellt rättvisande beskrivningssystemett får

medgöras varsamhet.
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Områdets omfång och komplexitet leder till beskrivningssys-stora att
kan bli besvärande Informationsinsamling kon-temet stort. genom

sumentenkäter har sina får inte på hur många frågorMangränser. svar
helst. Stor volym och komplexitet leder också till problem vid bear-som

betningen. svårt överblickaMängden detaljer kan materialetgöra attav
tolka. Ochoch arbetet blir kostnadskrävande.

blir alltså viktigt efter möjligheter reduceraDet söka attatt
mån exempelvisbeskrivningssystemet. linje då klarlägga i vadEn är att

kvalitetsproblem.olika produkter likartade med avseende påär
skillnaderDominerar skillnaden färskvara lagervara andraövertex -

animalier vegitabilier.som -

frånutgångspunktlinje reduktioner medEn tänkbar är göraatt enannan
framträdande,särskilt ochbedömning vilka kvalitetsproblem ärsomav

i sådan positiondå i någorlunda långsiktigt perspektiv. Vi inteärett en
Vår uppfattning baseradvi säker sådan bedömning.kan göraatt en

entydig prob-debatt och genomförda empiriska studier dockär att en
möjligheter tillnågra enklalembild saknas. Det finns därför knappast re-

duktion beskrivningssystemets storlek.av

informationssystem3.4 Problemförklarande

till för-och övergåAmbitionen lokalisera problem kan höjas attatt ett
registrerat problemproblemet. då varför visstklara Frågan är ett upp- i

orsakssamband.uppfattningstått. få krävsFör kunnaatt ett omsvar en

ilogisk strukzur.klassificerande utvecklas tillEn struktur måste en

detoch kvalitetspåverkandet gäller kvalitet, kvalitetssäkringNär är
ochförväntad kvalitetfrämst mellan faktisk kvalitet,relationerna upp-

till-förväntad kvalitetlevd kvalitet ställts i fokus. Faktisk och antassom
förväntningarnaupplevda kvaliteten. variantden En är attsammans ge

kvalitet.faktisk och upplevdstörning relationen mellanavses som en

frågor slag.logiska relationer leder till två DenAntagandet dessa avom
informationvad mån indikerarförsta gäller inforrnationsförhållandena: I

möjlighe-kvalitet andra frågan gällerupplevd kvalitet faktisk Denoch
faktiskpåverkanpåverka: I vad mån kanterna att genom avman

upplevdpåverka konsumenternarespektive förväntad kvalitet av
kvalitet
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Med de angivna begreppentre kärna kan det logiska och problem-som
förklarande utvecklas på flerasystemet olika Somsätt. vi tidigare nämnt
har det hittills främst utförts i producentperspektiv. Vårett diskussion, i
konsumentperspektiv, kommer begränsad, blatt konse-vara a som en
kvens kunskapsutvecklingenatt på området inteav kommit särskilt långt.

Vi med den faktiskastartar kvaliteten. Det väsentligtär inledningsvisatt
framhålla faktisk kvalitet iatt vårt sammanhang inbegriperäven de pres-
tigevärden produkt liksom butik kan ha.en Producenten försökeren

varumärkessystemet utvecklagenom och utnyttja detta värde. Men pres-
tigevärden ocksåär knutna till produkterna sådana. Det kan illustre-som

exempelvis hänvisningras till fiskområdetgenom där förskjut-en
ningarna tidenöver i prestigevärdet hos lax i förhållande till torsktex

mycketär tydliga.

Exemplet utgångspunkt för bedömningenger riktad publicitet, till-att
med bla marknadsbetingadesammans pris- och tillgångsförhållanden

kan påverka kvaliteten.

Här får också den hittillsnoteras dominerande för de konsument-vägen
politiskt inriktade myndigheterna direkt och indirekt påverkaatt den fak-
tiska kvaliteten. Det gäller regelsystem främst avseende produktegenska-

produktionssätt och produktionsinformation.per,

Vi förväntningar ianser veta att mycketoss utsträckningstor grundas på
tidigare erfarenheter. Detegna främstär dessanär obetydligaär som an-

dras erfarenheter, på något kommunicerande,sätt får betydelse för våra
förväntningar. Det innebär förväntad kvalitetatt normalt kommer att
ligga dennära faktiska kvaliteten den upplevs konsumenten.som av
Avvikelser kommer därför i huvudsak uppträda denatt faktiskanär
kvaliteten förändras. Förväntningarna kommer alltså ha förklar-att
ingsvärde främst för upplevelsen förändrad kvalitet.av en

En konsekvens det diskuterade förhållandetav nu förväntningar,är att
åtminstone i konsumentperspektiv,ett bör uppfattas de inne-som om
håller norrnativt element.ett Förväntningar inteär enbart något väntat

också anspråkutan eller krav.ett När förväntningar uppfattas på detta
kommersätt också dess påverkan från andra förhållanden denän egna

erfarenheten bli Underatt större. denna förutsättning kommer förvänt-
ningamaanspråken kunna ledas tillbakaatt både till konsumenternas sit-
uation eller handlingsutrymme och, via kvalitetsmedvetenhet till

45



SOU 1994:112

kvalitetsfrågor, publicitet frånkvalitetsdebatt i media, skolning i myn-
digheternas faktorer.sida, och rad andraen

oftakvalitetsproblemVi skall identifiera några olika typer somavnu
ytterligare möj-uppfattas Härigenom får vikonfliktbetingade.som

problemförklarande in-utformningligheter belysa önskvärd ettatt av
fonnationssystem.

inte kansin i konsumentenDen första problemtypen har grund att
produk-tillgängligakvaliteten hos de på marknadenbedöma den faktiska

fråninformationotillräckligsin grund iDetta kan haterna.
tillgodogöraförmåga konsumentenproducentens sida, otillräcklig hos att

påkravendesig denna information eller låg medvetenhet enegnaom
viss produkt.

Detvärderingar.ha skildaProducenten och konsumenten kan är,
intressemotsättningar,grundläggandenaturligt till del fråga omnog, en

ipå mark-skapasoch producentintresseoch balansen mellan konsument-
Vfrågaocksådet kankonkurrensförhållandena. Mennaden varagenom

erbjudermarknad. Producentenfungerandeofullkomligtom en
utbud konsumenternalika varieratexempelvis inte konsumenten ett som

kravuppfattar konsumentensproducenten inteefterfrågar, endera för att
frånbortsekangrund konkurrensför påeller producentenatt av svag

dessa krav.

på lågamed kravensällan i konfliktkvalitetskrav inteKonsumentens är
för hö-betalavilligfall intealltså i dessapriser. Konsumenten är att en
inte alltidvärderingarfår konsumenternaskvalitet. Här noteras attgre -

de skallföreträdarevärderingar derasmed de attöverensstämmer anser
kvalitet BrucekonkurrerarlågprismatArtikelrubriken Riskha. utatt

förhållande.1993 illustrerar detta

visar mycketkvalitetsproblemnågrahär genomgångenDen typer avav
karak-problemensförklaratydligt informationssystem för kunnaattatt

information kandeninnehållaoch orsak måste änäventär somen annan
sådan uppgift krävsklarafram i konsumentenkät. För ettatttas enen

informationssystem.uppbyggtoch delvis annorlundastörre
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3.5 Summering

Diskussionen i detta kapitel belyser möjligheter, och begränsningar, somfinns det gällernär utveckla konsumentenkätatt till instrumenten förett
kvalitetssäkring kvaliteten livsmedel, konsumentsynpunkt.av Störstur
intresse har instrumentet enligt vår bedömning på den mellersta ambi-
tionsnivån, där det gäller olika lokaliseraatt sätt kvalitetsproblemen.
På den lägre nivån det tillräckligtär med relativt enkelt instrument,ett

dess signaler intemen helleranger än fördjupadannat under-att en
sökning bör startas.

Ambitionen på den högsta nivån innebär utmaning. Härstor emel-en är
lertid inte konsumentenkäten tillräcklig den måsteensam komplette-utan

hel del.ras en

De diskussioner vi fört utgångspunktersom förnu den enkätunder-ger
sökning redovisas i kapitel.nästasom Det bör uppmärksammas rela-att
tionen mellan våra och den empiriskaresonemang undersökningen är
den angivna. Enkätundersökningen har alltså inte utformats för prövaatt
våra I den mån dettaresonemang. ändå kan fårgöras det uppfattas som

bonus.extraen

Studieområdet kan sammanfattas i följande figur fungerat vårsom somarbetsmodell.
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studieområdetFigur 3.1 Schematiskbeskrivning av

förväntningarKonsumentenslivsmedelskvalitetVad är -- livsmedelskvalitetbeträffandefor konsumenten

förändrasförväntningarnaHurkvalitetsuppfattningenHur -- årenöverformas

bedömerHur konsumenten-
kvalitet

Upplevd
livsmedelskvalitet

beträffandeSortimentet kategoriseradeKonsumenter,- helhet tillmedhänsyn80m
Produktlwalitet förhållandensocioekonomiskat- --produktmfonnanon livsstilideologi-

hälsoproblem-

Faktiskutlovad- livsmedelskvalitet

Förändringar kvalitet hosöver Konsumentbedömd
udenbeträffande förhållandelivsmedel isvenska
upplevd 11v§- utländskanu
medelskvalitet

huvuddelarüföljandeharEnkäten

livsmedelskvalitetbegreppetuppfattning1 Konsumenternas om
efter vilka egenskaperfrågarvibehandlasFrågeställningen attgenom

denspecificeraslivsmedel. Denviktigast vid köp attär genomavsom
refererar igenomgåendevilka viprodukter, tillsju olikaknyts till

matbrödfisk, hårdost, korv,färskpotatis, nötkött,nämligenenkäten,
enkätfråga 5.och pasta
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2 Konsumentens uppfattning dagens svenska livsmedelskvalitetom
Grundfrågan efterlyser uppfattningen faktisk livsmedelskvalitet iom
förhållande till konsumentens krav fråga 8. Den kompletteras

den faktiska kvaliteten ställs leverantören,vad butikenatt motgenom
utlovar fråga 7.

Andra kompletteringar gäller förändringar konsumentens förvänt-av
ningar tiden fråga 12över svensk livsmedelskvalitet i förhål-samt
lande till utländsk fråga 14. Livsmedelssortimenten behandlas
särskilt fråga 9.

3 Kvalitetsmedvetenhet och informationsläge
Konsumentens bedömning sin kvalitetsmedvetenhet behandlasegen av
i fråga 15. Eventuella särskilda hälso- respektive ideologiska skäl
efterfrågas anledning till begränsningar beträffandesom
livsmedelsinköp fråga 16.

Kvalitetsmedvetenhet kan ställas i relation till uppfattningen deom
möjligheterna påverka kvaliteten på livsmedel fråga 10 ochattegna

till bedömning hur den kvalitetsuppfattningen skapasen av egna
fråga 11.

Informationsbehov och inforrnationstillgång behandlas i frågorna 3
respektive

4 Konsumenternas för livsmedelskvalitet efterfrågas särskilt frågaoro
13.

5 Beskrivning konsumenternaav
Konsumenterna karakteriseras med utgångspunkt från kön, ålder,
hushållssammansättning, utbildning och inkomst. Vidare frågar vi om
konsumenten brukar handla livsmedel fråga 3.
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4 Enkätstudien

4.1 Uppläggning och genomförande

Genom studera konsumenternasatt uppfattning och upplevelseom av
livsmedelskvalitet vill KoB följa livsmedelspolitiken somupp
förändrades för några år sedan och vilka konsekvenser den haft.se
Målet med undersökningen har varit få detaljerad information huratt om
kvaliteten uppfattas konsumenten vad gäller antal utvalda livsmedelav ett
färsk fisk, hårdost, korv, matbröd, nötkött, och potatis, specielltpasta
med betoning på jordbruksprodukter.

Livsmedel relativt heterogenaär produkter kan sägagrovtsom man
skiljer sig i dimensioner:tre

Hur färdig produkten för konsumenten.är
Vi kan här skilja mellan råvaror, halvfabrikatgrovt och slut-
produkter d färdiga för konsumenten.v s

Hållbarhet, d grad färskvara respektive grad lager-v s av av
vara.
Vi kan här skilja mellan icke hållbaragrovt produkter, be-

hållbaragränsat produkter och fullständigt hållbara produk-
ter.

Grad standardisering eller homogenisering.av
Vi kan här skilja mellan icke standardiserad,grovt delvis
standardiserade och helt standardiserade produkter.

För öka överskådlighetenatt förenklar vi den första dimensionen och
fogar in den i den andra. Därmed erhålls två huvuddimensioner för att
behandla olikheter mellan livsmedel. De produkter ingår i under-som
sökningen har valts bakgrund hur de skiljer sigmot avseende dessaav
dimensioner och kan sägas representativa för respektive position. Vivara
får då följande diagram:
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ProduktindelningDiagram 4.1
färsk-lagerkaraktärdelsdimensionerlivsmedel i tvåmellanDiagrammetvisar olikheter

standardiseringsgrad.delsoch

LagervarorFärskvaror

FullständigtBegränsatMmm1 keC hållbarhållbar

aRåvara Förädlad

Helt
Hårdost Pastastandard-

iserad

Delvis KorvNötköttstandard-
iserad Matbröd

Icke
.Standard- PotatisfiskFärsk
iserad

utformatspostenkät,hjälpmed motdata har skettInsamlande somavav
Även tidigarekapitel.i tidigareförtsdiskussionbakgrund den somav

enkäten.utformandetförgrundtillhar legatundersökningar av
bakgrunds-exklusivefrågor20beståttPostenkäten har närmareav

upplevelseinformationsbehov,såsombehandlar aspekterfrågor, och om
kvalitets-norrnuppfyllelse,information,otillräckligtillräckligkvalitet,

livsmedelskvaliteten,påverkakanhur konsumentenurval i butiker,krav,
ochsvenskaförväntningar,påverkas, ut-kvalitetsuppfattningenhur oro,

återfinnspostenkätenkvalitetsmedvetenhetlivsmedelländska somsamt
såutformatsmöjligtutsträckningi så attFrågorna harbilaga. stor som

ikonsumentenattityder hurframför görbeteendeska fånga inde en-
köpsituation.

livsmedelomfattat delslivsmedelskvalitet harDatainsamlingen somom
Sekundär-tidigareproduktgrupper nämnts.enskildaoch delshelhet som

1994KoB 1993 ochsåsomundersökningartidigarematerial från ifpåbeskrivningarfylligarekapitlet föravslutandeutnyttjas i det att ge
studieområde.respektive
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Postenkäten ingick i Statistiska centralbyråns SCB omnibussundersökn-
ing gick i mitten på februarisom ut 1994. Fältarbetet, SCB utförde,som
höll på till och med månad. Personerna ingickmars i undersöknin-som

slumpmässigt utvalda frången SCBsvar register totalbefolkningen,över
och åldern varierade mellan 18-74 år. Urvalet bestod 1.192 individer,av

765 skickade in sina enkätsvarvarav efter två skriftliga påminnelser. Av
de inte svarade på enkäten gjordesom SCB slumpmässigtett urval om-
fattande 207 vilket cirkapersoner hälftenmotsvarar de inteav som

på postenkätensvarat och kontaktade dem telefon. På så sätt svaradeper
ytterligare 65 på enkäten. Totaltst har således 830 på enkäten.st svarat
Den vägda Svarsfrekvensen uppgår till 75 %2. Personer i åldern 35 till
54 år någotär överrepresenterade bland Urvalet för dennasvaren.
åldersgrupp 38,8 %, och någotvar större andel 42,5 %en deav
svarande tillhörde denna En beskrivning undersökningensgrupp. av
tekniska uppläggning viss beskrivningsamt vilka påav svaratsom
enkäten i bilaga i slutetges benämnd Tekniskrapportenav förrapport
omnibuss 94:1 3.

2 Vägd svarsfrekvens 100 7651192 1-7651192 65207X + 75X3 Hushållsstorlek:
Enpersonshushåll 16,3 %
Tvåpersonshushåll 39,3 %
Trepersonshushåll 15,7 %
Fyrapersonshushåll 19,8 %
Fempersonshushåll 5,9 %
Sexpersonshushåll 1,4 %
Sjupersonshushåll 0,5 %

ttapersonshushåll 0,1 %
Niopersonshushåll 0,1 %
Tiopersonshushåll 0,1 %
Uteblivet 0,8svar %

Högsta skolutbildning hos respondenterna:
Folkskola, grundskolaeller liknande 34,2 %Realskola,folkhögskola, 2-å1igtgymnasiumeller liknande 26,3 %3- eller 4-årigt gymnasiumeller gymnasieskola 18,1 %Universitet, högskolaeller motsvarande 20,1 %Uteblivet svar 1,3 %

sammanlagda inkomsten för alla i respondentens hushåll 1993 innanskatten dragen:var
0 100000 kr 9,4 %-100001 -200000kr 26,0%

200001-300000kr 28,4%
300001-40000Okr 19,0%
Merän4000OOkr 13,0%
Uteblivet 4,1 %svar
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korstabeller4,från enkätenSCB har bearbetat viss del texav svarenen
Övriga bearbetningarkonfidensintervall.frekvensräkningar och av

Korstabuleringar harvi själva gjort5.från enkäten har procent-svaren
signiñkansnivån har tillskattatsö eller Chi-två-testats7 Pearson och satts

0,05. 8

multi-sig förså de lämparVissa frågor i postenkäten har konstruerats
faktoranalysmedvariata faktoranalys. Poängenanalyser, ärtex en

färreför medantalet dimensionerförenklat uttryckt reducera ettattatt
fårfaktorerförklaringsdimensioner beskriva resultatet. Deantal man

variansen iförklaringsvärde förklarafram ska då ha störreett mer av
13 i10, 11 ochvariablema. Frågorna 6-8materialet enskildadeän samt

samtligafaktoranalyser,lämplighetstestats9 förpostenkäten har er-men
ingafanns således1,0. Detfaktor med egenvärdehöll endast överetten

kundefaktorgjorde flergrupperingar delfrågoma änatt ensomav
meningsfulla för dettainte faktoranalyseridentifieras, såledesoch är

material.

.
4 Bl-B4bakgrundsvariablernamedpostenkätenhar korstabuleratsSamtliga frågor i

framkommit vidskillnadersignifikantaredovisasendastB6. kapiteloch I nästa som
korstabulering.

5 Socialfor theStatistical Package6,0for Windows. ReleaseSPSSI programmet
Sciences.

6 förTekniskSevidareSCB procentskattade.gjordaKorstabuleringar är rapportav
omnibuss 94:1, s.

7 medklassfrekvensernaobserveradejämför deTestmedtoden innebär att man
föreligger.mellan klassernainga skillnaderfrekvenserattmotsvarandeförväntade

bildasfrekvenserförväntadeobserveradeochpå skillnaden mellanSom mått ettett
chi-två-fördelningföreligger följerskillnadersignifikantauttryck, inganär ensom

341.1987,sidsannolikhetsfördelning. Körneren
8 framför sig imarkerade med BbakgrundsvariablerSamvariationer mellan ett

0,3.mindre +-ellerkorrelation ännågorlunda starka störrepostenkäten ärsom
0,00000.:signifikansvärdepåSamtligamed ett

bakgrundsvariablerKorrelationer mellan
correlationKorrelation Spearman

Ålder år0,32574 0-17åldersgruppsfördelningvs.Ålder 036998utbildningsnivåvs.
0-17 år0,78834Hushållsstorlek åldersgrupps-vs.
18-74 årO,67147Fördelning

036851Hushållsstorlek inkomstvs.
0514124åldersgruppsfördelningInkomst vs.

korrelationer.studieScree-test ochBl ava
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4.2 Resultatredovisning

4.2.1 Inledning

Här redovisas detaljerat frekvenser, bortfall och signifikanta skillnader
mellan konsumentgrupper med hänsyn till demografiska skillnader, men

skillnaderäven i uppfattningar. För underlätta läsningen haratt delen
information lagts i fotnoter. Det viktär vid eventuell citeringytterstaav
eller bearbetning inkluderaäven detatt hänvisat tillär fotnot, såsom att
korrekt information erhålles. En kort sammanfattning finns efter varje
avsnitt, den sammanfattande analysen återfinnsmen i kapitel

Redovisning resultat har vi valt iav följandeatt ordning:presentera
Livsmedel färsk och oförädlad karaktär färskav fisk,mer nötkött
och potatis uppvisar likheter i resultaten varför de redovisas efter
varandra. Likaså uppvisar livsmedel i förädlad hårdost,form korv,
matbröd och pasta vissa likheter. De redovisas därmed efter varandra.

4.2.2 Livsmedelskvalitet för konsumenten

Upplevelse kvalitetav

Kvalitetsuppfattningen byggs flera kriterier ärupp av som samman-
kopplade med dels produktionsprocessen och dels resultatet produk-av

10 Avsnittet bygger resultatfrån fråga5aoch 5b i postenkäten.Svarsaltemativenför
de olika livsmedelsprodukternavarierar något,då vissaalternativ inte logiskaär för

del produkterna. För potatisen har följandeav svarsalternativ funnits med:
Produktenhar hög andel råvaruinnehäll; Produkteninte djupfryst;är Man har tagit
hänsyntill djurens välbefinnande.För nötkött har inte svarsalternativetProdukten
har hög râvaruinnehdllandel funnits med. Vad gäller färsk fisk har följande
svarsalternativ uteslutits: Produkten inte djupfryst;är Produkten ekologisktalt-är
ernativt odlad; Produkten färsk;är Produkten har hög andel rävaruinnehâll.
Rdvarørna ekologisktalternativtär odlade; Produkten färsk;är Produkten inte är
djupfryst; Man har tagit hänsyn till djurens välbefinnande de alternativär som
uteslutits hårdost.för För matbröd och korv har svarsalternativenProdukten inte
är djupfryst och Man har tagit hänsyn till djurens välbefinnande uteslutits. Vad
gäller har alternativen;pasta Produkten inte plasdörpackadhfärdigfärpackad;är
Produkten inte djupfryst;är Man har tagit hänsyn till djurens välbefinnande
uteslutits.
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indika-oftaprodukten. Priset däremottionsprocessen, d som ensesv s
kvalitetskriterier har vi under-på kvaliteten. Utifrån antal utvaldator ett

olikaviktigast vid köpvad konsumentensökt typer avavanser
livsmedel.

fiskDiagram kvalitet färsk4.2 Upplevelse av -
färskde köperviktigast för konsumentenDiagrammet visar egenskaper närärsom

samtligafisk. procentandelEgenskapema av svar.somanges
föregenskapermarkera högstrespondentenhar instrueratsAnm: Observera att treatt

varje produktgrupp.

fiskFärsk

50

40

30

20

10

123456789101112
..

rangordnadeeftersvarsalternativenär svaren.
Stapelbeteckningar:

43,5 %Produkten har bra smak
30,2 %Produktenhar bra utseende
27,2 %kemikalierProdukteninte innehåller

%26,5lågt prisProduktenhar
22,9 %plastförpackadfärdigförpackadProdukteninte är
21,4 %geografisktJag varifrån produktenkommervet
12,9 %näringsvärdeProdukten har högt
6,1 %producentendistributörenJagkännertill

%5,5välbefinnandetill djurensMan har tagit hänsyn
5,3 %produceradnärproduceradlokaltProdukten är
4,0 %Produktenhar lång hållbarhet

uppfödningodling 1,9 %inte tillämpatsvidStorskalighet har
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Demografiska skillnader mellan konsumenterna:

Yngre konsumenter 18-34 år tycker det viktigtär lågtatt med pris när
de köper färsk fisk, till skillnad från äldre konsumenter 55-74 år

tycker det viktigtär färsksom fisk inteatt plastförpackadfärdigför-är
packad.
Konsumenter ingår i flerpersonshushållsom ett med bam tycker i större
utsträckning än enpersonshushåll det viktigtär färsk fiskatt inne-
håller kemikalier.

Diagram 4.3 Upplevelse kvalitet nötköttav -
Diagrammet visar egenskaper viktigastär för konsumentensom denär köper nötkött.
Egenskaperna procentandelanges samtligasom av svar.
Anm: Observera respondentenharatt instruerats markera högstatt egenskaper förtre
varje produktgrupp.

Nötkött

50

40

30

20

10

wwmvlntørxmmö NWVIDv.v- ,.. v-W-v-v-

Svarsalternativenär rangordnadeefter svaren.
Stapelbeteckningar:

Produkten färskär 43,6 %
Produktenhar bra smak 32,9 %
Produktenhar lågt pris 26,5 %

4. Man har tagit hänsyntill djurensvälbefinnande 25,9 %
5. Produkteninte innehållerkemikalier 25,5 %

11 37 %jämfört med 20 % 55-74 år.
12 41 %jämfört med 19 % 18-34år och 23 % 35-54 år.
13 31 %jämfört med 14 %.
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25,3 %utseende6 Produktenhar bra
18,9%geografisktvarifrån produktenkommerJagvet
16,0%8 djupfrystProdukteninte är i , 13,6%plastforpackadfärdigförpackadProdukteninte är
8,9 %produoentendistributören10. tillJagkänner
8,9 %närproduceradlokalt produceradProdukten11. är
8,3 %näringsvärde12. Produkten högthar
5,5 %uppfödningodlingvid13. Storskalighetinte har tillämpats

%5,414. Produktenhar lång hållbarhet
3,5 %ekologisktaltemativt odlad15. Produktenär

mellan konsumenterna:Demografiska skillnader

.
smak ochviktigt med bra18-34 år tycker detkonsumenterYngre är

tycker däre-konsumenternalågt De äldrede köper nötkött.pris när
plastförpackadJfärdigñrpackadl5.viktigt nötkött intedet ärärmot att

plast-inteviktigt nötkött ärtycker detLågutbildade konsumenter är att
viktigtdettyckerdäremotförpackatfärdigförpackatl6. Högutbildade är

färskt och smakar bra.nötkött äratt
medkonsumenterutsträckningtycker iLåginkomsttagare änstörre

hållbarhet vik-lång001 400 000 kr ärmellan 300hushållsinkomst att-
köper nötkött.tigt denär

14 16 % 55-74år.38 jämfört med% 55-74 år och %46 % jämfört med26
15 år.14 % 35.5413% 18-34år och55.74 år jämfört med33 %
16 gymnasium eller9 eller 4-årigtjämfört med % 3-grundskola19 % folkskola,

motsvarande.universitet, högskolaeller%gymnasieskolaoch 7
17 grundskola.40 % folkskola,jämfört med4-årigt gymnasium50 % 3- ellerFärskt:

folkskola, grundskola.jämfört med 30 %högskola43 % universitet,Smakarbra:
18 2 %.100000 jämfört med22 % upptill kr
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Diagram 4.4 Upplevelse kvalitet potatisav -
Diagrammet visar egenskaper viktigastär för konsumentensotn de köpernär potatis.
Egenskaperna procentandel samtligaangessom av svar.
Anm: Observera respondentenhar instrueratsatt markera högstatt egenskaperförtre
varje produktgrupp.

P iot at s

s 0
5 0å
4 0E
3 0n

å 2 0
1O

8 0
§- s-NmvmzoncomOv-NN

Svaxsaltemativenär rangordnadeefter svaren.
Stapelbeteckningar:

Produktenhar bra smak 52,3 %
Produktenhar bra utseende 29,9 %
Produkteninte innehåller kemikalier 28,9 %

4. Produktenhar lågt pris 26,6 %
Produkten färskär 26,1 %
Jag varifrån produktenvet kommer geografiskt 15,4 %
Produktenär närproducerad 14,3 %
Produktenärekologisktaltemativt odlad 13,5 %
Produkteninte plastförpackadfärdigförpackadär 13,4 %

10. Produktenhar högt näringsvärde 8,9 %
11. Produktenhar lång hållbarhet 6,6 %
12. Jagkännertill producentendistributören 6,1 %
l3. Storskalighetinte har tillämpats vid uppfödningodling 1,9 %

59



1994:112SOU

mellan konsumenterna:Demografiska skillnader

innehållapotatis skainteutbildning tyckerhögmedKonsumenter atten
kemikalier.

200 000 kr100 001mellanhushållsinkomstmedKonsumenter en -
tillhushållsinkomstmedutsträckning konsumentertycker i änstörre upp

potatis.de köpersmak viktigt100 000 kr bra näräratt
Mal-Göteborg ochStockholm,exklusivei städerKonsumenter större

de köper pota-lokal produktionmedviktigt närmö tycker det äratt
tis2L

hårdostkvalitetDiagram 4.5 Upplevelse av -
hårdost.de köperviktigast för konsumentennärvisar egenskaperDiagrammet ärsom

samtligaprocentandelEgenskaperna svar.avsomanges
föregenskaperhögstmarkerainstrueratsharObservera respondentenAnm: treattatt

varje produktgrupp. -

Hårdost

80
70
60
50
40

30
20
10

0
Nu-Nmvmzørxcomö ,
v-.- v..

19 realskola, folk-jämfört med 23 %motsvarandehögskola eller35 % universitet,
gymnasium.högskola, Z-årigt

20 41%.68 % jämfört med
21 Malmö.GöteborgochStockholm,8 konsumenteri% jämfört med %24
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Svarsalternativenär rangordnadeefter svaren.
Stapelbeteckningar:

Produktenhar brasmak 74,0 %
Produktenhar lågt pris 42,2 %
Produkteninte innehållerkemikalier 27,0 %
Produkteninte plastförpackadfardigförpackadär 17,7 %
Produktenhar lång hållbarhet 14,1 %
Produktenhar brautseende 12,8 %
Jag varifrån produktenkommervet geografiskt 12,3 %
Produktenhar högt näringsvärde 11,4 %
Produktenhar högandelråvaruinnehåll 7,0 %

lO. Jagkännertill producentendistributören 5,3 %
ll. Produktenär närproduceradlokalt producerad 2,4 %
12. Storskalighetinte har tillämpatsvid uppfödningodling 0,7 %

Demografiska skillnader mellan konsumenterna:

Yngre konsumenter tycker det viktigtär med lågt pris de köpernär
hårdast.
Konsumenter ingår i flerpersonshushållsom ett barn tycker iutan större
utsträckning än enpersonshushåll det viktigtäratt innehålleratt osten
kemikalier.
Lågutbildade konsumenter tycker det viktigtär med hållbarhet denär

hård0st24.köper Högutbildade konsumenter däremot tycker det vik-är
tigt med bra smak, inte innehålleratt kemikalierosten till-vetasamt var
verkningen har skett ge0grafiskt25.

22 62 % 18-34år jämfört med42 % 35-54 a: och 31 % 55-74 år.
23 31 %jämfört med 15%.
24 17 % folkskola, grundskola eller likanande, 17 % realskola, folkhögskola, Z-årigt

gymnasiumeller liknandeoch 13% 3- eller 4-å1igtgymnasiumeller gymnasieskola
jämfört med 4 % universitet,högskolaeller liknande.

25 Bra smak: 80 % universitet,högskolajämfört med68 % folkskola, grundskola.
kemikalier: 32 % universitet, högskola jämfört med 21 % realskola,

folkhögskola,
Geografiskt Z-årigt gymnasium och 15ursprung: % universitet, högskola jämfört
med 8 % 3- eller 4-årigt gymnasium.
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Diagram 4.6 Upplevelse kvalitet korvav -
de köper korv.Diagrammet visar egenskaper viktigast för konsumenten närärsom

samtligaEgenskapema procentandelav svar.angessom
förAnm: Observera har instruerats markera högst egenskaperrespondenten treattatt

varje produktgmpp.

Korv

70

60
50
40
30

20

10
0

v-NFJvlD§OlwO°N F v
v-v-v- v- v-

Svarsaltemativen rangordnadeefterär svaren.
Stapelbeteckningar:

60,2 %Produktenhar bra smak
43,4 %Produkten färskär
30,2 %kemikalierinnehållerProdukteninte

%26,4prisProduktenhar lågt
20,8 %råvaruinnehållProduktenhar hög andel
11,8 %geografisktvarifrån produktenkommerJagvet
11,6 %producentendistributörenkännertillJag
11,2 %Produkten utseendehar bra

%10,4näringsvärdeProduktenhar högt
6,6 %plastförpackadfärdigförpackadProdukteninte är
6,1 %Produkten hållbarhethar läng
4,7 %närproduoeradlokalt produceradProduktenär
2,8 %ekologisktaltemativt odlade- Råvaromaär
2,2uppfödningodling %vidP Storskalighetinte har tillämpats
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Demografiska skillnader mellan konsumenterna:

Yngre konsumenter tycker det viktigtär med lågt pris och lång håll-
barhet de köpernär korv26.
Konsumenter med hushållsinkomst 200mellanen 001 300 000 kr-tycker i större utsträckning höginkomsttagareän det viktigtäratt att veta

produkten kommer från devar köpernär korv.
Konsumenteri större städer exklusive Stockholm, Göteborg och Mal-
mö tycker det viktigtär de känner tillatt producentendistributören när
de köper korv

Diagram 4.7 Upplevelse kvalitet matbrödav -
Diagrammet visar egenskaper viktigastär för konsumentensom de köpernär matbröd.
Egenskapema procentandelangessom samtligaav svar.
Anm: Observera respondentenoharatt instruerats markera högstatt egenskaperförtre
varje produktgrupp.

Matbröd

60

50

40

30

20

10

wwmvuacotxcoosc N93Fw , v-wv-

svarsalternativenär rangordnadeefter svaren.
Stapelbeteckningar:

Produktenhar bra smak 59,4 %

26 Lågt pris: 41 % 18-34 årjämfört med 18% 55-74 år.
Lång hållbarhet: 15 % 18-34år jämfört med 3 % 55-74 år.27 19 % jämfört med 4 % 400över 000 kr.

