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SAMMANFATTNING 

Livsmedelsverkets undersökningar visar att koldioxidutsläppen 

relaterade till livsmedelskonsumtion utgör ungefär 25 % av 

genomsnittssvenskens totala miljöpåverkan vilken gör den till 

viktig spelpjäs i att nå upp de framtida klimatmålen. För en 

hållbar miljöpåverkan beräknas det genomsnittliga utsläppet per 

person och år ligga på ett till två ton. År 2014 låg det 

genomsnittliga utsläppet per person i Sverige 5 gånger över den 

gränsen. Syftet med projektet var att besvara “Hur påverkas 

svenska kunders val av maträtt på en restaurang om 

koldioxidavtryck i form av färgkodning och km färd i bil 

presenteras på menyn, samt hur påverkas försäljning av markerade 

rätter jämfört med icke-markerade rätter?” 

Undersökningen genomfördes under 16 dagar i april 2017 på 

restaurangen Open Café i Stockholm där rätterna på menyn satts i 

förhållande till varandra utifrån koldioxidavtryck. 

Koldioxidavtrycket beräknades med eget framtagen mjukvara, 

mjukvaran är kopplad till en mat-klimatdatabas som utvecklats 

inom ramen för forskningsprojektet ”Förbättrad energirådgivning 

och förbättrade energivanor genom quantified self assisted 

advisory”. Markeringen som implementerades följde ett trafikljus 

system med grön markering för rätter med minst koldioxidutsläpp 

följt av gul och röd. Trafikljussystemet är en vanlig typ av 

nudging vilket är ett sätt att påverka konsumentens val vid 

köptillfället. Resultatet av undersökningen jämfördes med 

restaurangens tidigare data för att avgöra huruvida 

koldioxidavtrycksmärkningen haft någon påverkan på 

konsumentens val. Resultatet visade en statistisk signifikant 

ökning i försäljning av markerade rätter överlag, samt en statistisk 

signifikant ökad försäljning av rätter markerad med grönt för en 

av maträtt-kategorierna som undersöktes. Vidare visade resultatet 

av undersökningen på en minskning i koldioxidavtryck per 

servering på 2 % dock med en låg statistisk signifikans. På grund 

av den låga statistiska signifikansen går resultatet inte att 

generaliseras.  

Nyckelord 
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1. INTRODUKTION 
Klimatfrågan är något som många associerar med användandet av 

fossila bränslen och framtagningen av i framtiden hållbara 

energikällor. Men för att uppnå i framtiden hållbara nivåer av 

växthusgasutsläpp räcker det inte med enbart en minskning inom 

denna sektor utan det krävs förändring på flera håll inom 

människors levnadsstandard. Något som inte är lika 

uppmärksammat först på senare tid handlar om vår 

livsmedelskonsumtion.  

Livsmedelskonsumtion står idag för cirka 25% av klimatpåverkan 

från en genomsnittlig svensk konsument. År 2014 låg det 

genomsnittliga utsläppet per person i Sverige på 11 ton. För att nå 

det långsiktiga klimatmålet behöver det genomsnittliga totala 

utsläppet per person och år ligga mellan ett och två ton enligt 

undersökningar gjorda av Naturvårdsverket. Detta innebär att det 

genomsnittliga utsläppet för enbart livsmedelskonsumtion per 

person i Sverige var högre än gränsvärdena för de framtida 

klimatmålen. För att nå i framtiden hållbara miljömål bör det ske 

en förändring i hur vi konsumerar livsmedel.1 [6] 
Ett problem med livsmedelsrelaterade koldioxidavtryck är att 

värdena för utsläppen inte kan beräknas med en enkel formel. 

För att avgöra det sanna koldioxidavtrycket hos en maträtt måste 

varje ingrediens livscykel tas i hänsyn. Allt från produktion, 

underhåll, frakt och nedbrytning är processer som bidrar till 

koldioxidutsläpp. På grund av att det finns så många variabler och 

variationer som påverkar koldioxidutsläppet för varje ingrediens 

hos en maträtt blir det snabbt överväldigande för en konsument att 

sätta sig in i vilka livsmedel som är och inte är bra för miljön. En 

studie av Spaargaren et al visade en okunskap gällande vilken 

påverkan livsmedelsrelaterade utsläpp faktiskt har och att många 

ser det som en obetydlig faktor i förhållande till utsläpp från bilar 

och uppvärmning av hus. [2] Ett problem med information kring 

livsmedelsrelaterade koldioxidutsläpp är komplexiteten i 

beräkningarna som görs på grund av antalet faktorer som spelar in 

när utsläppet beräknas. Det finns inget enkelt sätt att avgöra en 

maträtts koldioxidutsläpp. 