28 19%jämfört med 7 % konsumenteri Stockholm,Göteborgoch Malmö.
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56,0 %färsk2. Produktenär
32,8 %Produktenhar lågt pris
28,8 %kemikalier4. Produkteninte innehåller
12,7 %Produkten högt näringsvärde5. har
11,2 %Produktenhar bra utseende

producerad 10,4 %Produkten närproduceradlokalt7. är
8,6 %ravaruinnehållProduktenhar hög andel

geografiskt 8,1 %9. varifrån produktenkommerJagvet
7,8 %produeentendistributören10. Jagkännertill
7,3 %Råvanoma ekologisktlaltemativtodlade1 är
6,0 %plastFörpackadfárdigförpackad12. Produkteninte är
6,0 %hållbarhet13. Produktenhar lång
1,0 %uppfödningodling14. Storskalighetinte har tillämpatsvid

.

Demografiska skillnader mellan konsumenterna:

1 imatbröd.lågt de köpertycker det viktigt med prisMän närär i
lågt färskhetmed pris ochviktigtkonsumenter tycker det närYngre är l

de köper matbröd.
de köperviktigtbra smakHögutbildade tycker närkonsumenter äratt

I5matbröd31.
iviktigtlång hållbarhetlågt pris och närLåginkomsttagare tycker äratt

de köper matbröd.

29 46 % jämfört med 28 % för kvinnor.
30 55-74 år.Lågt pris: 48 % 18-34årjämfört med26 %

54 % 55-74 år.Färskhet: 72 % 18-34år jämfört med
31 58 % folkskola, grundskola respektive 5567 % universitet, högskolajämfört med

% 3- eller 4-årigt gymnasium.
32 20030 % 001 300 000pris: 100000 jämfört med kr.Lågt 55 % till krupp -

jämfört med 2 % 400 00 kr.Lång hållbarhet: 22 % till 10000 kr överupp
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Diagram 4.8 Upplevelse kvalitet pastaav -
Diagrammet visar egenskaper viktigast förär konsumenten denär köpersom pasta.
Egenskapema procentandel samtligaangessom av svar.
Anm: Observera respondentenhar instrueratsatt markera högst egenskaperföratt tre
varje produktgrupp.

Pasta

50

40

30

20

10

12345678910111213

Svarsaltemativenär rangordnadeefter svaren.
Stapelbeteckningar:

Produktenhar bra smak 42,3 %
Produktenhar lågt pris 40,1 %
Produkteninte innehållerkemikalier 25,3 %
Produktenhar högt näringsvärde 16,1 %
Produktenhar lång hållbarhet 12,7 %
Produkten färsk 11,9 %

7. Jag varifrån produkten kommervet geografiskt 6,7 %
Produktenhar hög andelråvaruinnehâll 6,0 %
Produktenhar bra utseende 5,9 %

10. Jagkännertill producentendistributören 5,5 %
1 Råvaroma ekologisktaltemativtär odlade 4,2 %
12. Produktenär närproduceradlokalt producerad 1,2 %
13. Storskalighetinte har tillämpatsvid uppfödningodling 0,4 %
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Demografiska skillnader mellan konsumenterna:

Lågutbildade lågtkonsumenter tycker det viktigt med pris på pasta.är
smakhögutbildade däremot viktigt har braDe tycker det pastaäratt att

och innehåller kemikalierinte
.

Sammanfattning kvalitetupplevelse av-

samtliga livsmedel, smaken den vik-För undersökta nötkött,utom anses
tigaste livsmedel det vik-egenskapen. För samtliga så konsumentenanser

innehåller Storskalighettigt produkterna kemikalier. rangordnasinteatt
för där rakningenlägst för samtliga produkter, med undantag nötkött

blev tredje från slutet.
.
.

färsksvarsaltemativet ProduktenVad gäller detnötkött ärär ut-som
hårdost, färsk fisk ochmärkt sig. antal produkter korv,För ett

sigbra smak utmärktpotatis svarsaltemativet Produkten harhar som
tvåa.rankatsspeciellt viktig bred marginal till egenskapenmed somsom

smak konkurrensfår kvalitetsegenskapenVad gäller matbröd och pasta
potatis framstår femlågt Vad gällerfärskhet respektive pris. egen-av

nämligen smak,egenskaper,skaper speciellt viktiga framför andrasom
lågt färskhet. När detinnehållande kemikalier, ochutseende, pris

särskiltframståtttvå egenskapergäller matbröd och harpasta som
lågt pris. Vadrespektive bra smak ochviktiga, bra smak och färskhet

kemikalierinnehållandeLågt och Ejgäller matbröd så har prisäven
speciellt förLågt viktigtför prisbetydande vikt konsumenterna. anses

hårdost, matbröd.för nötkött ochochpasta ävenmen

kvalitet har medfärska oförädlade produkter blirFör och göraattsom .,med slutproduktenskvalitet harproduktionsprocessen viktigare än som
Sören JanssonResultaten medegenskaper överensstämmergöra.att en av

1994 kvalitativ undersökning.genomförd

33 folkhögskola, Z-årigtjämfört med 47 % realskola,29 % folkskola, grundskola
3- 4-årigt gymnasiumeller gymnasieskolaochgyrrmasiumeller liknande,51 % eller

41 % universitet, högskolaeller motsvarande.
34 jämfört 37 % folkskola, grundskola ellerSmak: 55 universitet, högskola med%

2-ån gymnasiumeller liknande.liknande 39 % realskola,folkhögskola,och
19högskola jämfört med % realskola,kemikalier: 33 % universitet,

folkhögskola, Z-årigt gymnasium.
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4.2.3 Konsumentens uppfattning Iivsmedelskvalitetav

Kvglitgtskrav

Hur den faktiska kvaliteten uppfattas beror bl på vilka kvalitetskrava
konsumenten har. Nedan visas i vilken utsträckning konsumenterna anser

livsmedlenatt deras kvalitetskrav.motsvarar

Diagram 4.9 Kvalitetskrav färsk fisk-
Diagrammetvisar färsk fisk konsumentensom kravmotsvarar på kvalitet.

Färsk fisk

7O
6 0
5 0
4 O

°° 3 o
2 0
1O
0

1 2 3 4 5

Stapelbeteckningar:
Alltid eller alltidnästan 28,9 % Ingen åsikt 5,3 %
ganska ofta 38,2
Totalt 67,1 % Handlaraldrig livsmedlet 9,0 %

Ganskasällan 6,4 % Uteblivet 11,2 %svar
Aldrig eller aldrignästan 0,8 %
Totalt 7,2 %

35 Diskussionenbygger resultat från fråga 8 i postenkäten.
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Demografiska skillnader mellan konsumenter:

De äldre konsumenterna tycker kvaliteten färskpå fisk köpt iatt
Sverige ganska ofta de krav de har36. Det viktigtärmotsvarar att notera

13 % de inte färsk fisk,handlar blandoch de äldre detatt ärav yngre
endast 3 % inte färsk fisk.handlarsom
Konsumenter ingår i flerpersonshushåll barn handlar iett utansom

utsträckning enpersonshushåll inte färsk fisk37.större än
Lågutbildade färskkonsumenter tycker fisk de köpt i Sverige alltidatt
eller alltid kvalitetskraven de har. Högutbildadenästan motsvarar
tycker tycker däremot färsk fisk de köpt i Sverige sällanganskaatt
eller aldrig eller aldrig kvalitetskraven de har39.nästan motsvarar
Konsumenter med hushållsinkomst mellan 100 001 och 200 000 kren
respektive mellan 300 001 och 400 000 färskkr tycker kvaliteten påatt
fisk köpt i Sverige alltid eller alltid kvalitetden denästan motsvarar
kräver.

36 52 % 55-74 år jämfört med 33% 18-35år.
37 24 % jämfört med 6 %.
38 38 % realskola, folkhögskola, Z-årigt gymnasium jämfört med 25 % universi-

tethögskola.
39 %14 universitet, högskola eller liknande jämfört med 4 % realskola,folkhögskola,

Z-årigt gymnasium.
40 40 % och 42 jämfört% med % 10017 till 000 kr.upp
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Diagram 4.10 Kvalitetskrav nötkött-
Diagrammetvisar nötkött konsumentenskrav på kvalitet.motsvararom

N Ö k Öt t t

1 2 3 4 5

Stapelbeteckningar:
Alltid eller nästanalltid 30,0 % Ingen åsikt 2,3 %
Ganskaofta 45 7 %
Totalt 75,7 % 4. Handlar aldrig livsmedlet 2,5 %

Ganskasällan 7,2 % 5. Uteblivet 11,0 %svar
Aldrig eller gggggnästan 1,1 %
Totalt 8,3 %

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

De konsumenterna kvaliteten påyngre nötkött köpt ianser ärsom
Sverige alltid eller alltidnästan de krav de harmotsvarar på
livsmedlet41.
Konsumenter med lägre utbildning universitet,än högskola tycker att
nötkött de köpt i Sverige alltid eller alltidnästan deras kva-motsvarar
litetskrav42. Högutbildade konsumenter tycker nötkött de köptatt

41 48 % 18-34år jämfört med 26 % för 35-54 a: och 29 % för 55 år och uppåt.
42 31 % folskola, grundskola eller liknande, 38 % realskola, folkhögskola, Z-årigt

gymnasium eller liknande och 38 % 3- eller 4-årigt gymnasium eller gymnasie-
skolajämfört med 28 % universitet, högskolaeller motsvarande.
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deSverige eller aldrig eller aldrigganska sällan nästan motsvarar
kvalitetskrav de har.

Diagram 4.11 potatisKvalitetskrav -
Diagrammet visar potatis på kvalitet.konsumentenskravmotsvararom

P it at so

4 0
3 O
2 O

10
O

51 2 3 4

.Stapelbeteckningar:
2,7 %% åsiktAlltid eller alltid 26,1 Ingennästan

Ganskaofta 40 %5
4,1 %livsmedlet66,6 % Handlar aldrigTotalt

%11,1UteblivetGanska sällan 13,3 % svar
Aldrig eller aldrig 2,2 %nästan

.%Totalt 15,5

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

alltidpotatis alltid ellerYngre konsumenter nästan motsvararattanser
den kvalitet de kräver44.

2-4-ârigt gymnasiumfolkhögskola ochellermed realskola,Konsumenter
Sverige alltid elleripotatis de köpthögsta utbildning tycker denattsom

på kvalitet.alltid de krav de harnästan motsvarar .
.

43 jämfört 4 % realskola, folkhögskola, Z-årigt14 % universitet, högskola med
gymnasium.

44 42 % 18-35 år jämfört med 24 % 35-54 år.
45 32 % 35 jämfört med 27 % lågutbildade och 25 % högutbildade.och %
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Låginkomsttagare tycker kvaliteten påatt potatis köpt i Sverige ganska
sällan den kvalitetmotsvarar konsumenten kräver.

Diagram 4.12 Kvalitetskrav hårdost-
Diagrammetvisar hårdast konsumentensom motsvarar krav på kvalitet.

H á rd sto

8 0
7 0
6 0
5 0
4$ 0
3 0
2 0
1O
O

1 2 3 4 5

Stapelbeteckningar:
Alltid eller nästanalltid 39,5 % Ingen åsikt 3,0 %
Ganskaofta 40,4 %
Totalt 79,9 % Handlar aldrig livsmedlet 1,2 %

Ganskasällan 3,6 % Uteblivet 11,8 %svar
Al n l 4 %r
Totalt 4,0 %

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Konsumenter med utbildning i realskola, folkhögskola, ocheller 2-4-
årigt gymnasium tycker hårdost de köptatt i Sverige alltid eller nästan
alltid de kvalitetskravmotsvarar de har. Högutbildade konsumenter

46 3 % till lOO000 kr jämförtupp med 21 % 200 001 och 300 000 respektive 31 %
400över 0O kr.

47 49 % och 50 %jämfört med 40 % folkskola, grundskola.
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dehårdost oftaSverige ganskade köpt itycker däremot motsvararatt
kvaliteten.har påkrav de

4.13 Kvalitetskrav korvDiagram -
kvalitet.kravkonsumentensvisar korvDiagrammet motsvararom

l

Korv

n
54

Stapelbeteckningar:
3,9 %åsikt23,6 % IngenalltidAlltid eller nästan

43.7 %oftaGanska
3,1 %livsmedletaldrigHandlar67,3 %Totalt

I

11,0 %Uteblivet11,6 %Ganskasällan svar
å2,9 %aldrigAldrig eller nästan
l%14,5Totalt

konsumenter:skillnader mellanDemografiska

gymnasiumZ-årigtfolkhögskola,realskola,medKonsumenter som
Sverige alltid elleride köpttycker korv nästanutbildninghögsta att

.krav de har49.alltid demotsvarar

48 4-å.rigtgymnasium.40 3- ellermed %högskolajämfört% universitet,51
49 4-årigtliknande, 23 % 3- ellergrundskola ellerfolkskola,med 27 %35 % jämfört

motsvarande.högskola elleruniversitet,%gymnasieskolaoch 17gymnasiumeller

72



SOU 1994:112

Konsumenter med hushållsinkomst mellan 300 001 och 400en 000 kr
tycker i större utsträckning höginkomsttagareän kvaliteten på korvatt
köpt i Sverige alltid eller alltidnästan den kvalitet konsu-motsvarar

kräver.menten

Diagram 4.14 Kvalitetskrav matbröd
Diagrammetvisar matbröd konsumentenskravom motsvarar på kvalitet.

Matbröd

8 0
7 0
6 0
5 0
4$ O
3 O
2 0
1O
O

1 2 3 4 5

Stapelbeteckningar:
Alltid eller nästanalltid 35,3 % Ingen åsikt 2,2 %
Ganskaofta 41 %
Totalt 77,1 % 4. Handlar aldrig livsmedlet 1,6 %

Ganskasällan 7,6 % Uteblivet 10,0 %svar
Aldrig eller nästanaldrig 1.2 %
Totalt 8,8 %

50 45 %jämfört med 17 % 400över 000 kr.

73



SOU 1994:112

Demografiska mellan konsumenter:skillnader

högskola iKonsumenter med lägre utbildning universitet, tyckerän
högutbildade de köpt i Sverigeutsträckning de matbrödstörre än att

alltid eller alltid deras kvalitetskrav51.nästan motsvarar
utbildning tycker i de köpt i SverigeKonsumenter med hög matbrödatt

de kvalitetskravganska sällan eller aldrig eller aldrignästan motsvarar s
de har.

kvaliteten på köpt i SverigeHöginkomsttagare tycker matbrödatt gan-
kvalitet kräver.ska sällan den konsumentenmotsvarar

Diagram 4.15 Kvalitetskrav pasta-
konsumentenskrav kvalitet.Diagrammet visar pasta motsvararom

Pasta

.80
70
60
50
40%
30
20
10

0

ai
ur51 folkhögskola, 2-årigtliknande, 45 % realskola,39 % folkskola, grundskola eller

eller gymnasieskola42 % 3- eller 4-årigt gymnasiumgymnasiumeller liknandeoch
universitet,högskolaeller motsvarande.jämfört 30 %med

52 grundskola eller liknande, 9jämfört med 6 % folkskola,19 % universitet, högskola
och 8 % 3- eller 4-Z-ärigt gymnasium eller liknande% realskola, folkhögskola,

årigt gymnasieskola.gymnasiumeller
53 100001 200 000 kr.400 000 krjämfört med 2 %17 % över -

74



SOU 1994:112

Stapelbeteckningar:
Alltid eller nästanalltid 41,8 % Ingen åsikt 7,8 %

Totalt 71,7 % Handlaraldrig livsmedlet 2,2 %

Ganskasällan 2,7 % Uteblivet 15,2 %svar
Aldrig eller nästanaldrig 0,4
Totalt 3,1 %

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Yngre konsumenter tycker kvaliteten på alltidatt pasta eller alltidnästan
deras krav54.motsvarar Det bör då 20 % 55-74-âringamanoteras inteav

hade någon åsikt detta.om
Konsumenter med realskola, folkhögskola ocheller 2-4-ârigt gymnasium

högsta utbildning tyckersom de köptpasta i Sverigeatt alltid eller näs-
alltidtan deras kravmotsvarar kvaliteten.

Högutbildade konsumenter tycker de köpt ipasta Sverigeatt ganska ofta
deras krav påmotsvarar kvalitet.

Sammanfattning cvalitetskrav-

Hårdost, matbröd, nötkött och uppfyllerpasta i högre grad andraän
livsmedel konsumenternas krav på kvalitet, 70 % kon-änmer av

på respektivesumenterna livsmedel nöjda57. Vadär gäller så finnspasta
det här antal uteblivnaett större och ingen åsikt-svar för övrigasvar än
livsmedel.
Potatis och korv i större utsträckning andra livsmedelanses än ganska
sällan uppfylla konsumenternas krav livsmedelskvalitet.
Vad gäller färsk fisk, jämfört med andra livsmedel, så detär störreett
antal konsumenter inte köper detta livsmedel.som

54 66 % 18-35årjämfört med 40 % för 35-54 år och 32 % för 55 år och äldre.
55 57 % och 59 % jämfört med 40 % lågutbildadeoch 45 % högutbildade.
55 40 % universitet, högskolajämfört med28 % eller 4-ärig gymnasieutbildning.
57 Alltid eller alltidnästan ganskaofta.samt
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Nöjda och missnöjda kgnsgmçnteg kvalite

Det intressant studera de konsumenter livsmedelär att attom som anser
de i Sverigeköpt deras krav på kvalitet nedan förkallademotsvarar
nöjda konsumenter har andra prioriteringar, de missnöjdaän ärsom
nedan kallade missnöjda konsumenter, vad gäller egenskaper hos livs-
medel. Nedan redovisas sådana skillnader mellan nöjda missnöjdaoch
konsumenters kvalitetsupplevelse.

Nötkött Nöjda konsumenter tycker det viktigtäratt att veta var
produkten har tillverkats geografiskt, produkten inteatt

pIastförpackadUärdigförpaccad och bra utseende.är

Nöjda konsumenter tycker det viktigtinteär äratt att
har tagit hänsyn till djurens välbefinnandew.man

Potatis Nöjda konsumenter tycker det viktigt produk-äratt att
har lång hållbarhetöl.ten

Korv Nöjda konsumenter tycker det viktigtinteär äratt att
innehållerprodukten kemikalier.inte

Nöjda konsumenter tycker det viktigt produk-äratt att
har lågt produkten harpris respektive deten att vet var

tillverkats ge0grafiskt53.

Matbröd viktigtNöjda konsumenter tycker detinte ärär att att
produkten ekologisktalternativt 0dlad64.är

58 Diskussionenbygger på från korstabulering fråga 5a och frågaresultat b medav
59 23 %jämfört med 10 jämfört%. 16 % jämfört med 7 %. 31 % med 14 %
60 28 % jämfört med 42 %.
61 9 lbjämfört med 3 %.
62 34 % jämfört med 44 %.
63 33 % jämfört med 21 % jämfört 8 %.respektive 15 % med
64 %jämfört 16 %.7 med
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Nonngppfyllelse

Konsumentens upplevelse den erhållna kvaliteten kan studeras fleraav ur
perspektiv, bl livsmedlen konsumenten köpera om den kva-motsvarar
litet leverantören ocheller butiken utlovar.som

Diagram 4.16 Normuppfyllelse färsk fisk-
Diagrammetvisar färsk fisk brukar den kvalitetom leverantörenbutikenmotsvara som
utlovar.

Färsk fisk

70
6O
5 0
4 0

Q 3 0
2O
10
0

1 2 3 4 5

Stapelbeteckningar:
Alltid eller nästanalltid 23,6 % Ingen åsikt 8,2 %
Ganskaofta 39 2 %
Totalt 62,8 % Handlar aldrig livsmedlet 8,7 %

Ganskasällan 7,7 % Uteblivet 11,7 %svar
Al n
Totalt 8,4 %

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Konsumenter ingår i flerpersonshushållsom ett barn handlar iutan
större utsträckning än enpersonshushâll inte färsk fisk65.

65 Diskussionenbygger resultat från fråga 7 i postenkäten.
66 23 %jämfört med 6 %.
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kr400 000hushållsinkomst 300 001 ochmellanKonsumenter med en
denfärsk fisk alltidpå alltid ellertycker kvaliteten nästan motsvararatt

leverantörenbutiken ut10var67.kvalitet som

Diagram 4.17 Normuppfyllelse nötkött-
leverantörenbutikenden kvalitetDiagrammet visar nötkött brukar motsvara somom

utlovar.

Öt k ÖN tt

8 0
07

6 0
5 0
4 0
3 0
2 0
10

0
53 41 2

Stapelbeteckningar:
5,7 %åsikt% Ingen25,7Alltid eller alltidnästan

48,2 %oftaGanska
2,2 %livsmedletaldrigHandlar73,9 %Totalt

%11,4Uteblivet5,7 %Ganska sällan svar
1,1 åeller glgjggAlgmg nästg
6,7 %Totalt

67 001 och 300 000 kr.jämfört med 19 % 20042 %
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Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Konsumenter med lägre utbildning universitethögskolaänen tycker att
nötkött alltid eller alltidnästan den kvalitet leverantörenmotsvarar bu-
tiken utlovar.

Diagram 4.18 Nommppfyllelse potatis-
Diagrammet visar potatis brukar den kvalitetom leverantörenbutikenmotsvara som
utlovar.

Potatis

Stapelbetcckningar:
Alltid eller nästanalltid 19,6 % Ingen åsikt 5,1 %
Ganskaofta 42,7 %
Totalt 62,3 % Handlar aldrig livsmedlet 4,1 %

Ganskasällan 15,2 % Uteblivet 11,2 %svar
Aldrig eller aldrignästan 1,7 %
Totalt 16,9 70

68 29 % folkskola, grundskola eller liknande, 32 % realskola, folkhögskola, Z-ärigt
gymnasiumeller liknande och 32 % 3- eller 4-årigt gymnasium eller gymnasieskola
jämfört med21 %.
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Demografiska skillnader mellan konsumenter:

potatis alltidKonsumenter relativt hög utbildning tyckermed atten
leverantörenbutiken utlovar69.eller kvalitetalltid dennästan motsvarar

kvalitet lever-potatis ofta denDe tycker dessutom ganska motsvararatt
antörenbutiken utlovar7°

000100 001 och 200 krhushållsinkomst mellanKonsumenter med en
denpotatis eller alltidtycker kvaliteten på alltid nästan motsvararatt

kvalitet leverantörenbutiken utlovar.som

hårdostDiagram 4.19 Normuppfyllelse -
hårdost leverantörenbutikenden kvalitetDiagrammet visar brukar motsvara somom

utlovar.

Hårdost

80
70
60
50

30
20
10

n
M b A

69 18 % universitet, högskola ellerjämfört med28 % 3- 4-årigt gymnasiumeller
motsvarande.

70 liknande, 50 realskola,grundskola eller %39 % jämfört 53 % folkskola,med
4-årigtoch 49 % 3- ellerliknandefolkhögskola, Z-årigt gymnasium eller

gymnasium gymnasieskola.eller
71 34 % 400 000 kr.jämfört med 15% över
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Stapelbeteckningztr:
Alltid eller alltid 31,6nästan % Ingen åsikt 5,3 %

ansk fta 44 2 %
Totalt 75,8 % Handlar aldrig livsmedlet %1,2

Ganskasällan 4,7 % Uteblivet 12,7 %svar
Aldrig eller aldrignästan 0,2 00
Totalt 4,9 %

Diagram 4.20 Normuppfyllelse korv-
Diagrammetvisar korv brukar den kvalitet leverantörenbutiken utlo-om motsvara som
var.

K o r v

7 O
6 0
5 0
4 0oT 3 0
2 0
1O

0
1 2 3 4 5

Stapelbeteckningar:
Alltid eller alltidnästan 19,9 % Ingen åsikt 6,1 %
Ganskaofta 45 3 %
Totalt 65,2 % Handlar aldrig livsmcdlet 3,3 %

Ganskasällan 12,3 % Uteblivet 11,6 %svar
Aldrig eller aldrignästan 1,4%
Totalt 13,7 %
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Demografiska skillnader mellan konsumenter:

tyckerKonsumenter med utbildning lägre universitethögskolaän att
korv alltid eller den kvalitetalltidnästan motsvarar
leverantörenbutiken utlovar.
Låginkomsttagare påtycker inte kvaliteten korv denatt motsvarar
kvalitet leverantörenbutiken utlovar.som
Konsumenter hushållsinkomst mellan 300 001 400 000 krmed ochen
tycker alltid alltid denkvaliteten på korv eller nästanatt motsvarar
kvalitet leverantörenbutiken utlovar.som

Diagram 4.21 Normuppfyllelse matbröd-
Diagrammet kvalitet leverantörenbutikenvisar matbröd brukar denmotsvaraom som
utlovar.

Matbröd

80
70
60
50

30
20

r10 XiP

g
3

72 30 folkhögskola,22 % folkskola, grundskola eller liknande % realskola, Z-ärigt
4-årigt gymnasium eller gymnasieskolagymnasium eller liknande 21 % 3- eller

jämfört med 13 % universitet, högskolaeller motsvarande.
73 100 001-200 000 53 % 200 001-300 000 kr23 % jämfört 52 % kr,med

respektive 49 % 400 000 kr.över
74 00040 % jämfört % 200 001 och 300 000 kr respektive 11% 400 kr.med 19 över
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Stapelbeteckningar:
Alltid eller alltidnästan 32,9 % Ingen åsikt 4,1%
Ganskaofta 44 3 %
Totalt 77,2 % 4. Handlar aldrig livsmedlet 1,6 %

Ganskasällan 5,7 % Uteblivet 10,4 %svar
Algjg eller nästanaldrig Q6 %
Totalt 6,3 %

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Yngre konsumenter tycker matbrödet alltid elleratt alltid hållernästan
den kvalitet leverantörenbutiken utlovar75.som
De relativt lågutbildade konsumenterna tycker matbröd alltid elleratt

alltidnästan den kvalitet leverantörenbutikenmotsvarar utlovar76.
Konsumenter med hushållsinkomst mellan 100 001en och 200 000 kr
respektive 400 000än kr tycker kvalitetenmer påatt matbröd ganska
ofta den kvalitetmotsvarar leverantörenbutiken utlovar77.som

Diagram 4.22 Normuppfyllelse pasta-
Diagrammetvisar brukarpasta den kvalitetom leverantörenbutikenmotsvara utlo-som
var.

75 % 18-3451 årjämfört med 32 % 35-54 år.
76 %43 realskola,folkhögskola, Z-ângt gymnasiumjämfört med 30 %.
77 54 % respektive %55 jämfört med 28 % till 1000 kr.upp
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Stapelbeteckningar:
%åsikt 11,7Alltid eller alltid 35,1 % Ingennästan

ofta 32,2 %ganska
aldrig livsmedlet 2,3 %Totalt 67,8 % 4. Handlar

14,5 %Ganskasällan 2,5 % Uteblivet svar
Aldijg eller aldgg [.12%nästan

3,5 %Totalt

Demografiska mellan konsumenter:skillnader

Äldre kvalitetinte brukar denkonsumenter pasta motsvaraattanser
leverantörenbutiken utlovar.som

2-4-årigt gymnasiumfolkhögskola,med realskola,Konsumenter som
denalltidutbildning alltid ellertycker nästanpasta motsvararatt

respektive högreleverantörenbutiken utlovar79. De lägrekvalitet
den kvalitetoftautbildade däremot ganskatycker pasta motsvararatt

utlovar.leverantörenbutiken

Sammanfattning normuppfyllelse-

matbrödföljtnöjda det gällerKonsumenter pasta, tättnärär mest av
hårdost. mednöjdakonsumenter tenderaroch D att pro-vara mersv

Även hållernötköttlagerkaraktär framför färskadukter varor.av mer
leveran-kvalitetofta denofta alltid, alltid eller ganskanästan som

törenbutiken utlovar.

livsmedel, givitfrån andratill skillnadFrågan avseende har,pasta en
och ingen åsikt-svar.andel uteblivnastörre svar

78 jämfört 54 % 18-34 år.27 % 55-74 år med
79 och 52 % 3-gymnasium eller liknande eller48 % realskola, folkhögskola, Z-årigt

med 30 % folkskola, grundskolaeller gymnasieskola jämfört4-årigt gymnasium
eller liknande.liknande och 38 % universitet, högskolaeller

80 ellerliknande och 43 % universitet, högskola43 % folkskola, grundskola eller
4åri gymnasium.motsvarandejämfört med29 % 3- eller

84



SOU 1994:112

Vad gäller korv och jämfört med övrigapasta livsmedel så tycker en
andelstörre dessa livsmedel ganska sällanatt den kvalitetmotsvarar

leverantörenbutiken utlovar.

Förväntningar

För förstå konsumenternas upplevelseatt leverantörensbutikens utlo-av
vade kvalitet som redovisas ovan det viktär det i relationsättaattav
till eventuella förändringar i förväntningarna på livsmedelskvaliteten.
Konsumenternas eventuella förändringar förväntningarna idag jäm-av
fört med för fem år sedan redovisas nedan.

Även skillnader i kvalitetsupplevelsen beroende på konsumenten harom
högre eller lägre förväntningar idag jämfört med för fem år sedan re-
dovisas.

Diagram 4. 23 Förväntningar färsk fisk-
Diagrammet visar konsumenternahar högre eller lägre förväntningar på den färskaom
fiskenskvalitet idagjämfört med för fem år sedan.

Färsk fisk

50
40
30
20
10

81 Baseraspå fråga 12 i postenkäten.
,82 Korstabulering fråga 5 och fråga 12 i postenkäten.av
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Stapelbeteckningar:
2,3 %20,1 Något lägreMycket högre %
05%258% lHa I.. H
2,9 %45,9 % TotaltTotalt

ejfmgenåsikt29,5 % 4. VetVarken högreeller lägre

Uteblivet svar

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Äldre årför femidagförväntningarhar mycket högre änkonsumenter
bör detsammanhangfärsk fisk33.på I dettavad gäller kvalitetensedan

fråga84.åsikt i dennainte har någonfler konsumenternoteras att yngre
tycker debarnflerpersonshushållingår iKonsumenter attutanettsom

år sedanför femidagförväntningar på kvalitetenhar mycket högre än
färsk fisk85.vad gäller

kvalitetsupplevelseFörväntningar och

jämförtidagpå kvalitetenförväntningarlägrekonsumenter harDe som
näringsvärde demed högtviktigt närtycker detmed för 5 år sedan, är

färsk fisk86.köper

.

.83 år.14 % 35-5455-74 a: jämfört med31 % -
84 6 %.% 14 %jämfört med32 och
85 enpersonshushåll10 %24 % jämfört med .86 högre eller lägre10 % varkenförväntningar och -18 % högre21 % jämfört med

nförväntningar.
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Diagram 4. 24 Förväntningar nötkött-
Diagrammet visar konsumenternahar högre eller lägre förväntningar på nötköttetsom
kvalitet idag jämfört med för fem år sedan.

N ö k ö tt

6 0
5 O
4 O
3 0

02
01
0

1 2 3 4 5

Stapelbeteckningar:
Mycket högre 23,1 % Något lägre 1,8 %
Något högre 33,1 % Mycket lägg 0,6 %
Totalt 56,2 % Totalt 2,4 %

Varken högreeller lägre 27,5 % ejingenVet åsikt 10,1 %

Uteblivet 3,6 %svar

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

De konsumenterna har ofta inte någon åsikt vad gäller ändradeyngre
förväntningar på kvaliteten på nötköttf.

Förväntningar och kvalitetsupplevelse

De konsumenter har lägre förväntningar på kvaliteten idag jämförtsom
med för fem år sedan, tycker det viktigt storskalighet inte haräratt att

37 19 % 18-34 år jämfört med4 % 55-74 år.
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tillämpats, varifrån produkten kommer geografiskt respektivevetman
känner till producentendistributören de köper nötkött.när

Diagram 4. 25 Förväntningar potatis-
Diagrammet visar konsumenterna potatisenshar högre eller lägre Förväntningarpåom
kvalitet idagjämfört med för fem år sedan.

P it ato s

5 0
4 O
30

Q° 2 0
10

0
1 2 3 4 5

Stapelbeteckningar:
Mycket högre 17,0 % Något lägre 2,5 %
Något högre 28.6 % 0,8Mycket lägre %
Totalt 45,6 % 3,3 %Totalt

Varken högreeller lägre 36,3 % 11,0Vet ejfmgenåsikt %

3,9Uteblivet %svar

88 Storskalighet inte har tillämpats: jämfört15 % med 7 % högre förväntningar och 4
a% varken högreeller lägre förväntningar

Man varifrån produkten kommer geografiskt: 30 % jämfört 23med % högrevet
förväntningar och 15 % varken högreeller förväntningarlägre
Känner till producentendistributören: 25 % jämfört med ll % högre förväntningar
och 6 % varken högre eller lägre förväntningar.
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Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Ofta har konsumenter 18-34-år ingen åsikt vad gäller ändradeyngre
förväntningar på livsmedelskvaliteten nu jämfört med fem år sedan på
potatis.
Enpersonshushåll har ofta ingen åsikt vad gäller förändrade förvänt-
ningar på kvaliteten idag för fem år sedan vad gäller potatis.än
Konsumenter ingår i flerpersonshushåll med eller barn harettsom utan
mycket högre förväntningar på kvaliteten idag för fem år sedanän vad
gäller potatis.

Förväntningar och kvalitetsupplevelse

De konsumenter har lägre förväntningar på kvaliteten idag jämförtsom
med för fem år sedan, tycker det viktigt hållbarhet,medäratt närings-
värde och ekologisktalternativt odlat de köper potatis.när
De konsumenter har högre förväntningar på kvaliteten idag jämförtsom
med för fem år sedan, tycker det viktigt varifrånär produk-att att veta

kommer ge0grafiskt92.ten
De konsumenter varken har högre eller lägre förväntningar påsom
kvaliteten idag jämfört med för fem år sedan, tycker det viktigtäratt att
produkten inte plastförpackadplastförpackad.är

89 25 %jämfört med 8 % flerpersonshushållmed barn.
90 21 % med barnoch 23 % barnjämfört med 5 %utan enpersonshushåll.91 Hållbarhet: 14 % jämfört med 9 % högre förväntningar och 5 % varken högre eller

lägre förväntningar.
Näringsvärde: 21 % jämfört med 12 % högre förväntningar 6och % varken högre
eller lägre förväntningar.
Ekologisktaltemativt odlat: 29 % jämfört med 16 % högre förväntningar och 12 %
varken högreeller lägre förväntningar.

492 21 % jämfört med 14 % varken högre eller lägre förväntningar och 11 % lägre
förväntningar.

93 10% jämfört med 18 % lägre förväntningar och 18 % högreförväntningar.
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hårdostDiagram 4. 26 Förväntningar -
hårdostensförväntningar åhar högreeller lägrevisar konsumenternaDiagrammet om

fem år sedan.kvalitet idagjämfört medför

Hárdost

Stapelbeteckningar:
1,3 %lägreNågot13,5 %Mycket högre
0,0 %Mycket lägge28.0 %Något högre
1,3 %Totalt41,5 %Totalt

10,0 %åsiktejtngenVet43,0 %högreeller lägreVarken

4,2 %Uteblivet svar

konsumenter:mellanDemografiska skillnader

påförvintningarändradegällervadåsiktingenOfta har 18-34-åringar
hårøhst.sedan påårmed femjämförtlivsmedelskvaliteten nu

barn harellermedflerpersonshushålliingår ttanKonsumenter ettsom
vadsedanför femkvaliteten idagpåförväntningar änhögremycket

hård0st94.gäller

94 enpersonshushlllmed 3 %jämfört18% barnoch17 % med barn utan .
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Förväntningar och kvalitetsupplevelse

De konsumenter har varken har lägre eller högre förväntningarsom på
kvaliteten idag jämfört med för fem år sedan, tycker det viktigtäratt

hållbarhetmed hårdast.de köpernär
De konsumenter har högre förväntningar på kvalitetensom idag jämfört
med för fem år sedan, tycker det viktigtär med högtatt näringsvärde

de hårdost9é.köpernär

Diagram 27 Förväntningar korv-
Diagrammet visar konsumenterna har högre ellerom lägre förväntningar på korvens
kvalitet idagjämfört med för fem år sedan.

K o r v

5 0
4 0
3 0
2 0
1 0

0
1 2 3 4 5

Stapelbeteckningar:
Mycket högre 21,8 % Något lägre 2,2 %
Något högre 27.8 % Mycket lägre 1.4 %
Totalt 49,6 % Totalt 3,6 %

Varken högreeller lägre 30,5 % Vet ejfingen åsikt 11,6 %

Uteblivet 4,5 %svar

95 11 7; jämfört med 18 % högreförväntningar och 18 % lägre förväntningar
96 17 % jämfört med 8 % varken högre eller lägre förväntnigar.och 9 % högre

förväntningar.
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konsumenter:mellanDemografiska skillnader

förväntningarändradegälleråsikt vadingen18-34-åringarOfta har
på korv.år sedanmed femjämförtlivsmedelskvaliteten nu

kvalitetsupplevelseochFörväntningar

jämförtidagkvalitetenförväntningar påhar lägreDe konsumenter som
råvaru-andelhögviktigt meddettyckerför fem år sedan, ärmed att

innehåll k0rv97.de köpernär
jämförtkvaliteten idagpåförväntningarhögreharDe konsumenter som

produktenviktigt dedettyckerför fem år sedan, är vetmed attatt var
korv.de köpergeografiskttillverkatshar när

matbrödDiagram 28 Förväntningar -
matbrödetsförväntningarlägreellerhar högrevisar konsumenternaDiagrammet om

fem år sedan.jämfört med förkvalitet idag

Matbröd

60
50
40

20
10

97 förväntningar.% högreoch 18förväntningarlägremed 26 %37 % jämfört
98 %förväntningaroch O lägreeller lägrehögre10 % varkenjämfört med18 %

förväntningar. e
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Stapelbeteckningar:
Mycket högre 20,6 % Något lägre 1,8 %
Något högre §53 Mycket lägre 0.6 %
Totalt 55,9 % Totalt 2,4 %

Varken högreeller lägre 29,0 % 4. Vet ejingen åsikt 9,5 %

Uteblivet svar

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

35-54-åringar har något högre förväntningar på kvaliteten vad gäller
matbröd för femän år sedan99. Det bör dock fler 18-34-nu noteras att
åringar inte svarade på denna frågal00.
Konsumenter ingår i flerpersonshushåll barn har mycketettsom utan
högre förväntningar på kvaliteten idag för fem årän sedan vad gäller
matbröd101.

Förväntningar och kvalitetsupplevelse

De konsumenter har lägre förväntningar på kvaliteten idag jämförtsom
förmed fem år sedan, tycker det viktigt produktenär plast-att inte äratt

förpackadJfärdigförpackad de köper matbrödm.när
De konsumenter har lägre förväntningar på kvaliteten idag jämförtsom

förmed fem år sedan, tycker det viktigt råvarornaär ekolo-att äratt
gisktalternativt odlade de köper matbröd103.när
De konsumenter varken har högre eller lägre förväntningar påsom
kvaliteten idag jämfört med för fem år sedan, tycker det viktigtäratt att
produkten har bra smak de köpernär matbröd104.

99 46 % jämfört med 27 % 18-34at.
100 % jämfön18 med 6 % 35-54 år och 4 % 55-74 år.
10127 jämfört% med 9 % enpersonshushåll.102 %jämförtto med 3 %.
103 25 % jämfört med %7 högre förväntningar och 8 % varken högre eller lägre

förväntningar.
10455 %jämfört med 65 % högreförväntningar och 65 % lägre förväntningar.
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.jämförtidagpå kvalitetenförväntningarkonsumenter har högreDe som
produkten har högviktigtfem år sedan, tycker detmed för är attatt an-

råvaruinnehåll köper matbröd1°5.del denär

Diagram 4. 29 Förväntningar pasta-
förväntningareller lägre pastanshar högrevisar konsumenternaDiagrammet om

fem år sedan.kvalitet idagjämfört med för

P sta a

6 0
5 0
4 0
30
2 0

01
0

53 41 2

Stapelbeteckningar:
0,6 %Något lägre8,4 %Mycket högre

%0.1Mvcket lägre18,7 %Något högre
0,7 %Totalt27,1 %Totalt

%15,7åsiktejingen50,5 % Vethögreeller lägreVarken

6,0 %Uteblivet svar

kvalitetsupplevelseochFörväntningar

jämförtidagpå kvalitetenförväntningarhar lägrekonsumenterDe som
braprodukten harviktigttycker detfem år sedan, ut-med för är attatt

pastawö.seende de köpernär

105 %förväntningar och 0 lägreeller lägre5 % varken högre% jämfört med11
förväntningar.

106 högre eller lägre6 % varkenförväntningar och% lägre33 % jämfört med 7
förväntningar.
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Sammanfattning -förväntningar

Konsumenterna tenderar ha högre förväntningaratt på kvaliteten vad
gäller färska produkter färsk fisk, korv, matbröd, nötköttsom men

potatis.även
Vad gäller färsk fisk och förekompasta här relativt antalstörreett vet
ejingen åsikt-svar, för förekompasta dessutom relativt antalstörreett
uteblivna svar.
Konsumenter ingår i flerpersonshushåll tycker isom större utsträckning
än enpersonshushåll de har högre förväntningaratt på potatis, mat-

hårdostbröd, färskoch fisk.
Flera de konsumenterna yngre 35av år har iyngre än utsträck-större
ning andraän överlag ingen åsikt på denna fråga.

Urval

Konsumenternas uppfattning kvalitet påverkas även urvalet iom av
livsmedelsbutikema, då urvalet i livsmedelsbutikema påverkar konsu-

möjlighetermentemas få variation i mathållningen.att Vi har även
funnit det intressant konsumenternassättaatt uppfattning urvalet i ettom
tidsperspektiv för urvalet har blivitatt bättre ellerse Nedanom sämre.
redovisas hur konsumenterna uppfattar urvalets storlek1°7 kon-samt om

tycker urvaletsumentema i butikernaatt har förbättrats eller försämrats
under de åren°8.senaste

107Baseras fråga 9a i postenkäten.
108Baseras fråga 9b i postenkäten.
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4.30 butikernaDiagram Urvalet livsmedel iav
forlivsmedelsbutikemaiurvalet ärvisar konsumenternatyckerDiagrammet av varorom

lagom eller för litet.stort,

Stapelbeteckningar:
%12,7litetNågot förFör 4,9 %Alldeles ston

15,2 %20,2 % TotaltTotalt

1,8 %åsiktIngen53,3 %Lagom

9,4 %Uteblivet svar

skillnader mellan konsumenter:Demografiska

tyckeräldre däremotlitet1°9. Deurvalet förl8-34-åringar tycker äratt
i butikerna för st0rt11°.urvalet äratt

föralldelesbutikernaurvalet itycker ärLågutbildade konsumenter att
högskolauniversitet,utbildningmed lägre änKonsumenterst0rt111.

lagom stort112.urvalet i butikernatycker äratt

109 år.% jämfört med 6 % 55-7419
110 jämfört % 35-54 år.55-74 år med 212 %
111 Z-årigtrealskola, folkhögskola,%jämfört med 410 % folkskola, grundskola

3ocheller gymnasieskola4-árigt gymnasium% ellergymnasiumeller liknande 2
motsvarande.universitet, högskolaeller%

112 Z-årigtfolkhögskola,68 % realskola,liknande,folkskola, grundskola eller%57
gymnasieskolagymnasium eller4-årigtoch 59 % 3- ellergymnasiumeller liknande

motsvarande.universitet, högskolaellerjämfört med 48 %

96



SOU 1994:112

Konsumenter med lägre eller högre utbildning realskola, folkhög-än
skola, Z-årigt gymnasium tycker urvalet i butikerna något föratt är
stort113. De högutbildade däremot tycker urvalet i butikerna någotatt är
för litet114.

Diagram 4.31 Urvalet livsmedel i butikerna i tidsperspektivav ett-
Diagrammet visar konsumenternatycker urvaletom i livsmedçlsbutikema harav varor
förbättrats eller försämratsunderde åren.senaste

6 O
5 0
4 O
3 O;E
2 O
10

0
1 2 3 4 5

Stapelbeteckningar:
Förbättrats mycket 11,8 % Försämratsnågot 5,7 %
Förbättrats något 39.3 % Försämratsmycket 0,76
Totalt 51,1 % Totalt 6,3 %

Varken förbättrats Ingen åsikt 6,6 %
eller försämrats 26,6 %

Uteblivet 9,4 %svar

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Konsumenter med hushållsinkomst mellan 300 001en och 400 000 kr
tycker urvalet i butikernaatt förbättrats något de åren115.senaste

113 19 % folkskola, grundskola eller liknande, 16 % 3- eller 4-ärigt gymnasium eller
gymnasieskola och 23 % universitet, högskola eller liknande jämfört med 11 %
realskola, folkhögskola, Z-årigt gymnasium.

114 17 % 3- eller 4-årigt gymnasium eller gymnasieskola och 23 % universitet,
högskola eller liknande jämfört med 8 % folkskola, grundskola.

115 62 %järnfört med 34 % till 100000 kr.upp
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relativtså harstorlekbehandlar urvaletsJämfört med fråga 9a ettsom-
fråga.åsikt på dennaantal individer ingenstörre

Sammanfattning urval-

urvalettycker är%,50konsumenterna,övervägande delen attDen caav
sjättedelmedanförurvaletfemtedelEn ärlagom stort, enattstort. anser

för litet.tycker det äratt

för-harbutikernaiurvalettyckerMajoriteten konsumenterna attav
varkenurvaletfjärdedelCirkaåren.under de attbättrats senaste anseren

där-tyckerkonsumenternaUngefär 6 %eller försämrats.förbättrats av
åren.deunderförsämratsbutikerna harurvalet i senasteattemot

ellermycketi butikernaurvalet ärtyckerde konsumenterAv attsom
förbättratsharbutikernaiurvaletmajoritetenför tyckernågot attstort

åren.eller något demycket senaste
mycketförbättratshari butikernaurvaletKonsumenter attmenarsom

lagombutikemaurvalet i ärtyckernågotförsämratsnågot ellereller att
stortllö.

någotellermycketbutikernaurvalet i ärtyckerkonsumenterDe attsom
denförsämrats senastebutikernaiurvalettyckatenderarför litet att

åren.

livsmedelutländskadskaSvenska oçh

upplevslivsmedelsvenskapåkvalitetenhurfrågaintressanti tiden ärEn
frånresultatvisasNedanutländskal.medjämförelseikonsumentenav

bättreellerlivsmedelsvenska sämreärTycker Dufrågeställningen: att
prövatlivsmedel Duutländskadeän

in-frågeställningdenna motställaintressantdetfunnitVi har attäven
infor-medtillräckligtharkonsumenternadformationsläge119, omv s

ellerförbättrats116 varken58 %ochnågot% förbättrats64mycket,63 % förbättrats
%.med 37jämförtförsämrats

117 postenkäten.14 ifrån frågaresultatenDiskussionenbygger
118 postenkäten.fråga 14 ipåBaseras
119 postenkäten.6 ifrågamedkorstabuleratsFråga 14 har
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mation för kvaliteten påavgöra livsmedel,att leverantöremasbutikemas
nonnuppfyllelsem och konsumenternas kvalitetskravm.

Diagram 4. 32 Svensk och utländsk färsk fisk
Diagrammet visar konsumenternatycker svensk färsk fisk bättre ellerom är sämreän
utländsk de prövat.som

Färsk fisk

5 0
4 0
30

Q° 2 o
1 0

0
1 2 3 4 5

Stapelbeteckningar:
Svenskamycket bättre 26,3 % Svenskanågot 2,9sämre %
Svenskanågotbättre 15,2 % Svenskamycket 1,2sämre %
Totalt 41,5 % Totalt 4,1 %

Lika bra 21,7 % Ingen åsikthar 30,0prövat %

Uteblivet 2,8 %svar

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Vad gäller färsk fisk så tycker äldre konsumenter svensk mycketatt är
bättre utländskm. Detän bör 18-34-åringar frekventnoteras att änmer
55-74-åringar inte hade någon åsikt i denna frågam.

120Fråga 14har korstabuleratsmed fråga i7 postenkäten.
121Fråga 14 har korstabuleratsmed fråga 8 i postenkäten.
12245 % 55-74 a: jämfört med 20 % 18-34âr respektive 20 % 35-54 år.
12338 % jämfört 20med %.
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tyckerflerpersonhushâll barningår i attKonsumenter utanettsom
prövatm.utländska defärsk fisk bättre denmycketsvensk änär

informationslägeoch utländsktSvenskt vs.

ellerfärsk fisk någotsvenskkonsumenter ärAv de attsom anser
färsk68 %övervägande delentyckerutländsk,mycket attsämre än

alltid ellerkvalitetskravfisk i Sverige deras nästande köpt motsvarar
%d 32konsumenterofta. Resterandealltid eller ganska attansersv

aldrigellereller aldrigfisk Sverige ganska sällanfärsk de köpt i nästan
deras kvalitetskrav.motsvarar

svensk92 % de konsumenterövervägande delenDen attsom anserav
fiskfärsk deutländsk,färsk fisk lika bra eller bättre änär attanser

kvalitetskrav.Sverige derasköpt i motsvarar

Diagram 33 Svenskt och utländskt nötkött4.
ellerbättre änsvensktnötkött sämrevisar konsumenternatycker ärDiagrammet ut-om

deländskt prövat.som

60
50
40

20
10

124 enpersonshushåll34 % jämfört med 18 % .
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Stapelbeteckningar.
Svenskamycket bättre 34,9 % Svenskanågot 6,9 %sämre

Totalt 51,9 % Totalt 8,8 %

17.8 % Ingen åsikthar 19,3 %prövat

Uteblivet 2,0 %svar

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Äldre konsumenter tycker svenskt nötkött mycket bättre detatt är än
utländska de prövatl25.
Konsumenter i enpersonshushåll har ofta inte någon åsikt vad gäller för-
ändrade förväntningar på kvaliteten idag för fem årän sedan vad gäller
nötköttl.
Konsumenter med hushållsinkomst mellan 100 001 och 300 000 kren
tycker svenskt nötköttatt mycket bättreär det utländskaän de
prövat127. Höginkomsttagare tycker däremot svenskt nötkött någotatt är

detsämre utländskaän de prövatm.

Svenskt och utländskt informationslägevs.

Av de konsumenter svenskt nötkött något elleratt mycketärsom anser
utländsktsämre än tycker övervägande delen 61 % de alltid elleratt

alltid ellernästan ganska ofta har tillräckligt med information för att
kvalitetenavgöra på livsmedlet ifråga. Resterande konsumenter d v s

39 % de ganska sällan elleratt aldrig eller aldrig inteanser harnästan
tillräckligt med information för kvaliteten på livsmedletavgöraatt
ifråga.
Den övervägande delen 73 % de konsumenter svensktav attsom anser
nötkött lika braär eller bättre utländskt,än de alltid ellerattanser

125 jämfört45 se med 27 % 35-54 är.
12638 % jämfört med 16 % flerpersonshushåll bam.utan
127 41 % 100001-200 000 kr och 43 % 200 001-300 000 kr jämfört med 12 % över

400 000 kr.
123 22 bjämfört med 3 %100001-200000 kr och 5 % 200001-300000 kr.
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alltid eller ofta har tillräckligt information förganska mednästan att
kvaliteten på livsmedlet ifråga.avgöra

Svenskt och utländskt normuppfyllelsevs.

Av de konsumenter svenskt nötkött något eller mycketärattsom anser
utländskt tycker delen 82 % leverantö-övervägandesämre än att

rensbutikens produkter alltid eller alltid eller ganskanästanmotsvarar
ofta den kvalitet de utlovat produkten. Resterande konsumenterom
dv 18 sällan eller aldrig% leverantörenbutiken ganskaatts anser
eller aldrig den kvalitet de utlovar.nästan motsvarar

93 svensktDen övervägande delen % de konsumenter attav som anser
leveran-nötkött lika bra eller bättre utländskt,är än attanser

alltid ellertörensbutikens produkter alltid eller nästanmotsvarar gan-
ska ofta kvalitet utlovats.den som -

Svenskt och utländskt kvalitetskravvs.

något eller mycketAv de konsumenter svenskt nötkött ärattsom anser
de köptutländskt, delen 62 % nötkötttycker övervägandesämre än att

alltid elleralltid elleri Sverige deras kvalitetskrav nästanmotsvarar
38 nötkött deganska ofta. Resterande konsumenter d % attanserv s

aldrig de-aldrig ellerköpt i Sverige ganska sällan eller nästan motsvarar
kvalitetskrav.ras

svenskt94 % de konsumenterDen övervägande delen attsom anserav
de köpt inötköttlika bra eller bättre utländskt,nötkött är än attanser

iSverige deras kvalitetskrav.motsvarar
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Diagram 4. 34 Svensk och utländsk potatis
Diagrammet visar konsumenternatycker svenskpotatis bättreellerärom sämreän ut-
ländsk de prövat.som

P it ato s

6 0
5 0
4 0
30a
2 0
10
0

1 2 3 4 5

Stapclbeteckrlingan
Svenskamycket bättre 33,4 % Svenskanågot 1,9sämre %

k k 1 1n m
Totalt 51,0 % Totalt 3,0 %

Lika bra 21,3 % 4. Ingen åsikthar 22,3prövat %

Uteblivet 2,4 %svar

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

55-74-åringar tycker svensk potatis mycket bättreatt är ut1ändsk129.än
Notera 31 % den åldersgruppenatt inte hade någon åsikt iav yngre
denna fråga jämfört med 14 % i äldre åldersgrupp.
Konsumenter i Stockholm, Göteborg och Malmö tycker svenskatt po-
tatis något bättreär den utländskaän de prövatm.
Konsumenter bor i städer harstörre ofta ingen åsikt svensksom om
potatis bättreär den utländskaän de prövat131.

12948 Jbjämtön med 23 aa 18-34år.
13025 %jämfört med 12 % konsumenteri övriga störrestäder.
13132 % jämfört med 15 % konsumenteri Stockholm, Göteborgoch Malmö.
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normuppfyllelseoch utländsktSvenskt vs.

mycketpotatis något ellersvensk ärAv de konsumenter attsom anser
59 % leverantö-övervägande delentyckerutländsk attänsämre

ganska ofta denalltid elleralltid ellerrenbutiken nästanmotsvarar
d 41 %Resterande konsumenterprodukten.utlovatkvalitet de svom
ellereller aldrigleverantörenbutiken ganska sällan nästanattanser

utlovar.den kvalitet dealdrig motsvarar
svenskkonsumenter81 % deövervägande delenDen attanser,somav

leverantö-utländsk,eller bättrepotatis lika bra än attär anser
ofta denalltid eller ganskaelleralltidrenbutiken nästanmotsvarar

produkten.utlovatkvalitet de om

kvalitetskravutländsktochSvenskt vs.

eller mycketpotatis någotsvensk ärAv de konsumenter attsom anser
Sverigepotatis köpt idetycker hälftenutländsk motsvararsämre än att

andraganska ofta. Denalltid elleralltid ellerkvalitetskravderas nästan
aldrig ellersällan ellerSverige ganskapotatis köpt idehälften attanser

kvalitetskrav.aldrig derasnästan motsvarar
svenskdelen132 de konsumenterövervägande attDen som anserav

potatis köptde ieller lika bra,utländskpotatis bättre attär än anser
ikvalitetskrav.derasSverige motsvarar

132 livsmedel något bättre84 % svenskalivsmedel mycket bättre,svenska87 %
livsmedel lika bra.respektive80 svenska%
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Diagram 4. 35 Svensk hårdostoch utländsk
Diagrammet visar konsumenterna hårdasttycker svensk bättre ellerärom sämreän ut-
ländsk de prövat.som

Hardest

Stapelbeteckningar:
Svenskamycket bättre 22,8 % Svenskanågot sämre 5,3 %

b l Svenskaot mmkç;v n m 2,9 %
Totalt 38,5 % Totalt 7,3 %

Lika bra 33,4 % Ingen åsikthar 18,0prövat %

Uteblivet 2,8 %svar

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Höginkomsttagare tycker hårdostsvensk lika braatt är desom
utländska de prövat133.

Svenskt och utländskt informationslägevs.

Av de konsumenter hårdostsvensk något elleratt ärsom mycketanser
utländsksämre än tycker övervägande delen 63 % de alltid elleratt

alltid ellernästan ganska ofta har tillräckligt med information för att
kvalitetenavgöra på livsmedlet ifråga. Resterande konsumenter d sv

37 % de ganska sällan eller aldrigatt elleranser aldrig intenästan har

133 %55 400000över kr jämfört 24med % till 100000 kr, 26 % mellanupp
100001 och 200 000 kr. respektive 33 %.
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tillräckligt information för på livsmedletmed kvalitetenavgöraatt
ifråga.

93Den övervägande delen % de konsumenter svenskattav som anser
hårdost lika bra eller bättre de alltidutländsk, ellerär än attanser

alltid eller ganska ofta har tillräckligt med information förnästan att
kvaliteten på livsmedlet ifråga.avgöra

Svenskt utländsktoch normuppfyllelsevs.

hårdostAv de konsumenter svensk något eller mycketärattsom anser
utländsk tycker delen 86 % produktenövervägandesämre än att mot-

alltid eller alltid eller ganska ofta den kvalitet leveran-nästansvarar
hartörenbutiken utlovat. Resterande konsumenter d 14 % anserv s
ganska sällan eller aldrig eller aldrig denprodukten nästanatt motsvarar

hårdostkvalitet leverantörenbutiken utlovar. Vad gäller så utmärker
hårdostsig inte de konsumenter tycker svensk är sämre än ut-attsom

hårdostländsk jämfört de svensk bättremed konsumenter tycker ärsom
vilket falletutländsk, varit för andra livsmedel.än

svenskDen övervägande delen 94 % konsumenterde attav som anser
produktenkorv lika bra eller bättre utländsk,är än att motsvararanser

leverantö-alltid eller alltid eller ganska ofta den kvalitetnästan
renbutiken utlovat.

Svenskt utländskt kvalitetskravoch vs.

hårdost eller mycketAv någotde konsumenter svensk ärattsom anser
hårdost81 de köptutländsk, tycker övervägande delen %sämre än att

alltidi Sverige kvalitetskrav alltid eller ellerderas nästanmotsvarar
hårdost deganska ofta. Resterande konsumenter d 19 % attanserv s

aldrig de-köpt i Sverige ganska sällan eller aldrig eller nästan motsvarar
kvalitetskrav.ras

Den övervägande delen 97 % de konsumenter svenskattanserav som
hårdost ilika bra eller bättre utländsk, korv de köptär än attanser
Sverige kvalitetskrav.derasmotsvarar
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Diagram 4. 36 Svensk och utländsk korv
Diagrammet visar konsumenterna tycker svensk korv bättre ellerom är sämre än ut-
ländsk de prövat.som

Stapelbeteckningar:
Svenskamycket bättre 26,5 % Svenskanågot sämre 11,8 %

t 16 %v n n nskam0 k ämre 6 %v
Totalt 42,5 % Totalt 18,1 %

Lika bra 14,9 % Ingen åsikthar 21,7prövat %

Uteblivet 2,8 %svar

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Höginkomsttagare tycker svensk korv någotatt är sämre utländskän de
prövatm.

Svenskt och utländskt informationslägevs.

Av de konsumenter svensk korvatt någotsom elleräranser mycket
sämre utländskän tycker hälften de alltid elleratt alltidnästan eller gan-
ska ofta har tillräckligt med information för kvalitetenavgöra påatt
livsmedlet ifråga. Den andra hälften de ganska sällanatt elleranser

134 23 % över400000krjämfön med 6 % 300 001 och 400000kr.
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information föraldrig eller aldrig inte har tillräckligt mednästan att
kvaliteten på livsmedlet ifråga.avgöra

svenskdelen 78 deDen övervägande % konsumenter attanserav som
de alltid ellerkorv lika bra eller bättre utländsk, nästanär än attanser

förmed informationalltid eller ganska ofta har tillräckligt avgöraatt
kvaliteten på livsmedlet ifråga.

Svenskt och utländskt normuppfyllelsevs.

något eller mycketsvensk korvAv de konsumenter ärattsom anser
62 produktenutländsk övervägande delen %tyckersämre än att mot-

kvalitet deofta den leveran-alltid eller alltid eller ganskanästansvarar
38 %dtörenbutiken utlovat. Resterande konsumenter attansersv

denaldrigaldrig ellerprodukten ganska sällan eller nästan motsvarar
kvalitet leverantörenbutiken utlovar.

svensk87 konsumenterövervägande delen % deDen attsom anserav
leverantörenbutikenutländsk,lika bra eller bättrekorv är än attanser

deofta den kvaliteteller ganskaalltid eller alltid ut-nästanmotsvarar
produkten.lovat om

informationslägeSvenskt och utländskt vs.

eller mycketnågotsvensk korvAv de konsumenter ärattsom anser
köpt i58 % korv dedelenutländsk, tycker övervägande attsämre än

alltid elleralltid ellerSverige deras kvalitetskrav nästanmotsvarar gan-
köpt ide% korvd 42ska ofta. Resterande konsumenter attansersv
derasaldrigellerSverige ganska sällan eller aldrig nästan motsvarar

kvalitetskrav.
svensk89 de konsumenterövervägande delen %Den attansersomav
köpt ideutländsk, korvlika bra eller bättrekorv är än attanser

Sverige deras kvalitetskrav.motsvarar
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Diagram 4. 36 Svenskt och utländskt matbröd
Diagrammet visar konsumenternatycker svenskt matbröd bättre ellerär sämreänom
utländskt de prövat.som

Matbröd

4 0

3 O

20a

10

0
1 2 3 4 5

Stapelbeteckningar:
Svenskamycket bättre 20,1 % Svenskanågot 12,7 %sämre

ttr 1 k lv v m
Totalt 33,6 % Totalt 18,8 %

2. Lika bra 31,6 % 4. Ingen åsikthar 14,5 %prövat

Uteblivet 1,4 %svar

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

55-74-åringar tycker svenskt matbröd135 och nötköttmatt mycketär
bättre de utländska deän prövat
Konsumenter med hushållsinkomst mellan 100 001 och 200 000 kren
tycker svenskt matbröd mycket bättreatt är de utländska deän prö-
vat137.

135 31 %jämfön med 15 % 35-54 år.
136 % jämfört45 med 27% 35-54 år.
137 25 % jämfört med 9 % 400 000över kr.
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normuppfyllelseSvenskt utländsktoch vs.

något ellermatbrödsvensktde konsumenter ärAv attansersom
80delen %tycker övervägande mat-mycket utländsktsämre än att

kvalitetofta denalltid eller ganskaalltid ellerbrödet nästanmotsvarar
20 %dkonsumenterleverantörenbutiken utlovat. Resterande sv
aldrigaldrig ellerellerganska sällanmatbrödet nästanattanser

leverantörenbutiken utlovar.kvalitetdenmotsvarar
svenskt94 % de konsumenterövervägande delenDen attansersomav

matbrödetutländskt,eller bättrematbröd lika bra mot-änär attanser
ofta kvalitet leveran-ganska denalltid elleralltid eller nästansvarar

törenbutiken utlovat.

informationslägeoch utländsktSvenskt vs.

något ellermatbrödsvenskt ärde konsumenterAv attansersom
68 %övervägande delentyckerutländskt, attmycket sämre än

elleralltidkvalitetskravderasSverigede köpt imatbröd motsvarar
%32dResterande konsumenterofta.alltid eller ganskanästan sv

ellereller aldrigsällanSverige ganskaide köptmatbrödattanser
kvalitetskrav.derasaldrignästan motsvarar

svenskt95 % de konsumenterdelen attövervägandeDen ansersomav
de köptmatbrödutländskt,eller bättrematbröd lika bra än attär anser

kvalitetskrav.derasi Sverige motsvarar
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Diagram 37 Svensk och utländsk pasta
Diagrammet visar konsumenternatycker svensk bättre ellerpasta är sämreänom ut-
ländsk de prövat.som

Stapelbeteckningar:
Svenskamycket bättre 8,7 % Svenskanågot 9,6 %sämre
Svenskanågot bättre 5,1 % Svenskamycket 4,2 %amg
Totalt 13,8 % Totalt 13,8 %

Lika bra 46,9 % åsiktharIngen 21,6 %prövat

Uteblivet 4,0 %svar

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Vad gäller så depasta svensk lika brapasta ärattanser ut-yngre som
ländskm.
Konsumenter ingår i flerpersonshushâll barn tyckerett utansom att
svensk mycket bättre den utländskapasta är de prövatl39.än
Låginkomsttagare tycker svensk mycket bättrepasta denär änatt ut-
ländska de Höginkomsttagareprövat14°. däremot tycker svensk pastaatt

någotär den utländska desämre än prövat141.

138 53 % 18-34a: respektive 35-5449 % år jämfört med 32 % 55-74 år.
139 15 %jämfört med 5 % enpersonshushâll.140 20 % upptill 100000 kr jämfört 3 000med % 400 kr.över
141 2.3% 400 000 krjämfört 2 %över med 000till 100 kroch 1004 % mellan 001upp

200 000och kr.
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svensktyckerStockholm, Göteborg och Malmö pastaiKonsumenter att
något den utländska de prövatm.sämre änär

normuppfyllelseSvenskt och utländskt vs

mycketnågot ellersvenskkonsumenterAv de pasta ärattsom anser
89 % leverantö-övervägande delenutländsk tycker attsämre än

ofta denganskaalltid ellerrenbutiken alltid eller nästanmotsvarar
%dv 11Resterande konsumenterkvalitet de utlovat produkten. som

aldrig ellersällan ellerleverantörenbutiken ganska nästanattanser
utlovar.den kvalitet dealdrig motsvarar

svenskdelen 97 % de konsumenterövervägandeDen attansersomav
leverantörenbutikenutländsk,lika bra eller bättre änpasta är attanser

deden kvalitetganska oftaalltid elleralltid eller ut-nästanmotsvarar
produkten.lovat om

informationslägeutländsktSvenskt och vs.

mycketnågot ellersvenskde konsumenter pasta ärAv attsom anser
köpt ide91 %delen pastatycker övervägandeutländsk, attänsämre

elleralltidelleralltidkvalitetskrav nästanSverige deras gan-motsvarar
iköptde9 % pastakonsumenter dofta. Resterandeska attansersv

derasaldrigellersällan eller aldrigSverige ganska nästan motsvarar
kvalitetskrav.

svenskkonsumenter97 % deövervägande delenDen attansersomav
i Sve-de köptutländsk, tyckereller bättre pastalika bra än attpasta är

deras kvalitetskrav.rige motsvarar

livsmedelsvenska och utländskaSammanfattning -

Äldre livsmedel bättresvenska äntycker i allmänhet ärkonsumenter att
utländska

hakonsumenternapotatis majoritetenochNötkött enavanses av
på.livsmedel deutländskaeller något bättre kvalitetmycket än provat

kon-majoritetensvensklika braUtländsk pasta avavsomanses

142 övriga riket.jämfört med 4 % konsumenteri18 %
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Korv och fåttmatbröd har andel därsumentema. kon-störreen svar
svenska livsmedel något eller mycketsumenten att är sämre änmenar

utländska.

Vad gäller färsk fisk så finns det här relativt antal ingenett stort
Ävenåsikthar övriga livsmedelprövat-svar. har relativt många ingen

åsikthar prövat-svar.

De konsumenter livsmedelsvenska lika bra eller bättreärattsom anser
utländskaän tycker informationen för livsmedelskvalitetavgöraatt att är

tillräcklig. De tycker dessutom produkten den kvalitet bu-att motsvarar
tikenleverantören utlovar och livsmedel de köpt i Sverigeatt motsvarar
deras krav på kvalitet.

4.2.4 Kvalitetsmedvetenhet informationslägeoch

Konsumentrollen de många roller ochär har. Vi haren av var en av oss
också roller medborgare, familjeroll, yrkesutövare, studerande,som
föreningsmedlem Konsumentrollen har skiftande innehåll. För fler-etc.
talet inte alla, innebär den inköp livsmedel. Med-texvuxna, men av
vetenhet i rollen konsument varierar likaså. Vi började därför medsom

reda på hur många handlar respektive inteatt ta handlar livsmedel,som
för sedan fråga andra medvetenhetsaspekteratt kon-texom som

bedömning kvalitetsmedvetenhet, faktorersumentens egna av som
påverkar uppfattningen kvalitet och konsumenten sig kunnatrorom om
påverka livsmedelskvaliteten.

Handlar int; livsmedel

Postenkäten inleddes med fråga143 respondenten brukaren om man
handla livsmedel. Resultaten visar övervägande delen ca 90 % deatt av

på enkäten brukar handla livsmedel, 54 %svarat dessasom ca av var
kvinnor och 46 % 9 % handlar aldrig ellermän. aldrig,nästanca var

87 % och endast 13 % kvinnor.män Ca 1 % har intevarav ca var ca var
på frågan.svarat

143Fråga 3 i postenkäten.
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mninnh -konKvali umenten nvem

kon-andelhurundersökaskälfleraintressantDet storatt avär av
andradeHarkva1itetsmedvetna144.sig t exsumentema somansersom

konsumenterövrigajämfört medlivsmedelskvalitetenuppfattningar om
kon-kvalitetsmedvetnadeintressefunnit detVi haräven att se omav

deochlivsmedelskvaliteten ärpåverka145kande omtrorsumenterna
livsmedelskvaliteten.oroade14° över

specialstudierredovisas dessutomkapitel 5nästkommande treI om
konsumenter.kvalitetsmedvetnasärskilt

bedömningkonsumenternasKvalitetsmedvetenhetDiagram 4.38 egna-
påkvalitetenmedvetnasigsjälvkonsumentenvilken gradvisarDiagrammet omanser

livsmedel.

Stapelbeteckningar:
1,0 %åsiktIngen18,0 %medvetenMycket

60,7 %ganska ggvçten
0,8 %Uteblivet%78,7Totalt svar

18,3 %lite medvetenGanska
1,1alls medvetenInta

19,4 %Totalt

144 postenkäten.fråga 15ifrånpå resultatDiskussionen baseras
145 postenkäten.19 ifrågamedkorstabulerats15harFråga
146 13 i postenkäten.frågamedkorstabulerats15harFråga
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Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Kvinnor sig kvalitetsmedvetna och 27än %män,anser männenmer av
och 13 % kvinnorna sig ganska lite eller inte alls kvalitetsmed-av anser
vetna.
Av de konsumenter sig ganska kvalitetsmedvetna finns detsom anser en

andel konsumenterstörre med hushållsinkomst mellan 200 001 ochen
400 000 kr. Höginkomsttagare speciellt kvalitetsmedvetna.är

K valitetsmedvetenhet och kvalitetspåverkan

De konsumenter sig kvalitetsmedvetna tycker de kansom anser att
påverka livsmedelskvaliteten mycket. De konsumenter sig litesom anser
eller inte alls kvalitetsmedvetna tycker de kan påverka livsmedels-att
kvaliteten ganska lite eller inte alls.

Kvalitetsmedvetenhet och 0r0

Kvalitetsmedvetna konsumenter tenderar mycket oroadeatt vara av-
seende alla de aspekter fanns med i frågomam.som
De icke kvalitetsmedvetna konsumenterna tenderar ganska liteatt vara
eller inte alls oroade avseende alla de aspekter fanns imed frågoma.som

Kvalitetsmedvetenhet livsmedelskvalitetvs.

Har de konsumenter sig kvalitetsmedvetna avvikandesom anser vär-
deringar jämfört med andra konsumenter Fråga 15 i postenkäten som
handlar konsumenternas kvalitetsmedvetenhet hos sig självaom har
korstabulerats med några utvalda frågor i enkäten för belysaatt even-
tuella skillnader.

147 Se fråga 10 i postenkäten.
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kvalitetWupplevelseKvalitetsmedvetenhet avvs.

värderingarkonsumenternaskvalitetsmedvetnaSkiljer sig de av
ickefrån delivsmedelsgruppemade studeradehoskvalitetsegenskaper

konsumenternaskvalitetsmedvetna

kvalitetupplevelseKvalitetsmedvetenhet4.1Tabell av-
kvalitetsmedvetnakonsumenterlivsmedelhoskvalitetsegenskapervisar deTabellen

konsumenter.andraviktigaretycker änär

AndraKvalitets-EgenskapLivsmedel
konsumentermedvetna

konsumenter

34%utseendefiskFärsk Bra
48%smakBra

närproduceradProduktenär
6%produceradlokalt

plastförpackadProdukten
25%falrdigforpackad
30%kemikalierinnehållerProdukten

geografiskatill produktensKänner
25%ursprung

högtProduktenhar
15%näringsvärde

närproduceradProduktenNötkött är
$6%produceradlokalt

plastförpackadProdukten
15%färdigförpackad
28%kemikalierinnehållerProdukten

till produktensKänner
22%geografiskaursprung
6%tillämpatsStorskalighet har
18%djupfrystinteProdukten är

djurenstillhar tagit hänsynMan
3 8929 %välbefinnande

148 postenkäten.15 ioch frågafråga4Korstabulering mellan
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Livsmedel Egenskap Kvalitets- Andra
medvetna konsumenter
k0

Potatis Bra smak 56% 39%
Produkten närproduceradär
lokalt producerad 16% 7%
Produkten plastförpackad
fardigförpackad 15% 7%
Produkten innehållerkemikalier 31% 21%
Kännertill produktens
geografiska 18% 7%ursprung
Produktenrávaroma ekologiskär
alternativtodlad 15% 8%

Hårdost Bra smak 78% 60%
Produkten plastförpackad
fárdigförpackad 20% 8%
Produkten innehållerkemikalier 29% 17%
Känner till produktens
geografiska 14% 5%ursprung
Produktenhar högt näringsvärde 13% 6%
Produktenhar hög andel
râvaruinnehåll 8% 3%

Korv Bra smak 63% 53%
Produktenär närproducerad
lokalt producerad 6% 1%
Produkten innehållerkemikalier 33% 22%
Att kännertill producentenman
distributören 12% 7%
Känner till produktens
geografiska 13% 6%ursprung
Storskalighet har tillämpats 3% 0%
Produktenhar högt näringsvärde 11% 6%
Produktenhar hög andel
rävaruinnehåll 23% 11%

Matbröd Bra smak 62% 50%
Produktenär närproducerad
lokalt producerad 12% 5%
Produkten plastförpackad
fardigförpackad 7% 2%
Produkten innehållerkemikalier 32% 18%
Att kännertill producentenman
distributören 9% 4%
Känner till produktens
geografiska 9% 4%ursprung
Produktenråvaroma ekologiskär
alternativtodlad 9% 3%
Produktenhar högandel
råvaruinnehåll 10% 3%
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Kvalitets- AndraLivsmedel Egenskap
konsumentermedvetna

konsumenter

32 %%45smakBra
14 %29 %innehållerkemikalierProdukten

produktensKänner till
%28 %geografiskaursprung

9 %l8 %näringsvärdeProduktenhar högt

kvalitetsmedvetna konsumenterickeinomandelEn större gruppen av
inte p0tatis149.handlar

utländskt15°svenskt ochKvalitetsmedvetenhet vs.

konsu-kvalitetsmedvetnavad deintressefunnit detVi har att seav
utländska151.medjämförelselivsmedel isvenskatyckermenterna om

tyckerlivsmedelskvalitetensig medvetnaKonsumenter attomsom anser
prövat152..hårdost utländsk delika bra eller bättresvensk änär

Kvalitetsmedvetenhet förväntningar153vs.

konsu-med andrajämförtkvalitetsmedvetna konsumenterna,deHar
årfemidag förlivsmedelskvalitetenförväntningar på änandramenter,

sedan

livsmedelskvaliteten har högresig medvetnaKonsumenter omsom anser
ñsk154.färskvad gäller kvalitetenförväntningar

livsmedelskvaliteten harsig medvetnainteKonsumenter omsom anser
färskpågäller kvalitetenvadförväntningarhögre eller lägrevarken

fisk155.

149 jämfört med 3 %.7 %
15° postenkäten.ifråga 14och fråga 15Korstabulering mellan
151 i postenkäten.fråga 14och 15Korstabulering mellan
152 jämfört med 84 %.92 %
153 fråga 12 i postenkäten.Korstabulering mellan och 15
154 48%jämfört med %.61
155 35 %.49 % jämfört med
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Konsumenter sig medvetna livsmedelskvaliteten har högresom anser om
förväntningar vad gäller kvaliteten på nötkött156.
Konsumenter inte sig medvetna livsmedelskvaliteten harsom anser om
varken högre eller lägre förväntningar vad gäller kvaliteten på nöt-
kött157.

Konsumenter sig medvetna livsmedelskvaliteten har högresom anser om
förväntningar vad gäller hård0st153.kvaliteten på
Konsumenter inte sig medvetna livsmedelskvaliteten harsom anser om
varken högre eller lägre förväntningar hård-vad gäller kvaliteten på
ost159.

Konsumenter sig medvetna livsmedelskvaliteten har högresom anser om
förväntningar vad gäller kvaliteten på korv16°.
Konsumenter inte sig medvetna livsmedelskvaliteten harsom anser om
varken högre eller lägre förväntningar vad gäller kvaliteten på k0rv161.

Konsumenter sig medvetna livsmedelskvaliteten har högresom anser om
förväntningar vad gäller kvaliteten på matbrödm.
Konsumenter inte sig medvetna livsmedelskvaliteten harsom anser om
varken högre eller lägre förväntningar vad gäller kvaliteten på mat-
bröd163.

Även frågorna 8 och 9a och b har korstabulerats med denna fråga
15 frågorna återfinns i bilaga, inga signifikanta skillnader harmen
framkommit.

15670 % jämfört med 47 %.
15750 % jämfört med 28 %.
15851 %jämfört med 38 %.
15961 %jämfört med 48 %.
16063 % jämfört med 45 %.
16149 % jämfört 33med %.
16268 % jämfört 49med %.
16349 % jämfört med 30 %.
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Allergi m154m

Vissa konsumenter kan olika skäl inte all Allergi elleräta sorts mat.av
medicinsk orsak religion eller ideologisk uppfattningannan samt annan

sådanaär skäl ofta förekommer. Nedan redovisas hur mångasom av
konsumenterna inte kan vissa livsmedel sådana harskäl. Viätasom av

funnitäven det intressant studera dessa konsumenter, kaninteatt om som
vissaäta livsmedel, sig speciellt kvalitetsmedvetna. Vidanser vara en

korstabulering155 finner vi dock inga signifikanta skillnader.

Diagram 39 Allergi m m
Diagrammetvisar konsumenteneller någon i konsumentenshushåll inte äterom annan
vissa livsmedeltyper allergiannanmedicinskorsakeller religiösaideologiskaav p g a av
skäl.

90
80
70
60
50
40
30
20
10

Stapelbeteckningar:
Ja,på grund allergi eller medicinskorsak 13,6 %av annan
Ja. grund religion eller ideologisk uppfattning 3,3 %av annan
Nej, alla i hushålletkan alläta 81,0 %sortsmat
Uteblivet 1,8 %svar

164Baseras fråga 16i postenkäten.
165Fråga 15 och 16 i postenkäten.
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V rkar konsum kv lite f inm ntensv su

Konsumenters uppfattning kvaliteten påverkas bl och kun-idéerom a av
skap från olika håll. Här redovisas i vilken utvaldagrad några
aspekterlöö påverkar uppfattningen livsmedelskvalitetm.om

Diagram 4.40 Påverkan släkt, och arbetskamratervännerav
Diagrammet visar i vilken utsträckning konsumentensuppfattning påverkaskvalitetom

släkt, och arbetskamrater.vännerav

...sIäktvänner
arbetskamrater

50
40
30

20

1O

0

166Släktvännerarbetskamrater
Experter
Innehållsdeklarationer
Dagstidningar
Andra tidningar och tidskrifter
Kokböcker
IVradio
Reklam
Ditt deltagandei kursverksamhet
Priset
Egen erfarenhet
Förpackningensutseende

167Fråga 11 ipostenkäten.
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Stapelbeteckningar:
Påverkasmycket 10,5 % åsiktvetIngen 3,7 %

Totalt 45,6 % Uteblivet 5,9 %svar

2. Påverkasganskalite 35,9 %
Påverkasinte alls 8,9 %
Totalt 44,8 %

Diagram 4.41 Påverkan experterav
Diagrammet visar i vilken utsträckningkonsumentensuppfattning kvalitetpåverkasom

experter.av

rte p ex e r. . .

6 0
5 O
4 0
30$
2 O
10

0
1 2 3 4

Stapelbeteckningar:
Påverkas 6,1mycket % Ingen åsiktvet %5,3
Påverkasganskamycket 26,0 %
Totalt 32,1 % Uteblivet 7,7 %svar

Påverkas 40,1ganskalite %
14

Totalt 54,8 %
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Demo grafiska skillnader mellan konsumenter:

Konsumenter med hushållsinkomst mellan 200 001 och 300 000 kren
respektive 400 000 kr tyckeröver deras uppfattning kvalitet på-att om
verkas ganska lite experterlñx.av

Diagram 4.42 Påverkan innehållsdeklarationerav
Diagrammet visar i vilken utsträckningkonsumentensuppfattning kvalitet påverkasom

innehållsdeklarationer.av

...innehállsdeklarationer

Stapelbeteckningar:
Påverkasmycket 17,8 % Ingenåsiktvet 3,4 %
Påverkasganskamvcket 44 7 %
Totalt 62,5 % Uteblivet 5,9 %svar

Påverkasganskalite 23,6 %
Påverkasinte alls 4 6 %
Totalt 28,2 %

168 41 % respektive 45 % jämfört med 21 % till 100000kr.upp
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mellan konsumenter:Demografiska skillnader

livsmedalskvalitetuppfattningderas18-34-åringar tycker att om
Höginkomstagare där-innehå11sdeklarati0ner169.ganska litepåverkas av

ganskamycketpåverkaskvalitetuppfattningtycker deras avattemot om
innehållsdeklarationerl70.

dagstidningarDiagram 4.43 Påverkan av
påverkaskvaltetuppfattningutsträckning konsumentensvisar i vilkenDiagrammet om

dagstidningar.av

...dagstidningar

Stapelbeteckningar:
4,1 %åsiktvetIngen3,9 %Påverkasmycket

24,7 %Påverkas mycketganska
6,7 %Uteblivet28,6 %Totalt svar

%44,7Påverkasganskalite
linP r
60,5 %Totalt

169 år.% 55-7434 % jämfört med 11
170 100000 kr.% tilljämfört med 27% 400 000 kr55 över upp
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Demografiska skillnader mellan konsumenter:

l8-34-åringar tycker deras uppfattning livsmedelskvalitet på-att om
verkas ganska lite dagstidningarm. Det bör dock deav noteras att var
fler i den äldre åldersgruppen inte svarade på denna fråga172.som

Diagram 4.44 Påverkan andra tidningar och tidskrifterav
Diagrammet visar i vilken utsträckning konsumentensuppfattning kvalitet påverkasom

andratidningar och tidskrifter.av

...andra tidningar och
tidskrifter

70
so
50
40
0so
20
10

Stapelbeteckningar:
Påverkasmycket 3,0 % Ingen åsiktvet 5,5 %
Påverkasganskamycket 22,3 %
Totalt 25,3 % Uteblivet 8,1 %svar

Påverkasganskalite 43,1 %
Påverkasinte alls 18, å
Totalt 61,1 %

17152 jämfört% med 31 % 55-74 år.
17215 % jämfört med 4 %.
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mellan konsumenter:Demografiska skillnader

inte påverkaslivsmedelskvalitetuppfattningMän tycker derasatt avom
deras18-34-åringarLikaså tyckertidningar och tidskrifter173. att upp-

tidskriftcrm.påverkas ganska litelivsmedelskvalitetfattning avom

Diagram kokböcker4.45 Påverkan av
påverkasuppfattning kvalitetutsträckningkonsumentensDiagrammet visar i vilken om

kokböcker.av

...kokböcker

Stapelbeteckningar:
5,39 %åsiktvetIngenPåverkas 7,8 %mycket

31,2 %Påverkasganskamycket
7,1 %Uteblivet39,0 %Totalt svar

Påverkas 32,2 %ganskalite
15,8%Påverkasinte alls
48,0 %Totalt

173 kvinnor.23 % jämfört med 12%
174 55-74år.% jämfört med 33 %51
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Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Män och konsumenter tycker deras uppfattning kvalitet inteyngre att om
påverkas kokböckerm. Många 55-74-åringar svarade inte på dennaav
fråga176.

Diagram 4.46 Påverkan TV och radioav
Diagrammet visar i vilken utsträckningkonsumentensuppfattning kvalitet påverkasom

TV och radio.av

...T V d ir a o

7 0
6 O
5 0
4 O

°ö 3 O
2 0

01
0

1 2 3 4

Stapelbeteckningar:
Påverkasmycket 4,6 % Ingenåsiktvet 4,5 %
Påverkasganskamycket 22,7 %
Totalt 27,3 % Uteblivet 7,2 %svar

Påverkasganskalite 42,3 %
Påverkasinte alls 188 %
Totalt 61,1 %

175 24 % jämfört med 10% kvinnor. 23 % 35-54år jämfört med 10% 55-74 år.
176 16 jämfört02. med 18-344 00 år och 5 % 35-54 år.
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mellan konsumenter:Demografiska skillnader

TVra-påverkasintekvalitetuppfattningMän tycker derasatt avom
Även barnflerpersonshushåll medingår idi0177. konsumenter ettsom

ganska litepåverkaslivsmedelskvalitettycker deras uppfattning avatt om
TVradio173.

Diagram 4.47 Påverkan reklamav
påverkaskvalitetuppfattningi vilken utsträckningkonsumentensDiagrammet visar om

reklam.av

...reklam

Stapelbeteckningar:
4,5 %åsiktvetIngenPåverkasmycket 2,7 %

13,5 %Påverkasganskamycket
7,0 %Uteblivet16,2%Totalt svar

42,5 %Påverkasganskalite
k nv

72,4 %Totalt

17723 % jämfört 12% kvinnor.med
178 enpersonshushåll50 % jämfört med 30 % .
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Demografiska skillnader mellan konsumcrzter:

Höginkomsttagare tycker deras uppfattning livsmedelskvalitet på-att om
verkas ganska mycket reklaml79.av

Diagram 4.48 Påverkan deltagandei kursverksamhetav
Diagrammet visar i vilken utsträckningkonsumentensuppfattning kvalitet påverkasom

deltagandei kursverksamhet.av

...Ditt deltagande i
kursverksam het

Stapelbeteckningar:
Påverkasmycket 2,5 % Ingenåsiktvet 28,8 %
Påverka ganska:trycket 11,4 %s
Totalt 13,9% Uteblivet 8,2 %svar

Påverkasganskalite 16,6 %
Påverkasinte alls 32 8 %
Totalt 49,4 %

Demografiska skillnader mellan konsurrzcnter:

Konsumenter med hushållsinkomst mellan 200 001 och 300 000 kren
tycker deras uppfattning livsmedelskvalitet påverkas ganska liteatt om av
deras deltagande i kursverksamhctlg.

179 24 % 400 000 kr jämförtöver med %7 mellan 200001 och 300000 kr.
18023 jämfört9:37 med %7 400 000kr.över
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livsmedels-Höginkomsttagare respektive uppfattningtycker derasatt om
inte kursverksamhetlål.kvalitet alls påverkas deltagande iav

inte hade någonPå fråga betydande andel, 28 %,denna det ca somvar en
åsikt, vilket deltar i någon kursverksamhet.kan bero på deatt

Diagram 4.49 Påverkan prisetav
kvalitet påverkasuppfattningDiagrammet visar utsträckningkonsumentensi vilken om

priset.av

...priset

Stapelbeteckningar:
3,7 %åsiktvet13,0 % IngenPåverkasmycket

37,0 %Påverkas mycketganska
6,9 %Uteblivet50,0 % 4.Totalt svar

29,0 %Påverkas liteganska
10.2Påverkas %inte alls
39,2 %Totalt

mellan konsumenter:Demografiska skillnader

tycker de-flerpersonshushåll barningår iKonsumenter attutanettsom
prisetm.påverkaslivsmedelskvalitet inte allsuppfattning avras om

181 %000 kr respektive 28med 23 upptill 10053 000 jämfört %% 400 kröver
och 300 00 kr.mellan 200 001

182 enpersonshushåll18 % jämfört med 4 % .
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Konsumenter med hushållsinkomst mellan 100 001 200och 000 kren
tycker däremot deras uppfattning livsmedelskvalitet påverkasatt om
mycket prisetm.av

Diagram 4.50 Påverkan erfarenhetav egen
Diagrammet visar i vilken utsträckning konsumentensuppfattning kvalitet påverkasom

erfarenhet.egenav

erfarenhet...egen

09
8 0
7 0
6 0
5 0
4 0
3 0
2 O
1 0

0
1 2 3 4

Stapelberteckningar:
Påverkasmycket 42,5 % Ingenåsiktvet 3,5 %
Påverkasganskamycket 40,0 %
Totalt 82,5 % Uteblivet 5,8 %svar

Påverkasganskalite 5,8 %
Pvrk in alls 19%
Totalt 7,7 %

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Konsumenter ingår i flerpersonshushåll med bam tycker de-ettsom att
uppfattning livsmedelskvalitet påverkas mycket erfaren-ras om av egna

18324 jämfört% med 3 % 400 000 kr.över
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mellanheterm. Det tycker med hushållsinkomstkonsumenteräven en
300 001 400000och kr185.

Diagram 4.51 Påverkan förpackningensutseendeav
uppfattning kvalitet påverkasDiagrammetvisar i vilken utsträckningkonsumentens om

förpackningensutseende.av

...förpackningens
utseende

Stapelbeteckningar:
åsiktvet7,8 % IngenPåverkasmycket

2kn mv
34,9 % UteblivetTotalt svar

34,3 %Påverkasganskalite
Påverkasinte 20,2 %alls
Totalt 54,5 %

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Mal-i städer exklusive Stockholm, GöteborgKonsumenter ochstörre
tycker uppfattning livsmedelskvalitet påverkas ganskamö derasatt om

förpackningensmycket utseende136.av

184 %jämfört 26 enpersonshushåll47 med % .185 jämfört 000 30 200 och60 % med 34 % till 100 kr respektive % mellan 001upp
300000 kr.

18630 %jämfört 16% i övriga riket.med konsumenter
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Sammanfattning påverkan-

Konsumenterna tycker deras uppfattning kvalitet påverkas mycketom av
erfarenhet i utsträckning andra idé-större och kunskapskällor.änegen

Konsumenters uppfattning kvalitet yngre i utsträckning äl-större änom
dre påverkas ganska lite eller inte alls reklam, TVradio, dagstid-av
ningar andra tidningar tidskrifter.ochsamt

Att påverka livsmedelskvalitetenW

Konsumenternas uppfattning kvalitet kan bl influeras derasom a av
möjligheter påverka livsmedelskvaliteten. l enkäten har fyra olikaatt as-
pekter hur kan påverka livsmedelskvaliteten angivits. Kon-om man

har sedan i vilken utsträckning de de påverkakansumenterna angett tror
kvaliteten för och aspekterna. Vi har funnit det intressantävenvar en av

ställa denna fråga kvaliteten på svenskaatt och utländska livs-mot
medellgg.

Diagram 52 påverkaKan kvaliteten påpekabrister-
Diagrammet visar konsumenten sig kunna påverka kvaliteten på livsmedeltrorom

påpekaeventuellabrister i kvalitetenför butikspersonalen.attgenom

50

40

30

20

187Baseraspå fråga 10 i postenkäten.
188Korstabulering mellan fråga 10 frågaoch 141postenkåiten.
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Stapelbeteckningar:
%påverka % åsikt 5,4Kan mycket 11,1 Ingen

40,9 % Uteblivet 13,4 %Totalt svar

31,3 %Kan påverkaganskalite
inte 8.8 %Kan påverkaalls

40,1 %Totalt

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

mycket 189.Kvinnor de kan påverka butikspersonalen ganskatror att
jämfört15 % inte de kan påverka personalen allsmännen tror attav

6med % för kvinnoma.
livsmedelHöginkomsttagare påverka kvalitetentycker de kanatt

för bu-ganska påpeka eventuella brister i kvalitetenmycket attgenom
tikspersonalenl.

påverka svenskt och utländsktKan kvaliteten vs.

livsmedelpåverka kvalitetenDe konsumenter tycker de kanattsom
svensk bättrepåpeka brister för personalen tycker ärpastaattattgenom

ut1ändsk191.än
livsmedelkonsumenter de kan påverka kvalitetenDe tycker attsom

bättre utländsk192.korvpåpeka brister tycker svensk är änattattgenom

18939 22% jämfört med % män.
190 jämfört 19 % till 10000046 % 400 000 kr med kr.över upp
19154 % jämfört med 37 %.
192 3656 % jämfört med %.
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Diagram 4. 53 Kan påverkakvaliteten föreslå produkter-
Diagrammet visar konsumenten sig kunna påverka kvaliteten på livsmedeltrorom

föreslå produkter saknasskall anskaffas.att attgenom sotn

50

40

3 0
a

2 O

1 0

0
1 2 3 4

Stapelbeteckningar:
Kan påverka mycket 11,1 % Ingen åsikt 5,5 %
Kan påverka ganskamycket 34,2 %
Totalt 45,3 % Uteblivet 13,9 %svar

Kan påverka ganskalite 29,9 %
Kan inte påverkaalls 4.7 %
Totalt 34,6 %

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Kvinnor de kan påverka kvaliteten på livsmedeltror att attgenom
föreslå produkter saknas skall anskaffas193.att som
Männen de i mindre utsträckning kvinnor intetror att än alls kan
påverka kvaliteten på livsmedel föreslå produkter sak-att attgenom som

skall anskaffas194.nas
Höginkomsttagare tycker de kan påverka kvaliteten på livsmedelatt
ganska mycket föreslå produkter saknas skallatt attgenom som an-
skaffas195.

19343 jämfört% med 27 % män.
194 11 jämfört% med 2 % kvinnor.
19548 400% 000 kr jämförtöver med 22 % upptill 100000 kr.
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påverka svenskt och utländsktkvalitetenKan vs.

livsmedelpåverka kvalitetende kankonsumenter tyckerDe attsom
svensk korvprodukter tyckerföreslå anskaffade pasta,attattgenom av

pr0dukter196.motsvarande utländskarespektive nötkött bättre änär

handla i vissa butikerpåverkakvalitetenDiagram 4. 54 Kan -
livsmedelpåverka kvalitetensig kunnavisar konsumentenDiagrammet trorom

godkvalitet.harendasthandlai butikeratt varor avsomgenom

Stapelbeteckningar:
6,5 %åsikt27,3 % IngenpåverkamycketKan

%32,7påverkaganskamygkçtKan
13,3%Uteblivet60,0 %Totalt svar

16,1 %påverkaganskaliteKan
%påverka 4,1Kan inte alls

20,2 %Totalt

196 59 jämfört med47 %.Pasta: %
59 jämfört med45 %.Korv: %

Nötkött: % jämfört med41 %.57
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Dernografiska skillnader mellan konsumenter:

l8-34-åringar tycker de inte alls kan påverka kvaliteten på livsmedelatt
endast handla i butiker har god kvalitet197.attgenom som varor av

Diagram 554. Kan påverkakvaliteten berättaför vännerbekanta-
Diagrammet visar konsumenten sig kunna påverka kvaliteten på livsmedeltrorom

for mina vännerbekanta berättavilka butiker har god respektive dåligattgenom som
kvalitet.

6 O
5 0

4 0
3 0å
2 0
1 0

0
1 2 3 4

Stapelbeteckningar:
Kan påverka mycket 22,0 % Ingen åsikt %5,5
Kan pavçrka gagakamyçkçt 54,8
Totalt 56,8 % Uteblivet 14,5 %svar

Kan påverka ganskalite 18,6 %
Kan inte påverkaalls 4,5 %
Totalt 23,1 %

Kan påverka kvaliteten svenskt och utländsktvs.

konsumenterDe tycker de kan påverka kvaliteten på livsmedelattsom
informera och bekanta tyckervänner svensk korv bättreatt ärattgenom

utländskl.än

197 13jämfört 2 %med 55-74 år.
19875 %jämfört med 65 %.
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Sammanfattning påverka livsmedelskvalitetenatt-

Överlag fråga påverka kvaliteten påhar denna Tror Du Du kanatt
vilket berolivsmedel... fått hög andel uteblivna 13-14%, kanen svar

på respondenterna upplevde frågan svår.att som

livsmedelkvaliteten påKonsumenterna upplever de kan påverkaatt
kvalitetgodendast handla i butiker har attsamtattgenom som varor av

då-för sina vännerbekanta vilka butiker har god respektiveberätta som
lig kvalitet.

påverka kvaliteten påKvinnor höginkomsttagare tycker de kanoch att
livsmedel med butikspersonal.kontaktergenom

Tillräckligt med infotmationl

livsmedelkvaliteten på deFör konsumenten ska kunna avgöraatt som
redovisasköps måste infonnationsmängd-nivå existera. Nedanvissen

informationhuruvida tillräckligt medkonsumenterna upplever de haratt
för kunna livsmedelskvaliteten.avgöraatt

Diagram färsk fisk56 Tillräckligt med information -
information förtillräckligt medDiagrammet konsumententycker sig havisar attom

färsk fisk.kunna kvaliteten vid inköpavgöra av

Färsk fisk

199Baseras 6 ifråga postenkäten.
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Stapelbeteckningar:
Alltid eller alltidnästan 17,0 % åsiktIngen 4,9 %

Totalt 47,1 % Handlaraldrig livsmedlet 9,3 %

Ganskasällan 18,9 % Uteblivet 12,3 %svar
Al aldri 7 %rnästan
Totalt 25,9 %

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Konsumenter ingår i flerpersonshushåll barn handlar i min-ettsom utan
dre utsträckning färsk fiskm.
Det finns relativt antal konsumenterstörre med låg utbildningett som
har på frâganZOI.svarat
Konsumenter med relativt hög utbildning tycker de ganska ofta haratt
tillräckligt med information för kvaliteten färsk fiskm.hosavgöraatt
De tycker däremot inte de alltid eller alltid har tillräckligt mednästanatt
information för de ska kunna kvaliteten färskhos fiskm.avgöraatt
Låginkomsttagare tycker de ganska ofta har tillräckligt med inforrna-att
tion för kunna kvaliteten färsk fiskm.hosavgöraatt
Konsumenter i Stockholm, Göteborg och Malmö tycker de alltid elleratt

alltid har tillräckligtnästan med information färsk fisk2°5.om

200 23 % jämfört med 6 % för enpersonshushåll.
201 17 % folkskola, grundskola jämfört 9med % realskola, folkhögskola, Z-årigt

gymnasiumeller liknande 13% eller 4-ärigt gymnasiumeller gymnasieskolaoch
7 % universitet, högskolaeller motsvarande.

202 38 3-% eller 4-årigt gymnasium jämfört med 27 % folkskola, grundskola eller
liknande, 32 % realskola,folkhögskola, Z-årigt gymnasiumeller liknande och 27 %
universitet, högskolaeller motsvarande.

203 20 % folkskola, grundskola eller liknande, 17 % realskola, folkhögskola, Z-årigt
gymnasiumeller liknande 19 %och universitet,högskolaeller motsvarandejämfört
med 9 % 3- eller 4-årigt gymnasiumeller gymnasieskola.

204 16 till% 100000 kr jämfört med44 % 400 000 kr.överupp
205 29 jämfört% med 12% för konsumenteri övriga städer.större
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information nötköttDiagram 58 Tillräckligt med -
förinfolrmtionmedha tillräckligttycker sigvisar konsumenten attDiagrammet om

nötkött.kvalitetenvid inköpkunna avgöra av

Nötkött

Stapelbcteckningar:
1,9 %åsiktIngen16,6 %Alltid eller alltidnästan

6 %41Ganskaofta
%2,5livsmedletaldrigHandlar58,2 %Totalt

%11,4Uteblivet19,0 %Ganskasällan svar
6,3 %aldrigAldrig eller nästan

25,3 %Totalt

konsumenter:skillnader mellanDemografiska

frågan.påinteoftautbildning harlågmed svaratKonsumenter
angivitharfolkskolagrundskolautbildningmed högre änKonsumenter

förinformation avgöratillräckligt med attofta harde ganskaatt
nötköttzm.kvaliteten hos

med informa-tillräckligtofta harganskadetyckerLåginkomsttagare att
nötkött.kvaliteten hostion för kunna avgöraatt

206 liknande.ellerhögskolauniversitet,16%jämfört med7 %
207 4-46 3-ellerliknande, %ellergymnasiumZ-årigtfolkhögskola,45 % realskola,

ellerhögskolauniversitet,44 %ochgymnasieskola.ellerårigt gymnasium
liknande.ellergrundskolafolkskola,med35 %motsvarandejämfört

208 400000 kr.300001 ochmellanmed 53 %000 kr jämfört28 % till 100upp
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Diagram 59 Tillräckligt informationmed potatis-
Diagrammet visar konsumententycker sig ha tillräckligt med information förom att
kunna kvalitetenavgöra vid inköp potatis.av

P it ato s

6 O
5 O
4 0

a 3 O
2 O
10

0
1 2 3 4 5

Stapelbeteckningar:
Alltid eller alltid 16,9nästan % Ingen åsikt 2,4 %
ganska ofta 33,6 %
Totalt 50,5 % Handlaraldrig livsmedlet %4,5

Ganska sällan 21,8 % Uteblivet 11,8 %svar
H1. n n. 819,n..

Totalt 30,5 %

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Konsumenter med relativt hög utbildning tycker de sällanganskaen att
har tillräckligt med information de skanär kvaliteten påavgöra
p0tatis2°9.
Konsumenter med hushållsinkomst mellan 200 001 och 300 000 kren
tycker de ganska sällan har tillräckligt med informationatt för kunnaatt

kvaliteten hosavgöra potatism.

209 17 % 3- eller 4-årigt gymnasium jämfört med 7 % folkskola, grundskola eller
liknande, 6 % realskola, folkhögskola, Z-årigt gymnasiumeller liknande och 7 %
universitet, högskolaeller liknande.

210 38 %jämfört med 18 % mellan 100001 och 200 000 kr.
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handlarMalmöochGöteborgStockholm,bosatta iKonsumenter
potatis.andelmindregenerellt sett en

hårdostinformation60 Tillräckligt medDiagram -
information förtillräckligt medtycker sig ha attkonsumentenvisarDiagrammet om

hårdast.vid inköpkvalitetenkunna avgöra av

Hårdost

Stapelbeteckningar:
%3,1åsiktIngen%alltid 23,4Alltid eller nästan

40,1 %oftaGanska
1,6 %aldrig livsmedletHandlar63,5 %Totalt

11,9%Uteblivet14,1 %sällanGanska svar
7l nr

19,6 %Totalt

konsumenter:mellanskillnaderDemografiska

300 000 kr200 001 ochmellanhushållsinkomstmedKonsumenter en
kunnainformation förmedtillräckligtoftaganska har attdetycker att

hårdostm.kvalitetenavgöra

Malmö.ochGöteborgStockholm,i211 % konsumenterjämfört med l10 %
212 100000 kr.26 upptillmed %jämfört49 %
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Diagram 61 Tillräckligt med information korv-
Diagrammet visar konsumenten tycker sig ha tillräckligt med information förom att
kunna kvalitetenavgöra vid inköp korv.av

Stapelbeteckningar:
Alltid eller alltidnästan 15,3 % Ingen åsikt 3,3 %
ganska ofta 35,9 %
Totalt 51,2 % Handlaraldrig livsmedlet 3,1 %

Ganska sällan 15,3 % Uteblivet 11,4 %svar
H1. nr.. H. 51%

Totalt 21,0 %

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Konsumenter med relativt låg utbildning tycker de alltid elleren att
alltidnästan har tillräckligt med information de ska kvalitetennär avgöra

på korvi.
Konsumenter med hushållsinkomst mellan 300 001 och 400 000 kren
tycker de alltid, eller alltid har tillräckligtatt nästan med information för

kunna kvaliteten hosatt avgöra korv215.

213 Realskola, folkhögskola, Z-årigt gymnasium.
214 20 % jämfört med 10% universitet, högskolaeller motsvarande.
215 35 % jämfört med ll % mellan 200 001 300och 000 kr respektive 8 % över

400 000 kr.
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information matbrödTillräckligt med62Diagram -
förinformationmedtillräckligtsig ha atttyckervisar konsumentenDiagrammet om

matbröd.vid inköpkvalitetenkunna avgöra av

Matbröd

Stapelbeteckningar:
%2,7åsikt32,2 % IngenAlltid alltidellernästan

%39 4Ganskaofta
%1,8livsmedletaldrigHandlar%71,6Totalt

10,8%Uteblivet10,0 %Ganskasällan svar
2,9 %aldrigAldrig eller nästan

12,9 %Totalt

konsumenter:mellanskillnaderDemografiska

elleralltid nästandetyckerutbildningrelativt lågmed attKonsumenter
kvaliteten mat-förinformationmed avgöratillräckligtharalltid att

bröd.

216 folkskola,29 %medjämförtgymnasiumZ-årigtfolkhögskola,45 % realskola,
liknande.grundskolaeller
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Diagram 63 Tillräckligt med information pasta-
Diagrammet visar konsumententycker sig ha tillräckligt med information förom att
kunna kvalitetenavgöra vid inköp pasta.av

Pasta

Stapelbeteckningar:
Alltid eller alltid 21,8nästan % Ingen åsikt 9,5 %

Totalt 49,1 % Handlaraldrig livsmedlet %2,2

Ganska sällan 16,1 % 5. Uteblivet 14,0 %svar
Al ellernäsanaldri 88%
Totalt 24,9 %

Sammanfattning tillräckligt med information-

För samtliga livsmedel, med undantag färsk fisk, korv och pastaav
samtliga ligger under 50 %, tycker majoriteten kon-som strax av

de ganska ofta eller alltidsumenterna elleratt alltid harnästan
tillräckligt informationmed för kvaliteten livsmedel.avgöraatt
Det relativtär antal konsumenterstörreett ca 9 % inte handlarsom
färsk fisk.

lnfggmatignsbehov

Ovan redovisades huruvida konsumenterna upplever sig ha tillräckligt
information förmed kunna kvaliteten på livsmedel.att avgöra Nästa
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Re-konsumentemaz.efterfrågasinformationfråga blir vilken avsom
sig hauppleverde konsumenternedanm. Harsultaten redovisas som

medjämförtinformation,behovinformation, andraotillräckligt med av
konsumenterandra

färsk fiskDiagram Informationsbehov4. 64 -
vid köpviktigast för konsumenteninfonnationvisar vilken ärDiagrammet avtyp somav

fisk.färsk
föregenskaperhögstmarkerainstrueratsObservera respondentenharAnm: treattatt

varje produktgrupp.

Färsk fisk

efterrangordnadeSvarsaltemativenär svaren.
Stapelbeteckningar:

%49,5Pris
35,3 %Förpackningsdag
32,8 %Sistaförbrukningsdag
30,2 %Hållbarhet
22,9 %Jämförpris

217 alternativintedåvissa ärnågot,varierarprodukternaför de olikaSvarsaltemativen
matbröd och hårdast.förtillagningssättprodukterna,logiska för del t exaven

från delskillnadTillsvarsalternativ.likadanapotatis harfisk ochNötkött, färsk en
harMatbrödochhårdostinnehållsdeklaratiøn.alternativetandra saknardeprodukter

ingaoch korv harFöruteslutet.tillagningssätt ärsvarsalternativ, pastalika
uteslutits.svarsalternativ

218 postenkäten.fråga4 ifrånresultatDiskussionenbaseras
219 6 i postenkäten.frågafråga4 ochmellanKorstabulering
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Viktvolym 17,1 %
Uppgift uppfödareproducent 14,9om %
Näringsvärde 14,2 %
Tillagningssätt 10,1 %

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Konsumenter ingår i flerpersonshushållettsom bam tyckerutan att
information färpackningsdag viktigär deom köper färsknär ñsk22°.
Information sista förbrukningsdag tycker konsumenterom med folk-
skolagrundskola respektive 3- eller 4-årigt gymnasium högsta ut-som
bildning viktigtär de köper färsknär fiskm.
Storstadsbor tycker informationatt uppfödareär viktigärom vem som

det gäller färsknär fisk222.

Tillräckligt med information informationsbehovvs.

Konsumenter tycker de har tillräckligt medsom att information för att
kvalitetenavgöra färskpå fisk efterfrågar information tillverk-om

ningsdagförpackningsdagm.
Konsumenter inte tycker de har tillräckligt med informationsom för att

kvalitetenavgöra färskpå fisk efterfrågar jämförpris224.

220 47 % jämfört med 26 % enpersonshushåll.221 37 % respektive39 % jämfört med 25 % universitet,högskolaeller liknande.
222 25 % konsumenter i Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med %11 kon-

sumenteri övriga störrestäder.
223 48 % jämfört med 38 %.
224 33 % jämfört med 24 %.
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nötköttInformationsbehov4. 65Diagram -
köpvidkonsumentenförviktigast avinformation ärvisar vilkenDiagrammet somtyp av

nötkött.
föregenskapermarkerahögstinstruerats treharrespondenten attObserveraAnm: att

produktgrupp.varje

Nötkött

efterrangordnadesvarsalternativenär svaren.
Stapelbeteckningar:

%55,5Pris
48,3 %förbrukningsdagSista. 43,0 %Förpackningsdag. %29,8Jämförpris. 26,4 %uppfödareproducentUppgift om. %26,5Hållbarhet

%17,8Viktvolym. 15,9 %Näringsvärde. %5,7Tillagningssätt

konsumenter:mellanskillnaderDemografiska

håll-informationmedviktigtdettycker är omkonsumenterYngre att
gäller nötköttvaduppfödareproducent,Uppgiftbarhet på nötkött. om

viktigt225.såkonsumentemainte de varayngreanser

225 55-74 år.39 %jämfört med% 18-34år21
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Konsumenter med låg utbildning tycker information jämförprisatt om
viktigär de köpernär nötköttm.

Konsumenter med relativt hög utbildning tycker information för-att om
packningsdag viktigär de köpernär nötköttm.
Låginkomsttagare tycker information hållbarhetatt och tillagnings-om

viktigsätt är de köpernär nötköttm.
Det bör konsumenter mednoteras hushållsinkomstatt tillen upp
100 000 kr året hade i utsträckningstörre konsumenterom än med en
hushållsinkomst 400 000över kr ingen åsikt i frågan?
Konsumenter med hushållsinkomst mellan 200 001 och 300 000en kr

året tycker information förpackningsdagom att viktig deär närom
köper nötköttm.

Diagram 4. 66 Inforrnationsbehov potatis-
Diagrammet visar vilken information viktigast förtyp är konsumentenvid köpav som av
potatis.
Anm: Observera respondentenhar instrueratsatt markera högst egenskaperföratt tre
varje produktgrupp.

Potatis

60

50

40

30

20

10

226 24 % folkskola, grundskolajämfört med 37 % universitet, högskola.
227 47 % 3- eller 4-ârigt gymnasiumjämfört med 37 % universitet, högskola.
228 Hållbarhet: 37 % till 100000 kr jämfört med 11 % 400 000upp än kr.mer

Tillagningssätt: 21 % jämfört med %5 100001 200 000, 4 % 300 001- 400 00-
och 2 400% 001 och uppåt.

229 6 % jämfört med0 %.
230 57 % jämfört med 29 % 400 000över kr.
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rangordnadeefterSvarsaltemativenär svaren.
Stapelbeteckningar:

51,2 %Pris
29,8 %Uppgift producentom

%28,9Hållbarhet
22,8 %Jämförpris4.
22,8 %Viktvolym

%20,1Förpackningsdag
%12,5Näringsvärde

10,4 %förbrukningsdagSista
3,0 %Tillagningssätt

konsumenter:mellanskillnaderDemografiska

hållbarhet högre änkonsumenteräldrepotatis värderargällerVad
konsumenter.yngre

infonna-medviktigtdetutbildning tyckerlåg ärmedKonsumenter att
hållbarhetm.tion om

dettyckerutbildning ärrespektive högrelativt låg attmedKonsumenter
producentm.uppgiftviktigt med om

utsträckning kon-i äntyckerutbildning störremed högreKonsumenter
informationmedviktigtdetutbildninglåg ärmed omattsumenter

viktv0lym234.
utsträckning kon-i äntyckerutbildninghög störremedKonsumenter

viktig235.information pris ärutbildningrelativt lågmed att omsumenter
in-medviktigtdetutbildning tycker ärangivitKonsumenter attsom

potatis.köperdejämförprisförpackningsdag och närformation om

231 år.30 % 35-54respektive17-34år29 %jämfört med48 % är55-74
232 och 22 %gymnasium4-årigt% 3- ellerjämfört med21grundskola38% folkskola,

liknande.högskolaelleruniversitet,
233 36 %liknande ochellergymnasiumZ-ârigtfolkhögskola,34 % realskola,

gymnasium4-årigteller22 %jämfört medliknandehögskolaelleruniversitet,
gymnasieskola.eller

234 grundskolafolkskola,med %jämfört 17gymnasium4-årigt27 % 3- eller .235 Z-årigtfolkhögskola,realskola,med 47 %jämförthögskolauniversitet,57 %
gymnasium.

236 % imed 20jämförtrespektive46 % över% i snittmed 2055 % jämfört straxca
snitt.
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Däremot tycker de inte det viktigt med infonnationäratt pris denärom
köper potatis237.
Konsumenter med hushållsinkomst till 200 000 kr tycker in-en attupp
formation näringsvärde viktigär de köper potatism.närom

Diagram 4. 67 Informationsbehov hårdost-
Diagrammetvisar vilken information viktigast för konsumententyp är vid köpav som av
hårdost.
Anm: Observera respondentenhar instruerats markeraatt högst egenskaperföratt tre
varje produktgrupp.

Hårdost

60

50
40

30

20
10

Svarsaltemativen rangordnadeär efter svaren.
Stapelbeteckningar:

Pris 52,9 %
Jämförpris 29,9 %
Sista förbrukningsdag 27,5 %
Förpackningsdag 24,5 %
Näringsvärde 21,3 %
Hållbarhet 19,0 %
Uppgift7. tillverkare 17,7 %om
Viktvolym 17,0 %
Innehållsdeklaration 13,9 %

237 27 % jämfört med 50 % i snitt.ca
238 20 % till 100000 kr och 21 % mellan 100001 kr och 200 000 kr jämfört medupp

6 % mellan 200 001 och 300000 kr.
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mellan konsumenter:skillnaderDemografiska

tillverkningsdagüörpackningsdag ärinformationKvinnor tycker att om
hård0st239.de köperviktig när

information sistaviktigt meddettyckerkonsumenter ärYngre omatt
hårdost24°. konsumenternaäldreDeköperdeförbrukningsdag när

näringsvärdeinfonnation närviktigt meddettycker däremot är omatt
hårdost241.de köper

hårdost lågt prism.harviktigtdet ettHögutbildade tycker är attatt
000 kr200100 001mellanhushållsinkomstmedKonsumenter en -

hård-de köperviktignäringsvärde närinformation ärtycker att om
0st243.

lnforrnationsbehov korv68Diagram 4. -
vid köpför konsumentenviktigastinformation är avvisar vilkenDiagrammet typ somav

korv.
föregenskaperhögstmarkerainstrueratshar trerespondenten attObserveraAnm: att

produktgrupp.varje

Korv

å 50
é 40
8

-30§
mao
E

10g
S 0,L 12345678910

239 för20 %jämfört med män.34 %
240 55-74 år.22 %med18-34år jämfört43 %
241 år.18-34med 12 %jämfört55-74 a:35 %
242 grundskola.folkskola,24 %jämfört medhögskola% universitet,39
243 000400 kr.300 001mellan13 %med33 % jämfört -
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svarsalternativen rangordnadeefterär svaren.
Stapelbeteckningar:

Sista förbrukningsdag 44,1 %
Pris 41,7 %
Innehållsdeklaration 39,0 %
Tillverkningsdagförpaekningsdag4. 34,5 %
Näringsvärde 22,7 %
Hållbarhet 20,1 %
Uppgift tillverkare 20,0 %om
Jämförpris 19,9 %
Viktvolym 8,8 %

10.Tillagningssätt 4,7 %

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Konsumenter med låg utbildning tycker det viktigt med infor-äratten
mation näringsvärde de köper k0rv244.närom
Konsumenter med relativt låg utbildning tycker det viktigt medäratten
information tillverkningsdagMörpackningsdag hållbarhetoch denärom
köper korv245.
Högutbildade tycker det viktigt med infonnationär jämförpris246.att om
Konsumenter med relativt låg utbildning tycker det viktigt medäratten
information pris247.om

244 26 % folkskola, grundskola jämfört med 16 % realskola, folkhögskola, Z-årigt
gymnasium.

245 37 % realskola, folkhögskola, Z-årigt gymnasium jämfört med 28 % universitet,
högskola. 24 % realskola, folkhögskola, 2-árigt gymnasium jämfört med 14 %
universitet, högskola.

246 28 % universitet, högskola jämfört med 18 % folkskola, grundskola eller liknande
17 % realskola, folkhögskola, Z-årigt gymnasium eller liknande och 19 % 3- eller
4øårigtgymnasiumeller liknande.

247 57 % realskola, folkhögskola, Z-årigt gymnasium jämfört med 47 % universitet,
högskola.

153



1994:112SOU

informationsbehovTillräckligt med information vs.

information förtillräckligt medtycker de har attKonsumenter attsom
viktvolym.informationefterfrågarpåkvaliteten korvavgöra om

matbrödDiagram 4. 69 Informationsbehov -
vid köpför konsumentenviktigastinformationvisar vilken ärDiagrammet avtyp somav

matbröd.
föregenskapermarkerahögstinstrueratsObservera respondentenharAnm: treattatt

produktgnipp.varje

Matbröd

70
60
50
40
30
20
10

rangordnadeeftersvarsalternativenär svaren.
Stapelbeteckningar:

63,0 %Förpackningsdag
49,3 %Pris

%41,7lnnehållsdeklaration
21,2 %Jämförpris4.
20,4 %förbrukningsdagSista
16,1%Näringsvärde
15,9 %Hållbarhet

%15,7Uppgift tillverkareom
7,3 %Viktvolym

248 6 %.13 % jämfört med
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Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Kvinnor tycker innehållsdeklarationeratt viktigtär de köpernär mat-
brÖd249. Yngre konsumenter tycker däremot det viktigtär med in-att
formation pris de köpernär matbröd25°.om
Lågutbildade konsumenter tycker informationatt näringsvärde, sistaom
förbrukningsdag hållbarhetoch viktig deär köpernär matbröd.
Konsumenter med lägre utbildning respektive hög utbildning tycker att
information från innehållsdeklarationer viktig deär köpernär mat-
brÖd252.
Konsumenter med realskola, folkhögskola, 2-4-årigt gymnasium som
högsta utbildning tycker informationatt pris viktig de köperär närom
matbröd
Konsumenter med högre utbildning tycker informationatt om
Jämförpris viktigär de köpernär matbröd.
Låginkomsttagare tycker och information hållbarhetatt viktigär närom
de köper matbröd.

249 57 %jämfört med 3l % män.
250 62 % 18-34år jämfört med43 % 55-74 år.
251 Näringsvärde: 21 % folkskola, grundskola eller liknande jämfört med 12 %

realskola, folkhögskola, Z-årigt gymnasium eller liknande 12 % universitet,samt
högskolaeller motsvarande.
Sista förbrukningsdag: 25 %jämfört med 17 % 3 eller 4-årigt gymnasium 16samt
% universitet, högskolaeller motsvarande.2 % folkskola, grundskola
Hållbarhet: 18 % realskola, folkhögskola, Z-årigt gymnasiumjämfört med 10 % 3-
eller 4-årigt gymnasiumrespektive10% universitet,högskola..

252 47 % realskola, folkhögskola, Z-årigt gymnasium respektive 46 % universitet,
högskolajämfört med 32 % eller 4-árigt gymnarium.

253 54 % realskola,folkhögskola, Z-årigt gymnasiumeller liknande och % 3-55 eller 4-
årigt gymnasium eller gymnasieskola jämfört med 45 % folkskola, grundskola
respektive45 % universitet, högskola.

254 30 % universitet, högskolajämfört med 18% folkskola, grundskola eller liknande,
18 % realskola, folkhögskola, Z-årigt gymnasiumeller liknande. och 19 % 3- eller
4-ärigt gymnasiumeller gymnasieskola.

255 37 % till 100000 kr jämfört med 13 % mellan 200 001upp 300000 kr och 4 %-
400över 000 kr.
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informationsbehovmed informationTillräckligt vs.

information förtillräckligt medhartycker de attKonsumenter attsom
respek-innehållsdeklarationerefterfrågarpå matbrödkvalitetenavgöra

tillverkningsdagüörpackningsdagüé.tive

256 Tillverkningsdagför-respektivemed 36 %49 % jämförtInnehållsdeklaration:
jämfört med 58 %.%packningsdag:75
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Diagram 704. Informationsbehov pasta-
Diagrammetvisar vilken information viktigast förtyp är konsumentenvidav köpsom av
pasta.
Anm: Observera respondentenhar instrueratsatt markera högst egenskaperföratt tre
varje produktgmpp.

Pasta

50

40

30

20

10

Svarsaltemativen rangordnadeär efter svaren.
Stapelbcteckningar:

Pris 46,1 %
Jämförpris 20,7 %
Tillagningssätt 17,3 %

4. Näringsvärde 14,8 %
Uppgift tillverkare 14,7 %om
Viktvolym 14,0 %
Innehâllsdeklaration 13,9 %
Sista förbrukningsdag 12,8 %
Förpackningsdag 9,6 %

10.Hållbarhet 8,9 %

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

Yngre konsumenter tycker det viktigt med informationäratt prisom
de köper pastaz57.när

257 62 % 18-34 år jämfört med43 % 55-74 år.
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folkskolagrundskola tyckerutbildning attmed högreKonsumenter än
pastam.de köperprisinformationviktigt med närdet är om

produk-viktigt meddettyckerRelativt högutbildade konsumenter äratt
köper pasta759.deinnehållsdeklarationerochutseende närtens

till-uppgiftmedviktigtdettyckerHögutbildade konsumenter äratt om
köper pastam.jämförpris deverkare och när

tillverkaren ärinformation ärtyckerHöginkomsttagare att vem somom
pastaw.viktig de köpernär

informationsbehovinformationTillräckligt med vs.

förinformationmedtillräckligttycker de har attinteKonsumenter som
hållbarhetinformationefterfrågarpåkvaliteten pastaavgöra om

förbrukningsdagzü.respektive sista

informationsbehovSammanfattning -

för kon-informationviktigastedenInformation pris är typen avom
tvåa.prisetdockrangordnasoch matbrödför korv somsumenterna,

sig tyd-utmärkerinformationandraframförviktPrisaspektens typer av
ligast för pasta.

vadhögstrangordnasinformationdenFörbrukningsdag är typ somav
värderasinformationsaspektFörpackningsdag dengäller korv. är som

matbröd.gällervadtvåan, prismarginal tillmed bredhögst --

258 4-årigteller55%liknande,ellergymnasiumfolkhögskola, Z-årigt53 % realskola, -
motsvarandeelleruniversitet, högskola47 %gymnasieskolaochgymnasium eller

%.jämfört med 37
259 högskolauniversitet,%med 11jämförtgymnasiumeller 4-årigt% 3-Utseende:20

eller motsvarande.
16%folkskola,medjämförtgymnasiumeller 4-åri% 3-Innehâllsdeklarationer:7

ellergymnasiumZ-årigtfolkhögskola,% realskola,15liknande,grundskola eller
motsvarande.högskolaelleruniversitet,liknande och 16 %

260 grundskola.10% folkskola.jämfört medhögskolauniversitet,26 %Tillverkare:
grundskola.folkskola,16%högskolajämfört meduniversitet,Jämförpris: 31 %

261 mellan10 %100000 kr9 upptilljämfört med %000400 kr samt43 % över
000 kr.300 001 400-

262 8 % respektivemed% jämförtInformation: 15
13jämfört med %.18 %Sista förbrukningsdag:
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Att få information producerat livsmedlet viktigt närom vem som anses
det gäller potatis rankad 2. För nötkött respektive pastasom nr
hamnar denna informationsaspekt ungefär i mitten de informations-av
aspekter konsumenterna bedömt, och för matbröd rangordnas aspekten

sist.näst

Information hur korv skakan tillagas inte viktig för konsumentenärom
vid köptillfallet rangordnas sist, till skillnad från där aspektenpasta
rangordnas som nr

Information hållbarhet rangordnas relativt högt nr 3 kon-om av
det gäller potatisnärsumenterna

finnsDet likheter mellan färska produkter färsk fisk, matbröd,
nötkött, korv då informationskriterier tenderar vik-en grupp av vara
tiga, detta med relativt ledning framför andra kriterier.stor

Det finns likheter mellan produkter lagerkaraktär potatis,av mer
hårdost, pasta där priset den informationär betydligttyp ärav som
viktigare information.än I denna produktertypannan av grupp av
värderas i genomsnitt uppgift tillverkareproducent och pris högreom

i med färskaän produkter.gruppen

4.2.5 Oro för livsmedelskvalitet

Är dagens konsumenter oroade för livsmedelskvaliteten, deär en av
frågor263 ingick i enkäten. Frågan består sju olika delar där visom av
undrat dels konsumenten oroade för någon ellerär några aspek-om mer

och dels hur oroade konsumenternater generellt. Har oroadeär respek-
tive icke oroade konsumenter olika inforrnationsbehov efterfrågar olika-

information de köpertyper livsmedelnärav -

263 Diskussionen bygger på fråga 13 i postenkäten.
264Fråga 13 i postenkäten dessutomkorstabuleradär frågamed 4a och
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Diagram 71 Oro skadliga4. ämnen-
skadligainnehålleroroadDiagrammet visar i vilken gradkonsumenten överär att maten

ämnen.

Stapelbeteckningar:
%1,8åsiktIngen22,4 %oroadMycket

34,3 %oroadganska
%3,3Uteblivet56,7 %Totalt svar

30,1 %lite oroadGanska

38,2 %Totalt
.

konsumenter:skillnader mellanDemografiska

oroadeliteganskamän266flestaoroade och de ärKvinnor mycketär
iskadliga ärrmenöver maten.

skadligainnehåller äm-förmycket oroade55-74-åringar matenär att
eller inteoroadeganska litel8-34-åringamaMajoriteten ärnen267. av

majoritetenmedanskadligainnehållaför ska ämnenoroade alls att maten
oroade.mycketoroade ellerganska55-74-åringama ärav

Mal-ochGöteborgStockholm,exklusivestäderiKonsumenter större
livsmedel.iskadligaförlite oroadede ganska ämnentyckermö äratt

265 jämfört med 16%30 % män.
266 jämfört 27 % kvinnor.40 % med
267 18-34år.jämfört med 17 %34 %
268 övriga riket.konsumenter43 % jämfört med 26 %
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Oro skadliga ämnen informationsbehovvs.

Konsumenter oroade förär skadliga tycker informationämnensom att
näringsvärde respektive uppgift uppfödareproducentom viktigärom
de köper färsknär fisk7°.

Konsumenter oroade för skadligaär tycker informationämnensom att
näringsvärde, uppgift uppfödareproducent, förpackningsdagom om

respektive jämförpris viktig de köperär nötköttm.när

Konsumenter oroade förär skadliga tycker informationämnensom att
näringsvärde, uppgift producent och förpackningsdag viktigom ärom
de köper potatism.när

Konsumenter oroade för skadligaär tycker informationämnensom att
näringsvärde, innehållsdeklarationer, tillverknings-Mörpackningsdagom

respektive uppgift tillverkare hårdostm.viktig de köperär närom

Konsumenter oroade för skadligaär tycker informationämnensom att
näringsvärde, innehållsdeklarationer och uppgift tillverkareom ärom

viktig de köper korvm.när

269 Fråga4 och fråga 13i postenkätenhar korstabulerats.
270 Näringsvärde:18%jämfört 8med % respektive

Uppgift uppfödareproducent:20 %jämfört med 8 %.om
271 Näringsvärde:20 % jämfört med9 %.

Uppgift uppfödareproducent:35 %jämfört med 15 %.om
Förpackningsdag 47 %jämfört med 38 % respektive.:
Jämförpris: 27 % jämfört med 34 %.

272 Näringsvärde: % jämfört17 med 5,4 %,.
Uppgift producent:36 %jämfört med21 %.om
Förpackningdag:23 %jämfört med 17%.

273 Näringsvärde:25 %jämfört med 16%.
Innehållsdeklaration:17%jämfört med 10%.
Tillverknings-förpackningsdag: 29 %jämfört med 21 %.
Uppgift tillverkare: 21 %jämfört med 14%.om

274 Näringsvärde:28 % jämfört med 14%.
Innehâllsdeklaration:45 %jämfört med30 % .Uppgift tillverkare: 24 %jämfört med 16 %.om
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Konsumenter inte föroroade skadliga tycker infonna-är ämnen attsom
tion respektivepris sista förbrukningsdag viktig de köperär närom
korv275.

Konsumenter informationoroade för skadliga tyckerär ämnen attsom
näringsvärde, innehållsdeklarationer respektive uppgiftom om

tillverkare viktig de köper matbröd275.är när

Konsumenter oroade för skadliga tycker informationär ämnen attsom
innehâllsdeklarationer respektive näringsvärde viktig de köpernärärom

pasta277.
Konsumenter inte infonna-oroade för skadliga tyckerär ämnen attsom
tion pris viktig de köper pasta278.är närom

Diagram 4. 72 Oroad otillräcklig information-
Diagrammet visar i vilken vadgrad konsumenten oroad informationenär över att om

innehåller otillräcklig.ärmaten

50

40

30
20

10
0

275 Pris: 49 % jämfört med 38 %.
Sista förbrukningsdag: jämfört52 % med 39 %.

276 Näringsvärde: 19% jämfört 12 %.med
Innehållsdeklaration:52 jämfört med27% %.
Uppgift tillverkare: 19%jämfört med 10%.om

277 Innehållsdeklaration: 19%jämfört med7 %.
Näringsvärdet: 19%jämfört med 10 %.

278 51 % jämfört 44med %.
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Stapelbeteckningar:
Mycket oroad 14,1 % Ingen åsikt 3,3 %

Totalt 47,6 % Uteblivet 4,1 %svar

Ganskalite oroad 32,8 %
In l 12 %
Totalt 44,8 %

Demograjiska skillnader mellan konsumenter:

18-34-åringar mindre oroade förär informationen inne-att matensomI håll otillräcklig.är

Oro otillräcklig information informationsbehov279.vs.

Konsumenter oroade för informationenär otillräcklig tyckerärattsom
information näringsvärde, förpackningsdagatt respektive uppgiftom om

uppfödareproducent viktig de köper färsk fiskm.är när
Konsumenter inte oroade för informationenär otillräckligärsom att
handlar i mindre utsträckning färskandra fisk281.än

Konsumenter oroade för informationenär otillräcklig tyckerärattsom
information näringsvärde, uppgift uppfödareproducentatt om om res-

pektive förpackningsdag viktig de köper nötkött282.är när

Konsumenter oroade för informationenär otillräcklig tyckerärattsom
information näringsvärde, uppgiftatt producent förpack-ochom om

ningsdag viktigär de köper p0tatis283.när

279 Fråga4 och fråga 13 i postenkätenhar korstabulerats.
280 Näringsvärde:17 %jämfört med %.11

Förpackningsdag:41 %jämfört med 31.
Uppgift uppfödareproducent: 20 % jämfört med 11 %.om

28111%jamförtmed4%.
282 Näringsvärde:20 % jämfört med 12 %.

Uppgift uppfödareproducent: 35 % jämfört 19med %.om
Förpackningsdag:48% jämfört med 40 %.

283 Näringsvärde:18 % jämförtj med 7 %.
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tyckerotillräckliginformationenoroade förKonsumenter ärär attsom
respektiveinnehållsdeklarationernäringsvärde,informationatt om

hårdost284.viktig de köpertillverknings-Mörpackningsdag närär

otillräcklig tyckerinfonnationenoroade för ärKonsumenter är attsom
respektiveinnehâllsdeklarationernäringsvärde,informationatt om

k0rv235.viktig de köpertillverkareuppgift närärom
otillräckliginformationenoroade för ärinteKonsumenter är attsom

förbrukningsdag viktigrespektive sista ärinformation pristycker att om
de köper korv286.när

tyckerotillräckliginformationenföroroade ärKonsumenter är attsom
respektiveinnehållsdeklarazionernäringsvärde,informationatt om

matbröd287.köperviktig detillverkareuppgift närärom

tyckerotillräckliginformationenoroade för ärKonsumenter är attsom
tillverknings-innehållsdeklarationer,hållbarhet,informationatt om

de köperviktignäringsvärde närrespektivedagförpackningsdag är
pastam.

25%med35 %jämförtproducent:Uppgift om .
16 %.%jämfört medFörpackningsdag:25

284 %.jämfört med 1826 %Näringsvärde:
%jämfört med lllnnehållsdeklaration: 17% .

med21 %.%jämförtTillverknings-förpackningsdagr 29
285 18%.jämfört med28 %Näringsvärde:

34 %jämfört medlnnehållsdeklaration:46 % .
18%.jämfört med24 %Uppgift tillverkare:om

286 39 %.46 % jämfört medPris:
%.jämfört med 4149 %förbrukningsdag:Sista

287 jämfört med 12 %.20 %Näringsvärde:
%.jämfört med 35lnnehållsdeklaration:50 %

12%.med19%jämförtUppgift tillverkare:om
288 med7 %.% jämförtHållbarhet: 11

med9 %.18 %jämförtInnehällsdeklaration:
med %.jämfört 712%Tillverkningsdagförpackningsdag:

jämfört 11 %.19% medNäringsvärde:
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Diagram 4. 73 Oroad näringsvärde-
Diagrammet visar i vilken grad konsumenten oroad har dåligtär över att maten
näringsvärde.

Stapelbeteckningar:
Mycket oroad 7,2 % Ingen åsikt 2,7 %
Ganskaoroad 25,52
Totalt 33,2 % Uteblivet 4,9 %svar

Ganskalite oroad 43,7 %
Int l ad 15 2 %
Totalt 58,9 %

Demografiska skillnader mellan konsumenter:

18-34-åringar generellt mindre oroadeär har dåligtöver att maten
näringsvärde. Men de äldre or0ade289.är

Oro näringsvärde informationsbehovzw.vs.

Konsumenter oroade förär har dåligt näringsvärde tyckeratt matensom
information näringsvärde, tillagningssätt,att sista förbrukningsdagom

289 35 % 55-74 år jämfört med 17 % 35-54 år.
290 Fråga4 och fråga 13 i postenkätenhar korstabulerats.
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färskköperviktig deuppfödareproducentrespektive uppgift närärom
fisk291.

näringsvärdehar dåligtföroroadeinteKonsumenter är att matensom
fisk292.färskandra konsumenterutsträckninghandlar i mindre än

näringsvärde tyckerdåligtharföroroadeKonsumenter är att matensom
uppfödarelpro-uppgiftrespektivenäringsvärdeinformationatt omom

nötkött293.viktig de köperducent närär

näringsvärde tyckerdåligtharföroroadeKonsumenter är att matensom
respektive håll-producentuppgiftnäringsvärde,informationatt omom

p0tatis294.viktig de köperbarhet närär

näringsvärde tyckerdåligtharoroade förKonsumenter är matenattsom
till-respektiveinnehållsdeklarationernäringsvärde,informationatt om

hårdost295.de köperviktigverknings-aförpackningsdag närär

näringsvärde tyckerhar dåligtoroade förKonsumenter är att matensom
respektive prisinnehållsdeklarationernäringsvärde,informationatt om

korv295.köperviktig denärär

näringsvärde tyckerdåligtharföroroadeKonsumenter är att matensom
respektiveinnehållsdeklarationernäringsvärde,information upp-att om

matbröd297.de köperviktigtillverkaregift närärom

291 %.med ll% jämförtNäringsvärde: 19
med9 %.%jämförtTillagninssätt: 15

30 %39 jämfört medförbrukningsdag: %Sista
med 12 %.jämfört21 %uppfödareproducent:Uppgift om

292 4 %.9,0 % jämfört med
293 22 %.med36 % jämförtrespektivemed 10 %25 % jämfört
294 med 8 %.19 % jämförtNäringsvärde:

%.jämfört med 2738 %Uppgift producent:om
jämfört med 26 %.Hållbarhet: 35 %

295 %.% jämfört med 17Näringsvärde: 31
12%.% jämfört medInnehållsdeklaration: 17

22 %.medTillverknings-förpackningsdag: 30 % jämfört
296 jämfört med 16%.35 %Näringsvärde:

36jämfört med %.Innehållsdeklaration:46 %
med 46 %.Pris: 36 % jämfört

297 jämfört med 11 %.24 %Näringsvärde:
jämfört med 38 %.50 %Innehållsdeklaration:
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Konsumenter oroade för harär dåligt näringsvärde tyckeratt matensom
information innehållsdeklararioner, hållbarhet,om
förbrukningsdag, tillverkningsdagförpackningsdag respektive
näringsvärde viktig de köperär när pastaz.

Diagram 4. 74 Oroad priskonkurrens-
Diagrammet visar i vilken grad konsumenten oroad priskonkurrensökadär över att
skullekunna livsmedelskvalitet.sämrege

60

Stapelbeteckningar:
Mycket oroad 14,1 % Ingen åsikt 2,7 %

k 26 9 %r
Totalt 41,0 % 4. Uteblivet 4,8 %svar

Ganskalite oroad 34,5 %
In l road 17 1 %
Totalt 51,6 %

Uppgift tillverkare: 20 %jämfört med 13 %.om
298 Innehållsdeklaration:17 %jämfört med 12%.

Hållbarhet: 13 jämfört% med7 %,.
Sistaförbrukningsdag: 17 % jämfört med 11 %.
Tillverkningsdagförpackningdag: 13% jämfört 8 %.med
Näringsvärde:20 %jämfört 12med %.
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mellan konsumenter:Demografiska skillnader

skullepriskonkurrensökadoroadeinteHöginkomsttagare över attär
livsmedelskvalitetkunna sämrege

informati0nsbeh0v3°°.priskonkurrensOro vs.

livs-kanpriskonkurrens sämreoroade förKonsumenter är att gesom
viktiguppfödareproducent näräruppgiftmedelskvalitet tycker att om

färsk ñsk3°1.köperde

livs-kanpriskonkurrens sämreföroroadeKonsumenter attär gesom
viktiguppfödareproducent näräruppgifttyckermedelskvalitet att om

nötköttm.de köper

kan sämrepriskonkurrensföroroade geär attKonsumenter som
hållbarhetrespektiveproducent,uppgifttyckerlivsmedelskvalitet att om

potatis3°3.köperviktig denärär

livs-kan sämrepriskonkurrensoroade förKonsumenter är att gesom
uppgiftrespektivenäringsvärdeinformationtyckermedelskvalitet att om

hårdost3°4.köperdeviktigtillverkare närärom

livs-kanpriskonkurrens sämreoroade förKonsumenter är att gesom
uppgiftrespektivenäringsvärdeinformationtyckermedelskvalitet att om

korv3°5.köperdeviktigtillverkare närärom

% 200 001-7299 och001-200000 kr% 100med 7jämfört400 000 kr%30 över
300 000 kr.

30° korstabulerats.harpostenkätenfråga 13iFråga4 och
30120 med 12 %.%jämfört
302 med 22 %.jämfört33 %
303 26 %.jämfört med%35Uppgift producent:om

26 %.medjämförtHållbarhet: 33 %
304 med rs %.jämfört25 %Näringsvärde:

med 15 %.jämfört23 %tillverkare:Uppgift om
305 %.med 19jämfört27 %Näringsvärde:

%.med 1726 %jämförttillverkare:Uppgift om
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Konsumenter oroade för priskonkurrens kanär sämreattsom ge
livsmedelskvalitet tycker information näringsvärde, innehållsde-att om
klarationer respektive uppgift tillverkare viktig de köperär närom
matbröd3°6.

Konsumenter oroade för priskonkurrensär kan sämreattsom ge
livsmedelskvalitet tycker information hållbarhet, innehållsde-att om
klarationer respektive näringsvärde viktig de köper pasta3°7.är när

Diagram 4. 75 Oroad ökad import-
Diagrammet visar i vilken gradkonsumenten oroad ökad import skulle kunnaär över att

livsmedelskvalitet.sämrege

7 0
6 O
5 0
4 0
3 0
2 O
1 0

0
1 2 3 4

Stapelbeteckningar:
Mycket oroad 35,3 % Ingen åsikt 2,8 %
Ganskaoroad 27,6 %
Totalt 62,9% Uteblivet 3,6 %svar

Ganskalite oroad 20,1 %

Totalt 30,6 %

306 Näringsvärde: 18 % jämfört med 13 %.
Innehållsdeklaration:47 %jämfört 37med %.
Uppgift tillverkare: 20 %jämfört med 13 %.om

307 Hållbarhet: 12% jämfört med 7 %.
Innehållsförteckning: 19 %jämfört med 11 %.
Näringsvärde: 19 %jämfört med 11 %.
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konsumenter:skillnader mellanDemografiska

skulle kunnaimportökadoroade18-34-åringar ganska lite överär att ge
livsmedelskvalitet3°8.sämre

inf0rmati0nsbeh0v3°9.ökadOro import vs.

import skulle kunnaökad sämreoroadeKonsumenter överär att gesom
viktiguppfödareproducentuppgift ärlivsmedelskvalitet tycker att om

fisk31°.färskde köpernär
kunnaimport skulleökadoroadeinteKonsumenter överär att gesom

viktig deuppgift prislivsmedelskvalitet tycker är närsämre att om
färsk fisk311.köper

skulle kunnaökad import sämreoroadeKonsumenter är över att gesom
viktiguppfödareproducentuppgift ärtyckerlivsmedelskvalitet att om

de köper nötköttm.när
skulle kunnaökad importoroadeinteKonsumenter överär att gesom

hållbarhetochinformation pris ärlivsmedelskvalitet tyckersämre att om
nötkött313.viktig de köpernär

skulle kunnaimportökad sämreoroadeKonsumenter överär att gesom
köperviktig deproducentuppgift närlivsmedelskvalitet tycker äratt om

p0tatis314.

skulle kunnaökad import sämreoroadeKonsumenter överär att gesom
respektivenäringsvärdeinformationtyckerlivsmedelskvalitet att om

hård0st315.köperviktig deinnehållsdeklarationer närär

308 är.12% 55-7426 % jämfört med
309 korstabulerats.postenkätenharfråga 13iFråga4 och
31019 s% jämfört med %.
31156 48 %.% jämfört med
312 13 %.34 % jämfört med
313 53 %.medPris: 63 % jämfört

24 %.jämfört medHållbarhet: 33 %
314 % med 21%.35 jämfört
315 med 15%.% jämförtNäringsvärde:25

10jämfört med %.Innehållsdeklaration: %16
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Konsumenter oroadeär ökad importöver skulle kunnasom att sämrege
livsmedelskvalitet tycker information näringsvärde, innehålls-att om
deklarationer respektive uppgift tillverkare viktig de köperär närom
korv316.
Konsumenter inte oroadeär ökad importöver skulle kunnasom att ge

livsmedelskvalitetsämre tycker information pris viktig deatt är närom
k0rv317.köper

Konsumenter oroadeär ökad importöver skulle kunnasom att sämrege
livsmedelskvalitet tycker innehâllsdeklarationer respektiveatt uppgift om

matbröd318.tillverkare viktig de köperär när

Konsumenter oroadeär ökad importöver skulle kunnasom att sämrege
livsmedelskvalitet tycker innehållsdeklarationer viktig de köperatt är när
pasta3 19.

Diagram 4. 76 Oroad ökad reklam-
Diagrammetvisar i vilken grad konsumenten oroadär ökad reklamöver skulle kunnaatt

livsmedelskvalitet.sämrege

70
60
50
40
30
20
10

316 Näringsvärde:25 % jämfört med 16 %.
Innehållsdeldaration:43 %jämfört med 34 % respektive.
Uppgift tillverkare: 25 % jämfört med 12%.om

317 49 %jämfört med 39 %.
318 Innehållsdeklaration:47 %jämfört med 34 %.

Uppgift tillverkare: 19 %jämfört med 9 %.om
31917 %jämfört med 10 %.

171



1994:112SOU

Stapelbeteckningar:
8,1 %åsiktIngen8,1 %oroadMycket

4,8 %Uteblivet25,7 %Totalt svar

oroadGanskalite
25.8 %oroadInte alls

%61,5Totalt

konsumenter:mellanDemografiska skillnader

skulleökad reklamföroroadeallsinte35-54-åringar18-34- och attär
livsmedelskvalitet32°.kunna sämrege

inf0rmati0nsbeh0v321.Oro ökad reklam vs.

skulle kunnaökad reklamföroroadeinteKonsumenter är att gesom
färskandrautsträckningmindre änhandlar ilivsmedelskvalitetsämre

fisk322.

skulle kunnaökad reklam sämreföroroadeKonsumenter är att gesom
viktiguppfödareproducentuppgift ärtyckerlivsmedelskvalitet att om

nötkött323.de köpernär

skulle kunnaökad reklam sämreföroroadeKonsumenter är att gesom
viktig de köperproducentuppgift närärlivsmedelskvalitet tycker att om

potatis324.

skulle kunnaökad reklam sämreföroroadeKonsumenter är att gesom ;
uppgiftrespektiveinnehållsdeklaratiønerlivsmedelskvalitet tycker att om

hård0st325.viktig de köpertillverkare är när

320 55-74 år.med 12 %38 % och 27 % jämfört
321 korstabulerats.postenkätenharFråga och fråga 13 i4
322 4 %.9 % jämfört med
323 33 jämfört med 25 %.%
324 2837 % jämfört med %.
325 med 13%.Innehållsdeklaration: % jämfört17

%.jämfört med 1724 %Uppgift tillverkare:om
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Konsumenter inte oroade förär ökad reklam skulle kunnasom att ge
livsmedelskvalitetsämre tycker information sista förbrukningsdagatt om

viktig hårdost32ö.är de köpernär

Konsumenter oroade förär ökad reklam skulle kunnaattsom sämrege
livsmedelskvalitet tycker information näringsvârdeatt viktigär närom
de köper korv327.
Konsumenter inte oroade för ökadär reklam skulle kunnasom att ge

livsmedelskvalitetsämre tycker information hållbarhet viktigatt ärom
de köper korv328.när

Konsumenter oroade förär ökad reklam skulle kunnaattsom sämrege
livsmedelskvalitet tycker information viktvolym respektiveatt om
uppgift tillverkare viktig de köperär när matbröd329.om

Konsumenter oroade för ökadär reklam skulle kunnaattsom sämrege
livsmedelskvalitet tycker information innehållsdeklarationer,att nä-om
ringsvärde respektive uppgift tillverkare viktig de köperär närom
pasta33°.

326 31 %jämfört med 22 %.
327 30 %jämfört med 19 %.
328 22 %jämfört med 15%.
329ViktVolym: 13%jämfört med5 %.

Uppgift tillverkare: 23 %jämfört med 14%.om
330 Innehållsdeklaration:21 %jämfört med 11 %.

Näringsvärde:20 % jämfört med 13%.
Uppgift tillverkare: 21 %jämfört med 13%.om
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EU-standardsDiagram 4. 77 Oroad -
skulleEU-standardsoroadvisar i vilken grad konsumenten överDiagrammet är att

livsmedelskvalitet.kunna sämrege

Stapelbeteckningar:
%åsikt 5,7Ingen38,4 %Mycket oroad

2 9 %k r
3,1 %Uteblivet62,3 %Totalt svar

17,6 %Ganskalite oroad2.
11,2 %alls oroadInte
28,8 %Totalt

inf0rmati0nsbeh0v331EU-standardsOro vs.

skulle kunnaEU-standardsför sämreoroadeKonsumenter är att gesom
viktiguppfödareproducentuppgift ärlivsmedelskvalitet tycker att om

fisk332.färskde köpernär

skulleEU-standards kunna sämreföroroadeKonsumenter är att gesom
uppfödareproducent, informa-uppgiftlivsmedelskvalitet tycker att om

de köper nötkött333.viktigförpackningsdag och pris närtion ärom

331 korstabulerats.13 i postenkätenharFråga4 och fråga
33219 smed %.% jämfört
333 %.% jämfört med 1433Uppgift uppfödareproducent:om

med 37 %.46 % jämförtInformation förpackningsdag:om
med 65 %.Pris: 53 % jämfört
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Konsumenter oroade förär EU-standards skulle kunnasom att sämrege
livsmedelskvalitet tycker uppgift producent viktigatt de köperär närom
potatis334.

Konsumenter oroade förär EU-standards skulle kunnasom att sämrege
livsmedelskvalitet tycker informationatt näringsvärde, innehålls-om
deklarationer respektive uppgift tillverkare viktig deär köpernärom
hårdost335.
Konsumenter inte oroade förär EU-standards skulle kunnasom att ge

livsmedelskvalitetsämre tycker information viktigprisatt är denärom
hård0st336.köper

Konsumenter oroade förär EU-standards skulle kunnasom att sämrege
livsmedelskvalitet tycker informationatt näringsvärde respektiveom
uppgift tillverkare viktigär de köpernär korv337.om

Konsumenter oroade förär EU-standards skulle kunnasom att sämrege
livsmedelskvalitet tycker information jämförpris,att innehålls-om
deklarationer respektive uppgift tillverkare viktig deär köpernärom
matbrödm.

Konsumenter oroade förär EU-standards skulle kunnasom att sämrege
livsmedelskvalitet tycker andra informationän innehållsdeklara-att om
tioner viktigär de köpernär pasta339.
Konsumenter inte oroade förär EU-standards skulle kunnasom att ge

livsmedelskvalitetsämre tycker information pris viktigatt deär närom
köper pasta34°

334 35 % jämfört 21med %.
335Näringsvärde:25 % jämfört med 16 %.

Innehâllsdeklaxation:16 %jämfört med 10 %.
Uppgift tillverkare: 21 %jämfört med 13%.om

336 59 %jämfört med 52 %.
337 Näringsvärde:25 %jämfört med 16 %.

Uppgift tillverkare: 25 %jämfört med 12%.om
338 Jämförpris: 24 % jämfört med 16 %.

Innehållsdeklaration:46 % jämfört med 34 %.
Uppgift tillverkare: 19 %jämfört med 10 %.om

339 17% jämfört med 8 %.
34° 53 % jämfört med 44 %.
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Sammanfattning oro-

speciellt oroadeKonsumenterna överär att:

Ökad livsmedelskvalitetimport skulle kunna sämrege
livsmedelskvalitet.skulleEU-standards kunna sämrege

innehåller skadligaMaten ämnen
otillräckliginnehållerInformationen vad ärmatenom

livsmedels-skulle kunnareklamFrågan gäller ökad sämregesom om
övriga frågor.åsikt-svarandel ingenkvalitet har relativt änstörreen

Äldre konsumentermmedan äroroadekonsumenter341 är yngremer
skullelivsmedelskvalitetenförövriga konsumentermindre oroade än att

dålig.vara

efterfrågar ikvalitetenföroroade störrekonsumenter ut-De ärsom
uppfödaretillverkarepr0-uppgiftsträckning konsumenterandraän om

konsumen-oroadeinnehållsdeklarationer. Ickenäringsvärde ochducent,
livsmedel.köperprisfokuserade denärärter mer

341 år och äldre.55
342 18-34 år.
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Särskilt kvalitetsmedvetna
konsumenter

5.1 Tre specialstudier

Många konsumenter intresserar sig idag för livsmedel och livsmedels-
kvalitet. Livsmedelskunder har blivit kritiska och kräver högremer en
kvalitet tidigare.än Konsumenterna ifrågasätter kvaliteten och hur de ska
kunna kontrollera produkter och deras framställning. De efterfrågar in-
formation produkterna och bedömer kvaliteten på kritisktom sätt,ett
bl utifrån den erhållna informationen.a

Konsumentens kvalitetsmedvetenhet har betydelse för honstor att
framgångsrikt ska kunna konsument. Detta har fått ökad bety-agera som
delse i och med den utveckling marknaden genomgår. Konsumentensom
förutsätts ha roll marknadspåverkarestörre i enlighet med 1990en som
års livsmedelspolitiska beslut. Kvalitetsmedvetenhet förutsätts alltså inte
enbart principiell inställning, fråga retorik, istället ivara en utanen av
högsta grad handlingsinriktad. Det gäller för konsumenten in-vara att
formera sig varuutbudets sammansättning och de enskilda produkter-om

kvalitet, och med utgångspunkt från denna information,nas och den
tänkta användningen livsmedlen, jämföra produkterna och göraav ett
övervägt val, vilket den ideala och idealiseradeär situationen.

I enkätstudien ställs frågan konsumenterna själva uppfattar sigom
kvalitetsmedvetna. Närmare fyra femtedelar sigsäger ganska ellervara
mycket kvalitetsmedvetna. Det finns något fler kvinnor bland de
kvalitetsmedvetna. Vidare med högreär inkomster någotpersoner en

representationstörre bland de kvalitetsmedvetna. Huvudresultatet är
emellertid flertal uppfattar sigatt kvalitetsmedvetna.ett stort som

Det förefaller rimligt räkna med uppfattningenatt kvalitet iatt om -olika avseenden kommer till tydligare uttryck hos utpräglat-
kvalitetsmedvetna hosän övriga konsumenter. Det kan också mycket väl
tänkas uppfattningar kvalitetatt tydliga hosär särskiltom som nu
kvalitetsmedvema konsumenter några år kommer delas kon-attom ettav
sumentflertal. Ett studium kan förmodas särskiltav grupper som vara
kvalitetsmedvetna det gällernär livsmedel skulle därför kunna ge en
värdefull komplettering till den bild enkätstudien ger.
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behandlar uppfattningarUnder våren 1994 har specialstudier343,tre som
Ekonomihögskolan vid Lundsvidlivsmedelskvalitet, genomförtsom

analyseraundersökningarna hurUniversitet. Huvudsyftet med attvar
livsmedelskvalitet.uppfattar Enspeciellt kvalitetsmedvetna kunder av

kvalitetsmedvetna kon-undersökningarna vissastuderar grupper av
under-åsikter och attityder. Iinformationssökning,sumenters annanen
kvali-kunder sökerfokuseras kvalitetsmedvetnasökning den typ somav
tredjei k gårdsbutik. Denbättre livsmedel därför handlartativt och en s

konditoribakat matbrödköperundersökningen studerar hur kunder som
upplever kvalitet.

5.2 Specialstudie 1344

kvalitetsmedvetnastudien med deSamtliga intervjuade i
sigjournalister, lärare ochkonsumentgruppema prenumeranter anser

Majoriteten siggäller livsmedel.kvalitetsmedvetna vad det sägervara
iKonsumenternasdessutom mycket medvetna. engagemangvara

343Kandidatuppsats: kvalitetGabor Kovacs: KundupplevdKatarina Gustavssonoch
mjuktkonsumtion konditoribakat matbröd.vid inköp och av

livsmedelskvalitet studieMagisteruppsatser: Karin Jonsell: Uppfattning en avom -
kundervid tvâ gårdsbutiker.Förväntningaroch upplevelserhos

KvalitetsmedvetnalivsmedelskonsumenterKongshöj:Jeanette -
annorlundadeär

344 identifierats.konsumenterhar DessaTre kvalitetsmedvetna ärgrupper merav
livsmedel och konsumentupplysning.Journalister skriver omsom0

Sex intervjuats. Bekvämlighetsurval.harpersoner
hushåll.livsmedel,tillagning ochLärare inom ämnena0

Bekvämlighetsurval.Sex intervjuats.harpersoner
på tidningen Må Bra.Prenumeranterv

intervjuats. Slumpmässigturval.Sex harpersoner

konsumenters informationssökning,undersökning studerar kvalitetsmedvetnaDenna
åsikteroch attityder.

studien undersöks hur dessaförekommit i undersökningen. Ibortfall harInget
jämförelse medlivsmedelskvalitet. Enförhåller sig tillkonsumenter görs

telefon. SamtalenIntervjuernahar skett hargenomsnittskonsumenteni enkätstudien. per
endast hänsyn tillför minska risken intervjuaren ellerspelatsin på band, att taratta

Varje intervju har 40-60upplever viktigt och intressant. tagitminns vad hanhon som
minuter.
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livsmedelskvalitet varierar tiden och i olika situationer.över De
kvalitetsmedvetna konsumenterna arbetar hela tiden aktivt i sitt sökande
efter infonnation. Samtliga intervjuade läser regelbundet tidningar och
tidskrifter med anknytning till livsmedel och kvalitet. En övervägande
del de intervjuade brukar följa de debatt- och informationsprogram iav
TV behandlar livsmedel.som

Begreppet livsmedelskvalitet innefattar flera olika aspekter. Produktens
både geografiskt och hur den har producerats, upplevsursprung, vara en

viktig aspekt. De intervjuade konsumenterna livsmedlet harattanser en
högre kvalitet det framställts på miljövänligt Detsätt.ett ärom mer
viktigt varifrån produkten kommer, detta gälleratt samtliga iveta
undersökningen ingående produktgmpper.

I studien undersöks de speciellt kvalitetsmedvetna konsumenternas påsyn
kvalitet vad det gäller livsmedlen nötkött, färsk fisk, matbröd, hårdost,
korv, och potatis.pasta

5.2.1 Upplevelse kvalitetav

Många de intervjuade framförallt prenumerantema tyckerav att en
humanare djurhållning och minskad användning hormoner ochav an-
tibiotika i djurens foder renare kött och dänned högre kvalitet.ger
Här ligger Sverige långt fram då detta regleras lagar ochgenom reg-
leringar. Vid köp nötkött tycker alla det viktigastnästan ärattav att
köttet är mört.

Vid köp färsk fisk vill de intervjuade fisken fångad.ärav veta var
Fisken ska nyfângad och lukta färsk. Lukten viktig förär ävenvara
matbröd, det ska lukta Bröd med hög kvalitet färskt ochärgott. gott.
En ska smakaost och rätt för det ändamål den köpt. Oavsettgott är
vad ska användas till får den inteosten smulig eller Korv medtorr.vara
hög kvalitet har hög andel köttråvara de intervjuade, därmed äranser
den inte så fet. De receptskyddade korvama har hög andel köttråvaraen
och hög kvalitet. För alla livsmedel viktig.smakenär

Ju mindre förädlat livsmedel desto viktigare det hur ochärett är var
produkten har framställts. Produkten ska ren. För förädladevara mer
livsmedel, korv och smak och konsistens exempel viktigatex ärost,
kvalitetsfaktorer.
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kvalitetefterfrågar inte högstakvalitetsmedvetnaDe konsumenterna
till ändamålet den bästamed hänsynurskiljningslöst söker tagenutan
Kvalitetskraven på kött-visas tydligast i lärargruppen.kvaliteten. Detta

till råbiff eller till kött-användasden skafarsen olika beroendeär om
priset.kvaliteten till De sökerVanligen konsumenternabullar. relaterar

prisnivå.kvaliteten givenden bästa inom en

Normuppfyllelse5.2.2

i sinastarkt engagerade köpkvalitetsmedvetna konsumenternaDe är av
väljersöker produkterna ochinformationaktivtlivsmedel. De nogaom

besvikna på sina köpsällanDärför blir demellan olika alternativ. utan
mycket informationtagit delde harförväntar sig eftersomfår vad de av

mindre oftaprodukterdock vissalivsmedlet. finnsDet somom
sig.kunden förväntarkvalitetdenmotsvarar som

bu-kvalitet utlovasalltid denofta inteNötkött motsvarar avsommen
Maletförväntats.och inte såiblandtiken. Köttet mörtär segt som

tänkt sig.fetare vadnötkött kan än manvara

i butiken. Detutlovasden kvalitetPotatis i stort settmotsvarar som
eller lovar någotinformerarbutikerna sällanpåpekas dock pota-att om

dålig, de tyckerpotatisenFlera de intervjuadetisen. är attattanserav
.potatisen braAndraförvaring och hantering. ärslarvas meddet attanser

ytterligare några tyckermedankvalitetskravoch uppfyller deras att
i sluteti butikerna bra, förutom säsongen.potatisen är av

vadHårdost förväntningardisk konsumenternasköpt över motsvarar
Färdigförpackadefterfrågar.håller kvalitet deutlovas och den somsom

utlovats. Den kan oftaalltid den kvalitethårdost uppfyller inte varasom
har tänkt sig.inte smaka konsumentenklibbig, tråkig ocheller som

matbrödet brukarkonsumenternaflesta de intervjuadeDe attanserav
alltidNågra dem köperutlovas i butikerna.den kvalitetmotsvara avsom

kvaliteten på det svenskapå bagerier.sitt bröd Konsumenterna attanser
uppfyller krav.matbrödet deras
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5.2.3 Förväntningar

Majoriteten de studerade har förväntningar idag på livsmedlenav samma
för fem år sedan. Ett antagande de alltidsom är har haft högaatt

förväntningar. Vid jämförelse med genomsnittskonsumenten så har
denne genomgående högre förväntningar på livsmedel idag för fem årän
sedan. Detta kan tecken på livsmedelskunder har blivitettses som att

kritiska och kräver högre kvalitet tidigare.mer änen

Nötkött den produktär där konsumenternas förväntningar har ändrat
sig tiden. Hälftenöver de intervjuademest har idag högre förvänt-av
ningar på nötkött för fem år sedanän medan övriga har förvänt-samma
ningar tidigare. De ökade förväntningarna beror på förbättrad kun-som
skap och information ökat miljömedvetande.samt ett

5.2.4 Urval

Vad gäller utbudet i butikerna majoriteten de till-av varor anser av
frågade det finns allt kan önska sigatt och därtill. Flera deman mer av
intervjuade tycker urvalet vissa livsmedel i butikernaatt förärav stort.
Det svårt för demär söka information och bildaatt sig uppfat-om en
tning de olika alternativen. Dessutom, konsumenter,om nämner ett par

det i slutändanär kunden får betala för butiken håller brettsom att ett
sortiment med vissa endast fåtal efterfrågar.ettvaror som

5.2.5 Svenska och utländska livsmedel

De kvalitetsmedvetna konsumenterna i undersökningen tycker det äratt
svårt jämföra svenska livsmedelatt och utländska livsmedel generellt. De

måste utgå från specielltatt land, eftersomanser varje land harman ett
sin matkultur och sitt på livsmedelskvalitet.sättegen De inter-att se
vjuade tycker dock genomsnittligt de utländskaär livsmedlenatt lika bra

de svenska.som

Det två produkterär de studerade konsumenterna finner skillnader i vid
jämförelse svenskt-utländskt. Vad det gäller nötkött endast få-ettanser
tal utländskt och svensktatt nötkött lika bra. Detär svenska nötköttet har

högre kvalitet tycker de flesta eftersom deten renare och bättreär
kontrollerat. En del de intervjuade det utländska nötköttetav attanser
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kvalitetsfaktorer dock inte likasmakar bättre och Dessa ärär mörare.
betydelsefulla renhet vilket det svenska köttet hagör att anses ensom
högre kvalitet föredras konsumentema. Någraoch de intervjuadeav

kom-konsumenter svenskt utländskt. Entycker matbröd är sämre änatt
tiden vad det gällerdet har hänt väldigt mycket påmentar att senastevar

matbröd i Sverige.

påverkar5.2.6 kvalitets-Vad konsumentenssom
uppfattning

kvalitetsmedvetna påverkas själva i sinDe konsumenterna i denna studie
uppfattning livsmedelskvalitet till del Journalisternaexperter.storo1n av

på livsmedels-deras påverkar dem mycket i derasvännerattanser syn
kvalitet. skiljer journalisterna från övriga vilka inteDetta konsumenter
påverkas i någon Tidningar, tidskrifter ochgradstörre vänner.av annan
litteratur ganskanågot de flesta de tillfrågade påverkas mycketär som av

InnehållsdeklarationerDet gäller främst och facktidningar.mat-av.
påverkar livsmedelskvalitet.de flesta de intervjuades uppfattningav om

.
-påverka5.2.7 livsmedelskvalitetenAtt

.gårDe kvalitetsmedvetna konsumentema det konsument attattanser som
.påverka kvaliteten olika åtgärder. Samtliga inter-på livsmedel genom

vjuade livsmedelskvalitetdet möjligt påverkaärtror att attatt genom
påpeka Många också debrister i kvaliteten för butikspersonalen. tror att
kan påverka föreslå produkter saknas skakvaliteten att att somgenom
anskaffas. butikerMöjligheter till påverka endast handla iatt attgenom

har god kvalitet ställer sig de intervjuade tveksammasom varor av mer
till. Journalisterna kan påverkaoch lärarna övertygade deär attom
livsmedelskvaliteten berätta för och bekanta vilka bu-vännerattgenom
tiker dålighar god respektive kvalitet.som

5.2.8 Informationsbehov

Vilken köptillfälletinformation viktigast för kunden vid ärärtyp av som
olika för olika produktslag. Flera de intervjuade efterlyser klassifi-av
ceringar Vid köpoch kvalitetsbeteckningar livsmedlen. nötköttav
vill flestade information viktigt eftersomha Detta detärursprunget.om
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svenska köttet föredras då det renare. Annan viktig informationär om
nötköttet vilken del detär djuret säljs och detär hur är mörat.av som
Uppgift djurets ålder vid slakt och efterfrågas också. Kon-om ras

vill det gammal mjölkko ellersumenten ärveta ungnötom etten som
köttet kommer ifrån.

Vid köp färsk fisk vill konsumenterna ha information blav a om var
och fisken fångad.när Därmed faller det sigär naturligt de flestaatt av
de intervjuade vänder sig till försäljningsställen där fisken säljs över
disk, fiskbilar och saluhallar. Konsumenternatex efterfrågar informa-
tion och de köper potatis,när d och densortom typ ärs namnv om
fast eller mjölig. Nästan alla saknar information potatis säljs iom som
lösvikt. De informationsäger och ofta brukar saknas elleratt sort typom

felaktigtär angiven. Information och ålderto saknasm om ursprung
alltid. Dennästan potatis säljs i förpackning betydligt in-som ger mer

formation inte kan titta på den. Vid köptrots matbrödatt ärman av
bakdag, innehåll och pris viktig information. Sista förbrukningsdag är

viktig information, speciellt brödet vacumförpackat. Deärannan om
flesta nöjda med informationenär erhålls vid köp matbröd.som av

När de hårdostintervjuade köper vill de ha information smak,sort,om
pris och den tillverkad.är Nästan alla nöjda med informationenärvar

finns tillgå vid köp På den förpackade brukar detattsom ost. ostenav
dock saknas uppgift lagringstid medan den säljs disköverostom som
ofta saknar information har tillverkat den. Vid köpom vem som av

efterfrågas informationpasta fabrikat, innehållpris, och kokegen-om
skaper Priset har betydelse det gällerstörre för de tidi-när änpastaen

nämnda livsmedlen. Samtliga intervjuade informationengare attanser
erhålls vid köp tillräcklig för kunna bedömaärsom pasta attav

kvaliteten. Pasta livsmedel där de intervjuade visarär sig ha lägreett ett
vad det gäller andra livsmedel.än Pastaköp går på rutin,engagemang

köper det brukar. Vid köp korv innehållet viktig infor-ärman man av
mation. De intervjuade vill fetthaltkorvens och köttmängd. En delveta
vill varifrån köttråvaran kommer. På den paketeradeveta korven in-är
formationen ofta tillräcklig för kunden ska kunna kvaliteten.avgöraatt
Vid köp disk saknas ofta viktigöver information såsom hur länge korven
har legat i disken, hållbarhet och innehåll.
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5.2.9 Oro

finns ökad ochDet viss bland hälften de tillfrågade importatten oro av
EU-standards kvalitetsmed-skulle kunna livsmedelskvalitet. Desämrege

någonkonsumenterna sig i övrigt i mindrei denna studievetna ut-oroar
sträckning genomsnittskonsumenten. Det kan tänkas skillnadenän att

på läserberor lärarna joumalistema, vilka regelbundet tidningarochatt
och tidskrifter grundar sin påi och följer debattprogram,ämnet oro
fakta istället de sigför ovisshet. Intressant är sägeratt notera att som

kvalitetsmedvetna enkätstudien oroade andra kon-i är änvara mer
i kvalitetsmedvetna istudie. kan tänkas deDetsumenter att spe-samma

cialstudien sigkvalitetsmedvetna deän sägerär varasommer
kvalitetsmedvetna i enkätstudien.

För kunna information efterfrågas vänder sig denerhålla denatt som
kvalitetsmedvetna där informationsbe-kunden vanligen till inköpsställen
hovet kan tillfredsställas. tillfrågade därför oroadeFå de är över attav
informationen otillräcklig. Några ifråga-innehållervad ärmatenom

färdigpaketeradedock allt innehåll verkligen Densätter om uppges.
innehållet.vanligen tillräcklig informationmaten ger om

5.3 Specialstudie 2345

I specialstudie speciellt kvalitetsmedvetna kon-undersöks den typen av
handla isöker kvalitativt bättre livsmedelsumenter att ensom genom

k gårdsbutik, uppfattning livsmedelskvalitetdessa konsumenterss om
har studerats. till verksamhet därEn gårdsbutik vanligen koppladär en
livsmedel produceras och förädlas i liten skala. Något är störstasom av
vikt vid gårdarna intervjuats kvalitet i alla led.där kunderna är

345 Som underlag Ingelstad Kalkon ochför studien 77 kundervid två gårdsbutikerär -
Ängavallens gård i Skåne.Kundintervjuema har skett personligen vid respektive-
gårdsbutik formulär fylla i hemma.96 kunder vid gårdsbutikema harsamt attsom

42tillfrågats i undersökningen. Från Ingelstads kunder harde vill deltaom
Ängavallens 35fullständigt ifyllda har biståttformulär återfåttsmedan kunder med

fullständiga formulär. Vid butiken har några för gårdsbutiken specifikt utarbetade
frågor har ställts. Intervjuer har skett under olika tidpunkter dagen olikasamt
veckodagar,dettafor öka sannolikheten träffa på olika kundtyper.att att
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Nästan samtliga intervjuade konsumenter sig kvalitetsmed-anser vara
Drygt fjärdedel konsumenternavetna. de mycket med-ären attav anser

livsmedelskvalitet medan två tredjedelarvetna sig ganskaom anser vara
kvalitetsmedvetna.

5.3.1 Fyra typer

Studien har bl undersökt varför konsumenterna handlar i gårdsbu-a en
tik. Utifrån kundens motiv har fyra identifierats. Dessa denärtyper
kvalitetssökande, den trygghetssökande, den nöjes-utflyktsinriktade och
den ekonomiske. Samtliga konsumenter kan högt engagerade,ses som
dock sig i olika uttryck.tar engagemanget

Den kvalitetssökande konsumenten kvalitetsmedveten, högtär en-
gagerad och söker aktivt livsmedel högsta kvalitet. En klar majoritetav

de intervjuade faller inom denna kategori. Som främsta anledning tillav
handla vid gårdsbutikatt dessa konsumenternämner vanligen kva-en

litetsegenskaper färskhet och god smak. En etisk djurhållning kansom
den högst värderade faktorn för andra konsumenter inom dennavara

kategori.

Den trygghetssäkande konsumenten värderar och trygghetvana
högt. Denna konsument vill förvissa sig och påsäker vadom vara
hanhon köper. Då konsumenten sig kunna överblicka hela produk-anser
tionsprocessen vid gårdsbutiken det möjligheter till kontroll. Det harger

betydelse personalen,stor kunnande och servicemedvetenhet,att genom
kan erbjuda konsumenten exakt vad hanhon önskar. Att känna per-
sonalen också viktigtär och den familjära känslan upphov till bådeger
trygghet och trivsel. De konsumenter värdesätter närhet till produ-som

hör också till dennacenten grupp.

Den nöjes-utflyktsinriktade konsumenten värdesätter främst ut-
flykten. Det mysigt ochär annorlunda åka till gårdsbutik. En högatt en
kvalitet, bra djurhållning eller priset inte fullt så betydelsefullt förär
dessa konsumenter.

Den ekonomiske konsumenten rationell, målmedvetenär kon-en
i första hand intresseradsument är maximera värdetsom attav per

spenderad krona. Denna konsument åker till gårdsbutiken eftersom
livsmedlet billigareär än motsvarande i vanligaden butiken.
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Flertalet konsumenter de kan tänka sig köpa gårdensatt attuppger pro-
dukter i traditionell butik. Några har redan gjort det och andraen
hoppas på ökning i utbudet produkter från gården i den vanligaen av
butiken. Närmare femtedel de intervjuade konsumenterna kan inteen av
tänka sig köpa gårdens produkter i vanlig butik. Deras främstaatt en

det speciella gårdsbutiken erbjuder går förlorat. Deärargument att som
vill ha försäljning,manuell inplastad svårtdetär att vetaen en vara
något om.

Undersökningen behandlar hur konsumenterna vid gårdsbutikenäven
uppfattar livsmedelskvalitet i inte bara vid gårdsbutiken, vilketstort, re-
dovisas nedan.

5 .3 2 Upplevelse kvalitetav.

Konsumenterna har angivit vad de de viktigaste kvalitets-tycker är
egenskaperna de köper olika livsmedel346. Vid köp köttnär ärav
smak och färskhet något genomgående viktigamycketsom anses vara
kvalitetsegenskaper. Fler kunder det viktigt djuren harnämner äratt att
behandlats väl i samband med köp nötkött och fläskkött vid köpänav av
kalkonkött. Det dock viktig faktor för kundernas köpär ävenen av
kalkonkött. Intressant det betydligt andelär är störreatt notera att en av
kvinnorna viktigttycker det hänsyn harän männen äratt attav som
tagits till djurens välbefinnande.

Smak och färskhet visar sig de egenskaper viktigast vid köpärvara som
nötkött. Att nötköttet innehållerinte kemikalier, bra inte ärav ut,ser

plastförpackad eller djupfryst och hänsyn har till djurentagitsatt
värderas inbördes ungefär lika och kommer i efter de tvåstraxen grupp
allra viktigaste egenskapema.

Det visar sig det viktiga kvalitetsegenskaper vid köpetatt som anses vara
Äveninte skiljer sig mellan de olika förkött.nämnvärt typerna av

fläskkött värderas färskhet Därefteroch smak högst. värderas produk-
utseende, avsaknad kemikalier, plastförpackad eller frysttens samtav

hänsyn till djurens väl viktiga egenskaper på försättsom samma som
nötkött.

346Kundernahar markerat till egenskaperför varje produkt.tre typupp av
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Smaken och färskheten viktigaste kvalitetsfaktorer förävenanses som
kalkonkött. Vad skiljer denna köttyp från de andra flerärsom att av
kunderna det viktigtnämner känna tillär producenten vad detatt änatt

för deär andra köttsortema.

Majoriteten konsumenterna livsmedlen ganska oftaav attanser
den kvalitet butiken utlovar,motsvarar livsmedelskategori.oavsettsom

Potatis utmärker sig då det livsmedel ovanligtär många caett som en
fjärdedel konsumenterna ofta eller alltid besvikna på.nästan ärav

5.3.3 Svenska och utländska livsmedel

Ungefär tredjedel de intervjuade tycker svenska livsmedel,en attav
generellt, något bättre ellerär mycket bättre utländska livsmedel.än
Potatis utmärker sig då det två tredjedelarär närmare kon-av

tycker den svenska potatisensumentema bättre denatt är änsom ut-
ländska. Utländsk korv och utländskt föredraskött ungefärav en

Åsiktenfemtedel de intervjuade. svenskt bröd kontra utländsktav om
bröd signifikant beroendeär ålder. Nästan samtliga deav av yngre
tycker utländskt bröd bättre eller åtminstoneär likaatt bra svensktsom
bröd.

5.3.4 Informationsbehov

En kvalitetsmedveten högt engagerad konsument söker aktivt
information livsmedlet för därigenom kunna bedöma kvaliteten.attom
Vid konsumentens köp kött informationär pris, sistaav om
förbrukningsdag, förpackningsdag och uppgift uppfödare det ärom som
den viktigaste informationen, oberoende köttyp. Det finns inga beläggav
för vad viktig informationatt beroendeärsom anses som av
konsumentens ålder, inkomst, utbildning eller kön.

5.3.5 Vad påverkar konsumentens kvalitetsuppfattningsom

Egna erfarenheter och innehållsdeklarationen påverkar flestade kon-
mycket eller ganskasumenter mycket i deras uppfattning livsmedels-om

kvalitet. Det visar sig kvinnor i högre grad påverkasatt än män av
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detredjedelungefärsigövrigtinnehållsdeklarationer. För säger aven
olika faktorerganska mycketellerde påverkas mycketintervjuade att av

utseende. Det däremotochpris ärtidningar,vänner,tex experter,som
reklam. Det finnssig påverkasendast fåtal konsumenter sägerett avsom

dagstidningarandrapåverkanochsamband mellan utbildningett genom
medtidningar depåverkas äroch tidskrifter. Detidningar mest avsom

utbildning.högre

påverka livsmedelskvaliteten5.3.6 Att

påverkade kanfjärdedelar konsumenternaNärmare atttrortre av
hari butikerhandlaendastkvaliteten livsmedel att varorsomgenom
påverkasig kunnagod kvalitet. Hälften konsumenterna troravav

bris-påpekaeller mycketmycketlivsmedelskvaliteten ganska attgenom
och in-saknasprodukteranskaffandei kvaliteten, föreslåter somav

formera vänner.

Oro5.3.7

påverkakansig för faktorerMånga konsumenter somoroar
ellermycketintervjuadehälften delivsmedelskvaliteten. ärDrygt av

oroadeganska mycket över:

innehåller skadliga ämnen,att maten-
innehåller otillräcklig,informationen vad ärmatenatt om-

livsmedelskvalitet,skulle kunnaökad import sämreatt ge-
livsmedelskvalitet.skulle kunnaEU-standards sämreatt ge-

Överhuvudtaget tredjedel kun-minstoroade,påtagligt mångaär aven
förutomoroademycketeller ganskaderna mycket över attär ovan
priskonkurrensökaddåligt näringsvärde,harnämnda faktorer attmaten

skullereklamökadlivsmedelskvalitet ochskulle kunna sämre attge
minstkonsumenternalivsmedelskvalitet. Detkunna sämre som oroarge

livsmedelskvalitet.skulledock ökad reklam sämreär att ge

för olika faktorerochsamband mellan ålderfinns tydligtDet ett somoro
betydligtsiglivsmedelskvaliteten. Dekan påverka är yngre oroarsom

harförkvinnorvisar sigmindre de äldre. Detän att matenatt oroas mer
dåligt näringsvärde.
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5.3.8 gårdsbutikKonsument i ioch vanlig butik

I jämförelse mellan de kvalitetsmedvetna konsumenterna i dennaen
studie och konsumenter i allmänhet i tidigare studier, visar det sig deatt
viktigaste kvalitetsfaktorema ungefär de Det svårtär är attsamma. som
uttala sig dock vilken tyngdär de olika konsumenterna lägger vidom
vad viktigast förär speciell kvalitetsegenskap. Den högtsom en
engagerade, kvalitetsmedvetna konsumenten har antagligen vidare,en

detaljeradäven graderingsskala kvalitetsfaktorernasmen mer av
betydelse övriga konsumenter.än Samtidigt intresserar sig idag många
människor tidigare för livsmedelän livsmedelskvalitet.ochmer
Konsumenter i allmänhet har blivit kritiska och ställer högre kravmer
på livsmedlen.

Det visar sig påtagligt många konsumenter vid gårdsbutikenatt en
tredjedel tycker urvalet i butikerna alldeles föratt ärav varor stort.
Butiken här inte preciseradär till gårdsbutiken. Det något iär änmer
enkätstudien. Intressant fundera anledningen till detta;över är Denatt
kvalitetsmedvetna konsumenten högt engagerad konsumentär en som
söker maximera sin förväntade tillfredsställelse från produktvalet genom

omfattande valprocess. Medför därför för utbud kon-en ett stort att
får det svårt välja Blir det försumenterna tidskrävande för dessaatt

kvalitetsmedvetna konsumenter, söker mycket information desom om
olika alternativen, värdera och slutligen välja mellan samtliga altema-att
tiv I undersökning allmänhetens attityder till olika konsumenten om
frågor, genomförd i slutet 70-talet Wikström 1978, fann ävenav man
då konsumenterna hade svårt väljaatt varumärke.att

I studie genomförd 1984 Carlström 1984 angående konsumentersen
synpunkter på matkvalitet svarade intervjupersonerna olika denär spon-

skulle tala vad detant med livsmedelskvalitet jämfört med närom menar
de fick välja de viktigaste kvalitetsegenskapema bland givna alternativ.
Detta ansågs tyda på konsumenterna hade det svårt uttrycka vad deatt att
menade med begreppet kvalitet i allmänhet. När konsumenterna vid
gårdsbutiken viktiga kvalitetsfaktorernämner färskhetdetspontant är
och god smak de flesta Efter bearbetningnämner. isom av svaren
enkäten framkom det det faktorer viktigastäratt samma som anges som

bland deäven givna alternativen. tillorsaken skillnaden mellansvars re-
sultaten i studiema kan de kvalitetsmedvetna konsumenternaattvara vet
vad de söker och därmed bättre kan formulera sig. Möjligen skulle det
kunna påvisas den vanligaäven konsumenten idag kan uttryckaatt vad
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harkvalitetsmedvetenhetenlivsmedelskvalitet eftersomhon medmenar
ökat.

uppfattargårdsbutikens konsumenterIntressant fundera huräröveratt
Ärproduktaltemativ konsumentenprodukten och vilka överväger.som

Ängavallens sysslarverkligen andra producenterkonkurrentertex som
kanverkliga konkurrenternamed konventionell grisuppfödning De
köttistället gårdsbutiker de erbjuderandra även typannan avvara som

iResultatetfiskhandlare, grönsakshandlareIngelstad Kalkon, etc.tex
minska kon-väljerdenna studie flera konsumenternapekar attatt av

priset på gårdenssumtionen iställeteller köper något texannat pro-om
dukter blir för högt.

5.4 Specialstudie 3347

ikvalitetsupplevelseDenna undersökning studerar konsumenters sam-
matbröd348.konditoribakat mjuktband med inköp konsumtionoch av

tjänste- ochkundupplevdUtifrån teorier modelleroch varu-,om
betydelse för hur kundenhalivsmedelskvalitet har faktorer kansom

konditoribakatinköp konsumtionupplever kvalitet i samband med och av
betydelsevilkenStudien tillmjukt matbröd identifierats. hänsyntar pro-

kunskaper ochpersonalensduktionskvaliteten, brödets egenskaper,
förIeveranssäkerheten har kon-agerande, konditoriets egenskaper och

sumenten.

347 bekvämlighetsurvalharintervjuer.Som för ligger 30 personliga Ettunderlag studien
intervjuadestudien.varit vilka har ingått i Degrundenför kunder personernasom

Lund under olika dagarMalmö och ihar påträffats på antal offentliga platser iett
16-29år,i åldersgrupper;och Målpopulationenhar delatsolika tider dagen. tre

tio intervjuats, jämt30-49 år 50 år. varje åldersgrupp haroch Iöver personer
könsfördelat. mellan 30-45 minuter.Varje intervju har varat

kunden har angivit viktigaIntervjun utgjorts dels frågeformulär därhar ettav
blandgivna alternativ, delskvalitetsegenskaperför konditoribakatmjukt matbröd en

ansåg viktiga i enkäten. Dennadiskussion de faktorer kundenkring som ifåfyllt i enkäteni syfteuppföljning följde omgåendeefter kunden attattav svaren
djupgående och förklaringar.mer svar

348 standardutförande, 550Konditoribakat definieras matbröd imjukt matbröd casom
säljsdär brödet bakas.gram, som
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5.4.1 Upplevelse kvalitetav

De kvalitetsfaktorer har betydelse förstörst konsumenten ärsom att
brödet färskt, smakarär och råvarorna i brödet har hög kvalitet.gott att
Det resultatär i andra, tidigare studier. Andra viktiga.samma som ges
kvalitetsfaktorer brödet harär tillfredsställande konsistens ochatt en att
det luktar gott.

Personalens agerande har betydelse för konsumentens uppfattningstor
brödets kvalitet. Det här viktigast för konsumentenärom ärsom per-

sonalens synliga hygien och personalens villighet till fel. Deträtta äratt
viktigtäven personalen kan på konsumentfrågor och till-att svara

handahålla viktig infortnation. Personalen ska trovärdig, dvara v en-
ligt konsumenterna, varken sväva på målet eller undanhålla viktig in-
formation. Ett konditori automatiskt dess personalrent utsom ser ger en
högre trovärdighet. Konsumenterna för övrigt det äratt storanser av
vikt det i konditorietär eftersom däratt arbetar med och säljerrent man
livsmedel.

Undersökningen visar färskhet den kvalitetsegenskapäratt är mestsom
betydelsefull för konsumenten vid köp och konsumtion konditoribakatav
mjukt matbröd. Färskheten kvalitetsgaranti för brödet.ses som en
Färskhet förutsättningär för konsumenterna gåska tillatten ett
konditori för köpa sitt bröd. De flesta de intervjuadeatt attav anser
brödet färskt tillär två dagar efter bakningen.en

Smaken mycketär viktig kvalitetsfaktor. Det bety-ären annan storav
delse för kvalitetsupplevelsen brödet smakar Många de inter-att gott. av
vjuade konsumenterna tycker bröd ska smakfullt kryddatatt ett gott vara
och inte för Flera konsumentersött. bröden oftast föräratt söta.anser
Vidare det mycket viktigt råvarornaär i brödet god kvalitet.äratt av
Flera de intervjuade konditoriema använder bättre råvarortror attav än
de brödproducentema.stora

Att det mjuka matbrödet har bra konsistens viktigären en annan
kvalitetsegenskap. Vad bra och dålig konsistens varierarsom anses vara
från konsument till konsument. Flera tycker bröd med konsis-braatt ett

fast ochär varken smulartens eller faller sönder. Bröden ska erbjuda
lite tuggmotstånd utan att vara sega.
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Även bedömning brödetslukten vidbetydelse konsumentensär stor avav
dofta nybakatkvalitet. nybakat. Det skaBrödet ska lukta och gärnagott

halvalukteni hela konditoriet. konsumenterbröd Flera ärattanser
gottkonditori. Med luktaiupplevelsen med och handla ettatt

påbröd. Lukten teckennybakatkonsumenterna doften är ettmenar av
den viktigastefärskhet vilket konsumenternadetär somsersom

kvalitetsegenskapen.

matbröd inhandlatpriset påSamtliga intervjuade hävdarkonsumenter att
livsmedelsbutik. flestavanlig Dekonditori ii högre brödetär änett en
konditoribakade brödet.för detdock beredda betalaär extraatt

prisnivån intekonsumenternaIntressant ärär attatt notera att enanser
rangordningkvalitet.särskilt viktig faktor brödets Ii bedömningen avav

upplevelse kvalitetenfaktorersolika betydelse för konsumentens ärav
vadlistanbetydande dock långtpriset kommer ansessomner avmen

delhosförväntningar på brödetviktigt. Prisnivån vissaskapar envara
sambandfinnsintervjuade detkonsumenter. Hälften de ettattanserav

inte nå-hälftenkvalitet medan andramellan priset på brödet och dess ser
samband.got

konditoribakat bröd. DettillHembakat bröd den konkurrentenär största
Samtligaenligt de intervjuade.bröd kvalitetendessa har den bästaär som

kvalitetlivsmedelsbutiken hartycker brödet ikonsumenter sämreatt en
plast-brödet intebåde det konditoribakade. Atthembakade och det ärän

aptitligt.ohygienisktförpackat absolut inte utan snarare mersomanses
plastförpackade bröd enligt konsumenternaLivsmedelsbutikemas är

mellanhänder.tecken på lång transportsträcka och många

5.5 Sammanfattande analys

förmodat, kvalitetsmedvetna. FyrastuderadeDe är, somgrupperna
också kvalitetsmedvetna.femtedelar enkätsvarama sigsägerav vara

förmodadavseende påDärmed de specialundersökta medär grupperna,
så respektive joumalis-medvetenhet, inte Undantaget lärarnaärextrema.

praktisktpräglas sina yrken. Intrycket lärarna ärär atttema mersom av
frånkunniga livsmedel. med utgångspunktdet gäller Denär resonerar

maximera kvaliteten till använd-värdet på datt pengarna, s anpassarv
därmedningen. färgade debatter ochJournalisterna verkar vara mer av

ideologiska.lite mer
.
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Kvalitetsmedvetenheten kommer till uttryck konsumenten ak-attgenom
tivt söker information livsmedel. Den kvalitetsmedvetnaom
konsumenten vänder sig ofta till speciella butiker där den önskade
informationen kan erhållas.

En andel konsumenternastörre i enkätstudien tycker svenskaav att
livsmedel bättre utländska livsmedelär än vad konsumenterna iän spe-
cialstudiema tycker. De har blandade åsikter där densenare mer genom-
snittliga åsikten svenska- och utländskaär livsmedel lika bra. Drygtatt är
hälften konsumenterna i specialstudiema dock oroade ökadär överav att
import och EU-standards kan leda till livsmedelskvalitet,sämre en oro

delas majoriteten konsumenterna i enkätstudien.som av av

De kvalitetsmedvetna konsumenterna i specialstudiema påverkas bety-
dligt genomsnittskonsumentenän i enkätstudien dagstidningar,mer av
andra tidningar och tidskrifter och till viss del iäven experterav upp-
fattningen livsmedelskvalitet, Innehållsförteckningen ochom egna er-
farenheter detär konsumenterna i samtliga studier påverkasannars som
mycket av.

Angående konsumenternas de kan påverka livsmedelskvalitetentro att
utmärker sig lärarna och journalisterna. Majoriteten de intervjuade iav
samtliga studier de bäst kan påverka kvaliteten endastattanser attgenom
handla i butiker har god kvalitet. Detta dock lärarna ochärsom varor av
journalisterna tveksamma till. De istället övertygade de kanär attom
påverka livsmedelskvaliteten berätta för släkt och vilkavännerattgenom
butiker har god respektive dålig kvalitet. Denna övertygelse delassom
med många andra i studierna. Lärarna och journalisterna äntror mer
övriga konsumenter de kan påverka livsmedelskvalitetenatt attgenom
påpeka brister för personalen.

Huvudresultatet antyder de speciellt kvalitetsmedvetna konsumenternaatt
undersökta i specialstudiema inte uppvisar några skillnader i sinastörre
uppfattningar kvalitet konsumenter i allmänhet. Två degentemotav av
små utmärker sig dock något; lärarnaextremgruppema och joumalis-

Har vi här, måhända,tema. funnit relativt tydliga konsumenttyper, näm-
ligen Den handlingsorienterade- och Den principiellt och ideologiskt ori-
enterade kunden. Vi har inte något det angelägetettsvar men vore nog
framtida studium.
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6 Sammanfattande analyser

6.1 Inledning

avslutandeI detta kapitel vidareutvecklar och sammanfattar vi de analyser
tidigare utförts i detta arbete, främst i anslutning till redovisningensom

på postenkäten. En del analysen har form jämförelseav medsvaren av av
tidigare undersökningsresultat. Vi har särskilt beaktat de KoB underav
1992 och 1993 utförda enkätundersökningarna. Dessa undersökningar och
vår studie bör tillsammans helhet.ses som en

Det empiriska materialet från postenkäten riktmycket och detär är
varken möjligt eller lämpligt sammanfattninggöra kanatt göraen som
anspråk på i rimlig mening täcka detta i dess helhet.att Vi behandlar
några de många frågeställningar i sig kan ha relevans, ochav som anses
urvalet blir med nödvändighet präglat våra personliga och subjektivaav
bedömningar. I gengäld har vi gjort redovisningen enkätsvaren iav
avsnitt 4.2 förhållandevis utförlig, och för penetrering de frågor viav
utelämnat här hänvisas alltså till 4.2.

Vi inriktar analysen först på den för primära frågan: Hur det medäross
dagens svenska livsmedelskvalitet såsom konsumenten uppfattar den
Därefter behandlar vi konsumenten i relation till kvaliteten livsmedel,
särskilt den kvalitetsmedvetna och den oroade konsumenten. De tredje
huvudavsnittet gäller de föreställningar livsmedelskvalitet kon-om som

har. Det gäller främst hur konsumentensumenten uppfattar begreppet
livsmedelskvalitet.

6.2 Hur konsumenten upplever dagens svenska
livsmedelskvalitet

Analysen kommer ske i två omgångar vilka de två lägreatt motsvarar
ambitionsnivåer diskuterades i samband med kvalitetssäkringsystem isom
kapitel På den lägre nivån gäller frågan i vilken grad konsumenten är
nöjd eller missnöjd med kvaliteten. På den högre nivån lokaliseringenär

främst eventuellt missnöje i fokus.av
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tillefter anledningenvår avseende sökahar varit avsikt iDet ävenatt ett
förväntningar,fråga efter konsumentemtsmissnöje, nämligen attgenom

förändrats inder deförväntningareller, specifikt hur dessa senastemera
fålyckatsemellertid vi den intefem åren. Svarsstrukturen visar vägenatt

förklaring till hureventuella rollnågot förväntningamas somgrepp om
Förväntningamas för-livsmedelskvaliteten.konsumenterna upplever

på hurytterligare indikatoruppfattasändring bör istället kunna ensom
och bedöms.den faktiska kvaliteten upplevs

svenskuppfattningvi konsumenternasI behandlarett annat moment om
till utländsk.livsmedelskvalitet förhållandei

pånöjdmissnöjd kvaliteten6.2.1 medHur konsumentenär
livsmedel

vi i enkätenmöjlig: harfrågeställningaravsikt så konkretaI skapaatt som
ökadeDenspecificerade produkter.knutit tillflera frågornaav

delbekostnaddock påuppnår skerpåtaglighet och tydlighet vi enav
studier.andramöjligheter till jämförelse med

och8på frågornasammanställningtablå 6.1 har vi gjortI av svarenen
Sverigeilivsmedel konsumenten köper12. fråga 8 frågas deI om

fungeratänktpå kvalitet. Frågankonsumentens krav är attmotsvarar som
kvalitet. Somaktuellbedömninghuvudindikator på konsumentens av
undantag för5-9 %, medmissnöjesnivån påframgår tablån liggerav

15dubbla nivån, %.korv och potatis, vilka ligger på den ca
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Tablå 6.1 Sammanställning på enkätfrågoma 7 och 12.av svaren
Svaren andel i konsumenterna positivt respektive nega-procentanger svaratav som
tivt på frågarespektive I kapitel 4 redovisas utförligtsvarenmera

Produkterna Faktiska kvali- Förväntningarna
kvali- enl fråga 12ärmotsvarar teten motsvarar

tetskraven utlovad jfr tidigaremed
Produkt enl fråga 8 enl fråga 7

Ofta Sällan Ofta Sällan Högre Lägre
Färsk fisk 67 7 63 8 46 3
Nötkött 76 8 74 7 56 2
Potatis 67 16 62 17 46 3
Hårdost 80 4 75 5 42 1
Korv 67 6515 14 50 4
Matbröd 77 9 77 6 56 2
Pasta 72 3 68 4 27 1

Intressant då konstateraär på fråga 7 har fördelningatt att svaren en som
mycket nära med den på frågaöverensstämmer Det får tolkas att
enkätens respondenter uppfattat de två frågorna identiska.närmastsom
Det visserligen inte vår avsikt så skulle ske de facto tycks detattvar men
ha skett. Vi vill därför uppfatta de svarsfördel-överensstämmande
ningarna indikator på hög tillförlitlighet oberoende fråge-som en av-
forrnulering blir desamma.svaren

Svaren på fråga 12 kan tolkas likartat Konsumentens förvänt-sätt.
ningar beträffande kvalitetsnivåns främsthöjd baserade på tidi-är egna

erfarenheter och återspeglar alltså konsumentens bedömning fak-gare av
tisk kvalitet och förefaller i och intemed detta ha den självständiga roll

förutsätts i diskussion olikagängse kvalitetsbegrepp. Attsom om pro--
centtalen i på fråga 12 lägre sammanhänger fråga 12medärsvaren att
har mitten-altemativ varken högre eller lägreett för frå-saknassom

8 ochgorna

I enkäten låter vi begreppet livsmedelskvalitet få angiven, i förhållandeen
till produktkvalitet, utvidgad betydelse. konsumentenFör tillgängligt
vamutbud urvalsortiment uppmärksammas i fråga Konsumenternas
uppfattning urvalet i butikernaär är:att
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för 20 %storto
lagom 53 %storto
för litet 13 %o

för litet; äldre och lågut-urvaletFör och högutbildade är snarastyngre
konsumenternabildade har uppfattning. Ungefär hälftenmotsatt anserav

försämrats.urvalet förbättrats åren, 6 % detunder de attatt senare

i sig uppfattas delTillgången på information kvalitet kan som en avom
kvaliteten.

sig 50 ä 60 % kon-För de studerade produktgruppema avanser
20 ä 25 informationenha tillräcklig information, % ärsumenterna att

tillräckligotillräcklig. något 34 sig haFör bröd läget bättre,är ca anser
information.

tidigare undersökningars. I KoBsLåt jämföra våra siffror medoss
delvisfrån 90 % helt ellerenkäter 1992 och 1993 redovisas att ca var

livsmedeli rimligt avstånd kunde handlanöjda, meningen de inomatt
1992med 1993 års siffror något bättreönskade kvalitetsegenskaper. är än

visar ocksåårs. Missnöjda % år 1992 och 3 % 1993. Dessa enkäter5är
30 livsmedelskvaliteten förbättrats% konsumenternaatt attca av anser

under de åren, 12 försämrats.5 % densenaste attca

frånMissnöjestalen redovisas i undersökningarnågot lägre deär än som
13 %1980-talets 1985 SIFO-undersökningmitt något lägre. årsär anger

missnöjda. uppfattades livsmedelskvalitetenUngefär samtidigt vara
sjunkande.

materialolika jämförbaraDe undersökningarna inte helt värden. Detger
föreligger frågorna till specifikatyder exempelvis på anknytsnärattsom

produkter blir kritiska i sina värderingar.konsumenterna mer

Vi saknar för från enkäten framtagna missnö-deavgöraattnormer om
jestalen tillfredsställande livsmedelskvalitet. Men mätvärdenaanger en
förefaller i fall inte alarmerande, och de signalerar för-varje attatt vara
bättringar skett.

198



SOU 1994:112

6.2.2 I vilka avseenden har kvalitetsproblemkonsumenten

I vår undersökning lokaliseras konsumentens problem i några olika
avseenden. När det gäller produkttyper så sker direkt. tablå 6.1detta Av
framgår det främst potatis och korv problem.äratt representerarsom
Det mätvärden inte stårär i konflikt med undersökningarnavarkensom
på 80-talets mitt eller KoBs undersökningar. l dessa noterassenare
kraftiga förbättringar för speciellt matbröd och grönsaker.

Vår undersökning visar inte direkt det några speciella kvalitets-ärom
egenskaper särskilt anledning till missnöje. Uttalandenstorsom ger om

viss bestämd egenskap viktig kan i kombination med påatt ären svar
några de andra frågorna indikation. förekomst kemikalierutgöraav en av
i uppfattas exempelvis viktig negativ kvalitetsfaktor ochmaten som en
den skapar hög graden av oro.

Genom korstabulera frågorna 5 och 12 finner de konsumenteratt attman
har lägre förväntningar på produkts kvalitet och troligtvissom en som

också uppfattar respektive produkts kvalitet låg kan framhållithasom
viss kvalitetsegenskap särskilt viktig. Man kan därför med rimligsom
säkerhet sluta sig till för problemprodukten potatis det lågaäratt t ex
värden på hållbarhet, näringsvärde och odlingsmetod representerarsom
problemen. För korv ligger det problematiska i råvaruinnehåll och

för nötkött i storskalig och etisk olämplig produktionsmetodursprung,
och för matbröd den illa tålda plastförpackningen.

6.2.3 Svenska och livsmedelutländska

Vår studie bekräftar tidigare undersökningars resultat kon-attom
svenska produkter har kvalitetsmässigt förstegsumenterna att ettanser

framför utländska enkätens fråga 14. För flertalet produkter det 40-är
50 % konsumenterna de svenska bättre. Det mindreär ärattav som anser

10 % föredrarän utländska livsmedel. Undantag från den allmännasom
bilden där svenskt och utländsktär värderas lika korv ochpasta, samt
bröd, där 15 konsumenterna håller utländskade för de bättre. Menca av
det förhållandevis mångaär konsumenter inte har någon åsikt i frå-som

20 %. När vi frågar efter konsumentens införeventuellagan, ca oro en
ökad import respektive risken för EU-standards skulle kunna sämreatt ge
livsmedelsstandard 23 konsumenterna de oroadeärattanger ca av -
hälften de oroade mycket oroade.är toav m
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Bilden undersökningså här lång entydig. den lite djupareMenär som
för-till svenska livsmedel iSören 1994 attitydemaJansson gör av

långt komplicerad.hållande till importerade situationenvisar äratt mer
för svenskproduceradvälartikulerade uttalasDet och stöd matstora som

svenskahandling, i mening inköpleder inte till tilldelän avmer en
handling inte prosvenska värdeneu-livsmedel. En iär utanstor grupp

blir ställningstagandetDå diskussionen specifika produktertrala. knyts till
inställning tillockså differentierat. svenska konsumentersBildenmera av

tycks inte alls så enkel ochsvenska respektive livsmedelutländska vara
klar vår, enkätstudier visar.och andras,som

på livsmedeli relation till kvalitet6.3 Konsumenten

gällande på mark-sigKonsumentens position och möjligheter göraatt
livsmedels-dennaden det gäller livsmedelskvalitet harnär genom nya

informations-innebär blpolitiken fått ökad betydelse. Detän attamer
ochBåde behovbehov och infonnationstillgång bör uppmärksammas.

informationutnyttja dentillgång till information, och förmågan att som
kon-tillgänglig, varierar mellan olika konsumenter. Det görär att

bl förförhållanden kommer i fokus,socioekonomiska attsumentens a
hävdamöjligheternadessa har i många fall kraftigt inflytande attett

resurssvagesig resursstarke respektivemarknaden. Vid sidan denav
bestämningar intresse. Vårt och andraskonsumenten har också andra

oroade kon-material för kvalitetsmedvetne respektive dentalar denatt
beträffande in-gälla denbör uppmärksammas. Det bör ävensumenten

organiseratfonnationssökande vårt materialkonsumenten, även ärom
sig smula långsökt.sådant den beteckningen i vår analyssätt att ter en

6.3.1 Den kvalitetsmedvetne konsumenten

Gruppen mycket enligt denkvalitetsmedvetna konsumenter är storav
80enkätundersökningen fråga 15.självvärdering de i Närmaregörsom

sig 18 % sig mycket% kvalitetsmedvetnaanser anser varavara -
kvalitetsmedvetna. andelen kvinnorI kvalitetsmedvetna är störregruppen

deantalet bland mycket kvalitetsmedvetna har med högreoch deän män
inkomst relativt högre representation.setten
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De kvalitetsmedvetna tycks starkare i sin roll konsument. Devara som
isig fall ha möjlighet påverka livsmedelskvaliteten, någotvart attanser

dock främst sker rösta med fötterna, dvs undvika bu-som attgenom
tiker har med låg kvalitet förmedla sin bedömningsom samt attvaror av
butikens kvalitetsprofil till och bekanta. Att aktiv i meningenvänner vara

för butikspersonalen påpeka kvalitetsbrister föreslåoch anskaffandeatt
åtgärder vidtas i lite mindreär utsträckning.av nya varor som

Konsumenterna tycker deras kvalitetsuppfattning påverkas mest av egen
erfarenhet, innehållsdeklarationer influeraräven kvalitetsupp-men
fattningen i högre grad andra idé- och kunskapskällor. Resultatenän
uppvisar tendenser i SIFOs undersökning 1984 Carlström.samma som
Konsumenters kvalitetsuppfattning framför allt i utsträck-störreyngre
ning äldre påverkas ganska lite ellerän inte alls reklam, TVradio,av
dagstidningar andra tidningar och tidskrifter. Pris signal församt är en
kvalitet och påverkar därför också. En viktig faktor släkt,ärannan

och arbetskamrater.vänner Intressant intervjuadede inteär att notera att
sig påverkade reklam. Detta väl med vadöverensstämmeranser av

många andra studier kommit fram till.

De medvetna har i jämförelse med de mindre medvetna konsumenterna i
rad avseenden annorlunda uppfattning vilka kvalitetsegenskaperen en om

särskilt viktiga för olika produktgrupper.är Mönstret lite svårtärsom
tolka finnsdet bland de kvalitetsmedvetna relativtatt störreett settmen

intresse för egenskaper knutna till produktion och mindre intressevarans
för färskhet och pris.

Den kvalitetsmedvetne konsumenten förväntar sig i relativt stor ut-
sträckning högre livsmedelskvalitet och samtidigt oroad,är tom
mycket oroad kvalitet.över matens

I våra specialstudier några konsumenter kanav grupper av som
förväntas särskilt kvalitetsmedvetna se kapitel 5 det några dragärvara

särskilt framträder, vi uppfattar det. Först allt fårsom noteras attsom av
skillnaderna mellan de antagits särskilt kvalitetsmedvetna ochsom vara
den studerats via konsumentenkäten inte påfallandeärgrupp som stora.
Förklaringen troligen mycket enkel. En någorlundaär hög kvalitetsmed-
vetenhet tämligen allmänt spridd. Blandär de särskilt kvalitetsmedvetna
finns emellertid också två små professionella kon-grupper av

nämligen lärare och journalister. Lärargruppen kan isumenter, stor ut-
sträckning grunda sin kompetens på erfarenheter från sin egen
lärarverksamhet och denna förefaller dem grundinställningatt ge en som
kan formuleras det gäller få förbra värde Denatt attsom pengarna.
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efterfrågade kvalitetsnivån till pris kommerskall och krav somanpassas
från den situation vari produkten skall användas.

Journalisterna å sidan i sin yrkesverksamhet i de-andra har högre grad
battens norrnativa värld. också till uttryck iDet kommermera synen
livsmedelskvalitet. praktiskt handlingsorienteradeDe har mindre detav

och uttrycker i stället, naturligt de uppfattningarsynsättet nog, mera av
finns i massmedia.som

iakttagelserDessa på litet empiriskt materialgrundas mycket deett men
i fall utgångspunkt för funderingar kvalitetsmedvetenhetvartger om

måhända har två huvudinriktningar, också allmänt plan.ett mera

6.3.2 Den orolige konsumenten

Vår undersökning visar oroligaliksom andra tidigare studier de kon-att
sig hälftenDet kanutgör rörasumenterna storen grupp. om ca av

samtliga konsumenter, andelen beroende hurär avgrän-men av gruppen
De för kvalitet oroliga finns i praktiskt allamatens tagetsas.

Äldresocioekonomiska oroade övriga.konsumenter är ängrupper. mer

SIFO-studien 1985 visar framträder i debatten intedenatt utanoro som
vidare kan förutsättas konsumentuppfattningenåterspeglad i somvara
den 1974kommer till uttryck i debatten. Anne-Marie Ekman tror att
kvalitetsdebattens som i mycket orosorienterade växlarämnen är över
tiden. Andra studier visat inte särskilt välhar att experternas oro

med massmedias och konsumenternas Med dettaöverensstämmer oro.
bakgrund får massmediadebatten fn fokuseras pånoteras attsom

kvaliteten på importerade livsmedel i förhållande till svenskproducerade
på risken EG-standards skulle kunna sämresamt att ge

livsmedelskvalitet. ocksåI vår enkätstudie får dessa faktorer högsta
förvärden, drygt 60% sig oroade dessakonsumenternaav uppger vara

förhållanden.

Vi saknar förändratsmätvärden visar hur orosnivån tiden ochöversom
vi har synnerligen begränsad kunskap faktorervilka främstom som
påverkar för livsmedelskvaliteten troligenDet gäller och ganskaoron.
generellt. vårMen materialet från och andras studier tycks underlagge
för fri och måhända tillspetsad tolkning: Oron bestårnågot dessen men
föremål växlar.
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6.4 Hur konsumenten uppfattar begreppet livsmedels-
kvalitet

Vår empiriska undersökning endast i mycket litenär utsträckning inrik-
tad på klarlägga hur konsumenten uppfattaratt begreppet livsmedels-
kvalitet. Det resultaten i dettagör avseende naturligtatt är magra, nog.
De bygger i huvudsak punktvisa iakttagelser och inte på systematiska
genomgångar.

Konsumenterna har svårigheter få begreppetatt grepp om
livsmedelskvalitet. Det slutsats från fleraär tidigare studier seen t ex
Livsmedelsutredningen, 1987, sid 43, och Jansson, 1984. Det finns en
rad detaljer i vårt undersökningsmaterial förstärker denna slutsats.som
Vi skall några dem har generellta karaktär.upp av som en mera

Som i avsnitt 6.1 tyder sambanden inoteras svarsfördelningama på
frågorna 8 och 12 konsumenterna inte skiljer på olika kvalitets-att
begrepp knutna till olika kvalitetsproblem. Eftersom kvalitetsbegreppet
för praktiskt meningsfullt förutsätter förekomstenatt vara av en norm
och någon sådan döma materialet, inte tycks påtagligattnorm, av vara
för konsumenten måste konsumentens kvalitetsbegreppeget antas vara
tämligen löst till sin karaktär.

Den konsekvensfråganomedelbara och viktiga gäller i vad mån vi kan
förstå och tolka uttalanden livsmedelskvalitet har så lösligom ut-som en
gångspunkt. Förutom allmän försiktighet vid tolkningen har vi, ien
likhet med åtskilliga andra, sökt stöd i allmänt stabilitetsantagande. Viett

mätningargör i flera dimensioner med sammanhållandeen gemensam
logisk eller klassifikatorisk faktor och genomför på grundval detav
samlade materialet intuitiv syntes.en

När det gäller beskrivning innehållet i kvalitetsbegreppet har viav
utöver problemtypema främst till produktens kvalitetsegenskapersett
och till olika livsmedelsprodukter.typer av

Vi har följt etablerad undersökningstradition frågatoch kon-en
vilka kvalitetsegenskaper desumenterna viktigast. Svarensom anser

tyder konsumenternas uppfattning dennaatt punkt relativt stabil.är
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för samtligakvalitetsegenskapviktigsmakenResultaten visar äratt en
viktigast. flerafärskhet Förmed nötkött därlivsmedel, undantag ärav

potatishårdast, har smakenfärsk fisk ochprodukter korv, ut-
gällerVadkvalitetsegenskaper.andramed bred marginal tillmärkt sig

viktigtlågt likarespektive prisoch färskhet nästanmatbröd pasta anses
till smaken,orsakmatbrödförsmaken. Färskhet kan vara enansessom

prioriteringen.högaoch därav den konsumentenav

förädling destogradlägrefärskvarukaraktär ochJu ut-meravmer
fråntill skillnadvanligen smak,kvalitetsegenskapsigmärker en

fleraförädling därhög gradochlivsmedel lagerkaraktär avav mer
viktiga för konsumenten.ungefär likakvalitetsegenskaper blir

produk-viktigtdet relativtsamtliga livsmedel konsumentenFör attanser
vidtillämpatsstorskalighet inteinnehåller kemikalier. Attinteterna

sist förrangordnade konsumenternauppfödningodlingproduktion
13blevrankningennötkött därförsamtliga produkter, med undantag nr

tagitman harproduktionsaspektför kommer15. Endast nötkött enav
kvalitetsegen-viktigastebland de fyravälbefinnandetill djurenshänsyn
produktions-pårangordnas aspekterlivsmedelFör övrigaskapema.

kvaliteten lågt.

viktigastupplevsvad närfrågorna i gällerEn enkäten mansomsomav
valkri-vilkaordmed andraFrågan innebärrespektive livsmedel.köper

Huvudkriteriernalivsmedel.respektiveförkonsumenten harterier som
standardiseringsgrad gjortsindelning isammanfaller väl med den som

produktindelning kom-följande diagramtidigare. Vi därför övergör
pletterad med valkriteriema:
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Diagram 6.1 Produktindelning och kvalitetskriterier
Diagrammet visar olikheter mellan livsmedel kvalitetskriterier viktiga enligtärsamt som
konsumenternaför respektive produktgrupp.

Färskvaror Lagervaror

,BâåmmwiâlmndigthållbarIcke Kvalitets-
kriterier

Råvara Förädlad a

Helt 5 kHårdoststandard- Pasta
iserad F15

Delvis s akKorv mstandard- Nötkött
Farskhetisemd Matbröd

Icke
Smak.Stdad Färsk fisk PotatisSerad Utseende

För färska och oförädlade produkter blir produktionskvalitet viktigare
produktkvalitet.än Resultaten med Sören Janssonöverensstämmer en av

1994 genomförd kvalitativ undersökning.

I KoBs undersökningar kvalitet 1992 och 1993, där kvalitetsegen-om
skaper för livsmedel helhet har undersökts, har smaken inte fått likasom

betydelse i vår undersökning. Färskhet, råvaruinnehållstor som samt
näringsvärde de kvalitetsegenskaperär rankats högst. Bekvämlighetsom
och utseende rangordnades lägst i 1992 och 1993 års undersökningar349.
Olikhetema i undersökningsresultaten kan bero på respondenterna haratt
olika livsmedel i åtanke de vilka kvalitetsegenskapernär äranger som
viktigast. Samma problem kan förekomma i viss mån i dennaäven

redovisade undersökning, specificering pårapports produkt-trots
gruppsnivå.

349Med undantag svarsaltemativetAnnat fick minst antalav som svar.
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Begreppsbildningens tolkningsmöjligheter kan illustrerassamband med
med exempel:ett

frågorna i enkäten gällde vilken information konsumentenEn ön-av som
i köpögonblicket. sammanfaller välskade Huvudresultaten här med den

indelning tidigare gjorts avseende hållbarhet. Vi kan därför utökasom
tidigare visade produktindelning kompletterad meddet diagrammet över

valkriteriema Vi får dåmed önskad information i köpögonblicket. föl-
jande diagram:

kvalitetskriterierDiagram 6.2 inforrnationsbehovProduktkriterier, och
visar livsmedel kvalitetskriterier ochDiagrammet olikheter mellan konsumenternassamt

informationsbehov för respektive produktgrupp.

Färskvaror Lagervaror

FullständigtBegränsathållbarIcke Kvalitetshållbar hållbar
kriterier

abRåvara Förädlad

Helt SmakHårdost Pastastandard-
F15iserad

Delvis 5 akKorv mNötköttstandard-
Farskhetiserad

Icke
Smaksmdard Färsk ñsk Potatisiserad Utseende

4 TiS PInfor-
umig - .Jamfofpns.. .. Jamforpns... ..

Förpack- Tillverk-
ningsdag ningsdag

Sista förbrukningdag

Innehåll Producent Märke
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I enkäten ingick inte frågor vilken betydelse märke har för olikaom
livsmedel. Vi kan leverantören betyder för icke hållbaraanta att mer
produkter inte standardiserade ellerär delvis standardiserade.ärsom
Det gäller då positionerna till i diagram 6.2.vänster I dessaner
positioner kan det viktigtsäga är köperattman att veta var man men
dessutom från produkterna kommer.vem
Vi kan vidare varumärke i form produktnamn betyderanta att av mer
för hållbara och standardiserade produkter. Det gäller då positionerna i

högra hörnetövre i diagram 6.2. Här kan varumärken bli värdebärare,
och därigenom förenklas valprocessen för mångaatt konsumenter.

Avslutningsvis vill vi också vår undersökning något stödnotera att ger
för idén konsumentens kvalitetsbegrepp kanatt hänförligt till tvåvara
olika föreställningsramar eller modeller, handlingsorienterad ochen en
retorisk. Konsumenterna handlar inte i köpögonblicket på det sätt man
uttalat sig. Idén betydelsefull vid tolkningär konsumenternasen av
upplevelser livsmedelskvaliteten. Det därför plats för fortsattaärav
studier.





CENTRALBYRÅNSTATISTISKA
VUtredningsgruppen
Kerstin Tengrud

FÖRTEKNISK RAPPORT OMNIBUSS 94:1

94:1 ingårBuss i SCB:s löpandeomnibussverksanxhetmed postenkätsom
huvudsaklig datainsamlingsmetod.

Urvalet omfattade 1192 åldern årpersonen-i 18-74 i hela riket.

Fältarbetetgenomfördesunder februari-mars 1994.

Den vägda uppgick till 75svarsprocenten procent.
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1 INLEDNING

SCB:sI frågeutrymmet,delar flera kunderomnibussundersökningar
vilket genomförs medlägre kostnader kund. Undersökningarnager per
postenkät datainsamlingsmetod och urvalet omfattarhuvudsakligsom
cirka 1200 myndigheter,tillhör alla kategorierKundernapersoner, -
utredningar, organisationeroch företag.

2 URVAL
Urvalet från1192 totalbefolkningendrogs SCB:s registeröverpersoner
RTB bland år18-74 kyrkobokförda i och medgamla och riketpersoner
lika urvalssannolikhet för omfattadealla. Urvalet till telefonintervjuerna
207 och drogs slumpmässigt besvaratbland dempersoner som
postenkäten.

Tabell

Antal

Enkätsvarande tvåefter skriftliga påminnelser 765

Utvalda för bortfallsuppföljning 207
därav enkätsvar 44

telefonintervju 21
avböjd medverkan 42
hemlig telefonsaknar telefon 40
sjukdom 2
tillfälligt bortrest l
språksvårigheter 3
oanträffade 28
lovat skicka in 26

utvalda för bortfallsuppföljning 220

Urval 1192

Då intervjuaren kontakt för telefonintervju visade sig 44dettog att
redan hade skickat in enkäten besvaradeller föredrogpersoner att svara

skriftligen.



FÃLTARBETE3

hjälp1994 medfebruari-marstidenunderFältarbetet genomfördes av
intehälften dempåminnelservaldespostenkät. två skriftligaEfter av som

telefonintervju.försvaratut

framgår tabellResultatet fåltarbetet avav

bortfalls-intervjutillenkätbortfallet utvaldes ärEftersom endast del aven
vägdaDennivån representativitetssynpunktlägre. svarsprocentenupp-ur

går till 75 procent.

65207 75I-76511927651192100Vägd svarsprocent + xx

BORTFALLOCHSVARANDE4

undersökningenkansvarandeiväl denågonmånbelysa hurattiFör anses
någraimed urvaletde svarandejämförs i tabell 2urvalethelarepresentera

registervariabler.

sättför de svarandehar dessavägtsVid procentberäkningarna samma
i övrigt se avsnitt 5.resultatredovisningenvidsom

Tabell

UrvalSvarandeVariabel
%%

KÖN

50.750.0Män
50.0 49.3Kvinnor

ÅLDER

35.4år 34.218-34
år 38.835-54 42.5

25.923.255-74

H-REGION

33.834.0Storstäder
37.6Qvriga städer 36.2större

Övriga 28.7riket 29.9



Av tabell framgår2 för de studeraderegistervariablema, småendastatt,
skillnader föreligger procentskattningarnamellan för de svarandeoch pro-
centtalen för åldern årurvalet. iPersoner 35-54 emellertid någotär
överrepresenteradebland Troligen det inte handlarärsvaren. personersom

till del intestor svarat.som

Det partiella bortfallet antalet inte besvarat fråga,visssom en men som
medverkat i undersökningen framgår tabellerna.av

5 SKATTNING

Vid skattningen intervjusvaren tillvägs hela enkätbort-att motupp svara
fallet och skattningen procenttal enligt formelgörs 1.av

100 nb
xs fbs l+----.

fbsn

där

nettourvaletsär storlekn

enkätsvarenärxs summanav

antaletär besvaratenkätennb som

nbs antaletär svarandei subsamplet

xbs är i subsampletsummanav svaren

Vad skillnadenär mellan formel 1 och den enklastemetodendär allanu
räknaslika datainsamlingsmetod Om vioavsett medelvärdetsvar antaratt

för de enkätsvarandei undersökningsvaribelnungefär lika mycket liknar
medelvärdet för enkätbortfallet medelvärdet för de intervjusvarandesom

så fårgör något mindre varians med den enklare metoden. Dennaman en
Ådå föredra.är andra sidan dettaatt antagandeoftaär inte realistiskt -har i del fall skäl de förstman efter intensivatten tro att som svarar en

bearbetning eller inte kanalls ha avvikande medelvärden isvarar
undersökningsvariabeln. såI fall formel 1 klartär överlägsenden enkla
metodeneftersom formel 1 lägre systematisktbortfallsfel.ettger



LÄSA TABELLERNA6 ATTGUIDE I

detberäknats sättprocentskattningarI tabellerna sompresenteras som
delsosäkerhet,vissbehäftademedSkattningarnaärbeskrivs i avsnitt en

på urval i ställetde baserasosäkerhet beroendeslumpmässig ettatten
beroendesystematisk osäkerhet attdelsför totalundersökning, enen

inte samtliga utvalda svarat.

storlekprocenttaletsberoendeosäkerheten varierarslumpmässigaDen
Osä-skattningenredovisningsgruppför denurvaletoch hur är avser.stort

ganskasamtligaför skattningarkerheten litenär personer, menavsersom
vissredovisningsgrupp,mindrerörandeför skattningar ex. enstor en

95-procentigts.k.medberäknasåldersgrupp. Osäkerheten kan ett
detinkluderarsannolikhetmed 95konfidensintervall, vilket procents

populationen.värdet försanna

maskintabellerna1.96 istandardavvikelsenOsäkerhetstaletdvs. angesx
procentskattningen.antals- ochunder

så%skattningen 3osäkerhetstaletföroch83 %skattningenOm är ex.
%.intervallet 83 3populationen iförligger det värdet isanna

procentskattningenosäkerhetstaletfrågetecken efterEventuella attanger
använda.osäkeralltförär att

bort-beror hurbortfallsbiasensystematiska osäkerheten stortDen
förprocenttaletmyckethurbortfallsprocentenfallet den vägda samtär

medverkandei boitfallsur-defrån procenttaletblanddenna avvikergrupp
formel:följandeuttryckas medBortfallsbiasen kanvalet.

P Pbs Pbb ,Bortfallsbias wb -

där

OChPbbWb, Pbs

respek-bortfallsprocententill den vägdapopulationsmotsvarigheternaär
respektivemedverkarbland demi bonfallsurvalettive procenttalen som

inte. Om vistorheternakännerinte medverkar. De antar attsenaste pro-
bortfalls-vägdaprocentenheteroch denmed 10centtalen skiljer sig att

0,20procentenheterså bortfallsbiasen2blir20är procent, xprocenten
10procent.



BESKRIVNING AV H-REGION

H-region Omfattning

Stockholms StockholmsSödertälje A-region

Göteborgs GöteborgsA-region

Malmö MaJmöLundTrelleborgs A-region

Större städer Kommuner med 90än 000mer
invånare inom 30 kilometers frånradie
kommuncentrum

Södramellanbygden Kommuner med 27 000än ochmer
mindre 90än 000 invånare inom 30
kilometers radie från kornmuncentrum

med 1300samt 000 invånaremer
inom 100 kilometers radio från samma
punkt

Norra tätbygden Kommuner med 27 000än ochmer
mindre 90än 000 invånare inom 30
kilometers radie från kommuncentrum

med mindre 300 000 invånaresamt än
inom 100 kilometers frånradie samma
punkt

Norra glesbygden Kommuner med mindre 27 000än
invånare inom 30 kilometers frånradie
kommuncentrum

Göteborgs+Malmö
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Svara Sverige

Myndigheter, utredningar, forskare, företag är intresse-m
frågor.rade vad allmänheten tycker i olikaav

Svara SverigeUnder vinjetten SCB frågor frånsamlar
flera uppdragsgivare.olika

Genom slumpmässigt urvalsförfarande har Du kommitett
gångbli de 1 200 denna ombedsatt en av personer som

frågor.besvara

frågornaVi ber Dig besvara och skicka tillbaka
blanketten till i det bifogade svarskuvertetoss
så möjligt, helst inom dagar.snart ettsom par

Svarskuvertet behöver inte frankeras.

fåttNär Din blankett Dunoterar och sedanatt svarat
förstörs identifikationsuppgifter.och Svarennamn- samman-

därefterställs i statistiska tabeller, vilka det inte går attav
utläsa hur just Du har svarat.

på frågornaAtt frivilligt,är för undersöknings-attsvara men
resultaten skall bli tillförlitliga år det viktigt alla utvaldaatt

Ditt kan inte någonersättas medsvarar. svar annans.

Ring till Du frågavill undersökningen elleross om om om
det någotär Du vill meddela oss Ring 08-783 40 och00
fråga efter Kerstin Tengrud eller Birgitta Melin Skeppstedt.
Vid rikssamtal kan Du be ringeratt upp.

Tack för Ditt svar

Vänligen

CENTRALBYRÅNSTATISTIS

X
600 av

Kerstin Tengr
Undersökningsledare



Frågor Iivsmedelskvalitetom

Frágeställare är Konsumentberedningen

3 Brukar Du handla livsmedel

70
Ja1

D Nej,aldrigeller aldrignästan - Fonsätttill fråga2 11



4a Vilken informationtyp är viktigast för Dig när Du köper nötkött, färskav fisk
och potatis
Markerahögst kriterierine för varjeproduktslag

Nötkött Färsk Potatis
xDENäringsvärde m U2 93

ESistaiörbrukningsdag m IS
DFörpackningsdag m

Hållbarhet ao BS
Tillagningssätt m U6

üJämförpris m, U7 3
Viktvolym m ll

E]Pris a 89 IM
DUppgift uppfödare producentom m 90 101

EIngenåsikt m 91 101
Handlaraldriglivsmedlet m 92 103

Vilken informationtyp år viktigast för Dig när Du köperav matbröd,
hårdast, spagetti,pasta makaroner dyl. och korvo.
Markerahögst kriterierförtre vadeproduktslag

Matbröd Hårdost n i; Korvm

Näringsvärde nu 115 IJI
DSistaförbrukningsdag nos 116 127 139
I:Tillverkningsdagförpackningsdag 106 111 lll 11
DHållbarhet um; 118 129 141

Tillagningssått 130 141
DJämförpris ma 119 131 MJ
DVikt nom 110 132 144
DPris un 121 1213 H5
Dlnnehållsdeklaration m 122 134 146
EUppgift tillverkareom m 113 133 141
D UIngenåsikt um 124 136 llll
DHandlaraldrigIivsmedlet m 125 137 149



är viktigast för DigVad när Du köper olika livsmedel5a

Markerahögst förtreegenskaper varje produkttypav

Potatis FärskNöt-
kött

D DDbraProduktenhar utseende 190 182165

Dhar braProdukten smak 183151 166

Produktenär närproduceradlokalt producerad 152 167 184

Produkteninte plastförpackadär färdigförpackad 183153 168

innehållerProdukteninte kemikalier 169 186154

lågthar prisProdukten 155 170 H7

till producentenJagkänner distributören 156 171 188

varifrånproduktenJag kommergeografisktvet 157 172 189

inteStorskalighet hartillämpatsvid
uppfödning odling 158 173 190

inte djupfrystProdukten är 174

DekologisktProduktenär alternativtodlad 159 175

DfärskProduktenär 160 176

Manhartagithänsyntill djurensvälbefinnande 177 191

Produktenhar högtnäringsvärde 161 178 192

Produkten länghållbarhethar 162 179 193

Ingenåsikt 163 180 194

Handlarintelivsmedlet 164 181 195



5b Vad är viktigast för Dig när Du köper olika livsmedel

Markerahögsttreegenskaperför varje produkttypav

Hård- Matbröd Pasta
.ost Spagetti.

makaroner
dyl.o.

B BProduktenharbrautseende m 210 225 Ill

D DProduktenharbrasmak m Zll 227 242

D DProduktenär nârproduceradlokalt producerad m 212 124 24

Produkteninteär plastförpackadfärdig-
Dförpackad m 213 144

DProdukteninteinnehållerkemikalier acc uu 18 245

DProdukten lågthar pris zon 215 146

DJagkännertill producenten distributören m 216 2.11 147

F-iJag produktenharvet tillverkats. geografiskt. l-Ivar ma H7 231

DStorskalighetintehartillämpatsvid produktionen m III 149

Råvaroma ekologisktär alternativtodlade 219 734

Produkten färskär 120 OSS 251
DProduktenharhögtnäringsvärde ms 221

EProduktenharlånghållbarhet mo 222 137
DProduktenharhög rávaruinnehållandel m 223 233 254

DIngenåsikt zoo 224 239 255

Handlarintelivsmedlet m 225 256



stårNärDu i affären och skall handla livsmedel dåtycker Du Duatt
har tillräcklig information för kunnaavgöra kvaliteten hos...att

Alltid Ganska Ganska Aldrig ingen Handlar
feller ofta åsiktsällan eller aldrig
ånästan nästan livsmedlet, alltidl aldrig

257 D D D D...matbröd 1 2 3 4 5 s
258 :i B E...nötkött 1 2 3 4 5 e
259:i D :iE :i D...färskfisk 1 s2 3 4 s s
260E1 D2 :la G5 DsLl4...korv
251l D E :i El Ei Ei ...hárdost 1 2 3 4 5 6

g 262 i: Bi ...potatis 1 2 a 4 5 s
i

Spagetti,....pastai 253D E P lg] .Udyl.makaronero. 1 2

Brukar livsmedlen7 den kvalitet leverantören butikenmotsvara utlovarsom
Hur är det med...

Alltid Ganska Ganska Aldrig ingen Handlar
eller ofta sällan eller åsikt aldrig
nästan nästan livsmedlet
alltid aldrig

i264E] :i E] E D...matbröd 1 2 a 4 5 s
255D :i E El :i...nötkött 1 2 3 4 5. 266B :l E Cl; fisk...färsk 1

5 267D :iD D...korv 1
260:i D :i E E]...hárdost 1
269D D D E...potatis 1

Spagetti,...pasta 270
D D Umakaroner dyl.o.



Motsvararde livsmedel Du köper l SverigeDlna påkrav kvalitetsom
Hur är det med...

Alltid Ganska Ganska Aldrig Ingen Handlar
eller ofta sällan åsikteller aldrig
nästan nästan livsmedlet
alltid aldrig

271E; D E]...matbröd 1 2 3 4 s s
am:I D D E] E] E]...nötkött 1 2 a 4 5 s
mD D D E D...tärsklisk 1 2 a 4 5 s
274E1 D2 D3 D4 Ds D6...korv
275E] D E D...hårdast 1 2 3 4 s s
216D D D D D...potatis 1 2 3 4 5 6

Spagetti,pasta :E: D E] Emakaronero.dyl. ii 1 2 3 4 5 s

Dlna möjligheter9a få variation I mathållnlngenatt påverkasbl. urvaleta. av
l butikerna.av varor

Tycker Du urvalet är...att

ä
1 LA alldelesför stort

i:2 någotför stort
E3 lagom

4 någotför litet
D5 alldeleslör litet
:l5 Ingenåsikt

Tycker9b Du urvalet livsmedelatt l butikernaunder deav
åren förbättratssenaste eller försämrats

Förbättratsmycket
Förbättratsnågot
Varkenförbättratsellerförsämrats
Försämratsnågot
Försämratsmycket

åsiktIngen



kanpåverka påDu kvaliteten livsmedelTror Du10 att att...genom

Kan Kan IngenKan Kan inte
påverka påverka åsiktpåverka påverka

allsmycket ganska ganska
litemycket

...påpekaeventuellabrister 230 E] DD D E]för butikspersonalenikvaliteten 4 531 2

...föreslå produker saknasatt som 251 [jD E]D i:anskaflasskall 43 51 2

i butiker...endasthandla harsom 232 FF .D AUEkvalitetgod 1varorav

vännermina bekantaberätta...för
harvilkabutiker godsom resp. 12a: DD E] El Ddåligkvalitet 2 4 s1 3

får håll.människor idéer från olikaAlla och kunskaper11
påverkas påDin uppfattning kvalitetenHur mycket om

livsmedelav...

IngenGanska Ganska InteMycket
åsiktmycket lite alls
vet

250E E] E] D...släktl vänner arbetskamrater 3 4 51 2
285 D D :IE]...experten 2 3 4 51
me D DD E] D...innehållsdeklarationeü 3 4 51 2
aan D D E]E] D...dagstidningañ 2 a 4 s1
raw B D E]tidningar...andra tidskrifter a 41 2 5
259U U U U U...kokböcker 41 2 a 5
29oD D E...TVradio 1 2 a 4 s
291 E] D E E]...reklam 41 2 3 5
mD D D D E]...Dittdeltagandeikursverksamhet 1 2 3 4 5
293 E] E]...priset 1 2 3 4 5
294 D E] [Uerfarenhet...egen 1 2 3 4 5
295D E] D E]...förpackningensutseende 1 2 3 4 5



12 Har Du idag högre eller lägre förväntningar än för år5 sedan
när det gäller kvalitetenpå...

Mycket Något Varken Något Mycket Vetejl
högre högre högre lägre lägre ingen

eller åsikt
lägre

290D D E] D...matbröd 1 2 a 4 s s
291 D D...nötkött 1 2 a 4 5 e
296 E D DLJ LJLJ...färskfisk 1 2 3 4 5 o
rzswD1 D2 D: D4 D5 Du...korv
somD E] D D E D...hárdost 1 2 3 4 5 s
aan B D D D...potatis 1 2 3 4 5 6

Spagetti,...pasta 302D D D D Umakaroner dyl. 1 2 3 4 s s

Är13 Du oroad över att

Mycket Ganska Ganska Intealls ingen
oroad oroad liteoroad oroad åsikt

303D D Binnehållerskadliga...maten ämnen 1 2 s 4 s

...informationen vad innehållermatenom 304D D D Dår otillräcklig 1 2 a 4 s

306D D E] Ddåligthar...maten nåringsvârde 1 2 3 4 5

...ökadpriskonkurrensskullekunnage socD D Dsämrelivsmedelskvalitet 1 2 a 4 5

...ökadimportskullekunna sämrege ao-nD CI Dlivsmedelskvalitet 1 2 3 4 5

...ökadreklamskullekunna sämrege socD D D E] DIivsmedelskvalitet 1 2 a 4 s

...EGEm-standardsskullekunna sämrege 309E] D D D E]livsmedelskvaiitet 1 2 3 4 s



14 Tycker Du svenska livsmedelär sämreatt eller bättre än
de utländska livsmedel prövatDu Hur är det med...

Svenska Svenska SvenskaLika Svenska Ingen
något åsiktmycket någotbra mycket

bättre bättre sämre harsämre
prövat

310 E gLJ...matbröd 1 2 4 s s3

Jil E] E] D mE]...nötkött u1 42 a s 6

312 D F fI 1......färskfisk g L:1 2 4 sa 5

313 D tj ED D L1...korv 1 4 e2 3 5

314 E] D á DLJ...hårdost 1 2 3 4 5 s

315E] áD D : f:U LJ...potatis 1 4 s2 a 5

spagetti,...pasta mD :i E]D Dmakaroner dyl. 1 2 4 s so. 3

själv påTycker Du Du är medveten livsmedel15 kvalitetenatt om

317D Ja, jag är mycketmedveten1
Ja, jag ganskamedvetenär2
Nej,jag är ganskalitemedveten3
Nej,jag intealls medvetenär4

åsiktIngen5

Är sådet någon I Ditt hushåll på allergi16 Dueller grund elleratt av
medicinsk ideologiska skälorsak eller religiösa ellerannan av

inte äter vissa livsmedeltyper av

are
påJa, allergiellergrund medicinskorsak1 av annan
påJa. grund religioneller ideologiskuppfattning2 av annan

i: hushålletNej,alla i kanätaall sortsmaa



Bakgrundsfrågor

ÄrB1 Du kvinnaellerman

340E1 Man
E2 Kvinna

årB2 Vilket är Du född

1341
19............

mångaHurB3 tillhör Ditt hushållpersoner

Räkna även Dig själv inte eventuella inneboendemen

342

..pers0ner..............

mångaHur84 åldersgruppfinns i varjepersoner

345
år0-17 .personer..............

346
år18-74 personer..............

347
år75 eller äldre ..personer..............

B5 Vilken skolutblldnlng har Du

Markera det högsta alternativet

348
Folkskola, grundskola eller liknande

D Flealskola,folkhögskola, 2-árigt gymnasium eller liknande
i: 4-árigteller3- gymnasium eller gymnasieskola
i Universitet, högskola eller motsvarande

Var vänlig vänd
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under innanDitt hushåll dragenBS Vilken inkomst hade skatten1993 var

sammanlagda för ihusháIetRäknaden inkomsten alla

349
kro 1000001 -U 100001 200 kr000-

200 kr001 300000-D kr300001 400000-
Merän 400000kr

hjälpenTack för

frågapá någon ochKontrollera Du inte glömtatt att svara
svarskuvertet det helst idag.sänd i och postasvaret

behövsInget frimärke
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