Komplexiteten i beräkningarna för koldioxidavtryck gör 

problemet lämpligt för nya tekniska lösningar som kan underlätta 

för den kunskapsnivå som annars skulle krävas för att folk i 

allmänhet ska kunna avgöra koldioxidavtrycket hos en maträtt. 

För att lösa detta problem utvecklas redan idag bland annat 

databaser där koldioxidavtryck för olika livsmedel lagras. 

I takt med att miljöfrågan relaterat till livsmedel aktualiserats så 

har forskningen kring detta område ökat. Inom 

                                                                 
1 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-

O/Klimat-vaxthusgasutslapp-fran-svensk-konsumtion-per-person/ 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-vaxthusgasutslapp-fran-svensk-konsumtion-per-person/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-vaxthusgasutslapp-fran-svensk-konsumtion-per-person/


 

livsmedelskonsumtion finns ett antal potentiella områden att 

utforska i relation till klimatpåverkan, allt från hur en kommun 

planerar sina inköp till vad privatpersoner väljer att köpa till 

middag.  Denna undersökning riktar sig mot koldioxidutsläpp vid 

matkonsumtion på restauranger. 

Ett bredare syfte med undersökningen är att uppmärksamma 

restauranger om deras klimatpåverkan. Ett första steg i denna 

process är att undersöka kundens intresse i att göra ett klimatsmart 

val av maträtt under ett restaurangbesök. För att minskning av sitt 

totala koldioxidutsläpp ska ha en prioritet hos restaurangerna 

behöver det vara en prioritet för deras kunder. [5] 

2. BAKGRUND 

2.1 Centrala Begrepp 

2.1.1 Koldioxidavtryck 
Koldioxidavtryck och miljöpåverkan som begrepp kan ha olika 

betydelser baserat på vilken sammanhang de används i. I denna 

undersökning förlitar vi oss på databasen lcafdb.org där 

estimerade koldioxidavtryck hämtats från inrapporterade 

livscykelanalyser(LCA) av livsmedel. I databasen används 

koldioxidekvivalenter vilket inte enbart syftar på koldioxid utan 

även andra växthusgaser. 

LCA är en standardiserad metod som visar hur en produkt eller 

process påverkar miljön från råvaruutvinning till avfall eller 

återvinning. Om inte annat specificeras så syftas det på denna 

definition där dessa begrepp används. 

2.1.2 Koldioxidmärkning 
Med koldioxidmärkning syftas det på en markör som visar 

koldioxidavtryck för en specifik maträtt. I denna undersökning 

användes en markör som fästs direkt på en befintlig meny och 

visar koldioxidavtryck uttryckt i km bilresa.   

2.1.3 Nudging 
Nudging är strategier för att påverka beteenden i en viss riktning, 

utan att påverka människors värderingar, för att fatta bättre beslut 

för sig själv och samhället i allmänhet. Detta innebär alltså att vid 

en valsituation påverka en person utan att göra någon egentlig 

ändring i valalternativ eller pris. Istället påverkas personen genom 

att ta utgångspunkt i vanor, normer och andra mer eller mindre 

omedvetna faktorer som spelar in vid valögonblicket.  

2.2 Tidigare Forskning 
Ett flertal studier har på senare år forskat kring implementering av 

en koldioxidmärkning samt hur denna bör utformas. I en studie av 

Filimonau och Krivcova genomfördes intervjuer med 

restaurangägare i England gällande införseln av olika markeringar 

och hur dem bör implementeras i restaurangens meny för att ha så 

stor påverkan på kunderna som möjligt, en av dessa markeringar 

gällde koldioxidutsläpp.  Åsikterna kring hur informationen ska 

redogöras är delade bland de restaurangägare som deltog i studien, 

Gällande koldioxidmärkning ansåg majoriteten av deltagarna att 

informationen var överdriven samt kunde leda till missnöje hos 

kunderna. Ett av huvudproblemen med koldioxidmärkning är 

enligt restaurangägarna en brist på förståelse och intresse gällande 

vad markeringen faktiskt innebär. Man kommer även fram till att 

flera fortfarande ser restaurangbesök som en belöning eller något 

man inte gör så ofta vilket kan innebära att man unnar sig den 

maträtt man vill ha utan att påverkas av eventuella markeringar. 

[5] 

Även i en annan studie av Viachaslau Filimonau et al redogörs 

skepticism kring koldioxidmarkeringens potential som en 

avgörande faktor för konsumentval. Studien gick ut på att 

undersöka avgörande faktorer vid en konsuments val av maträtt 

för att därefter kunna påverka kundens val på ett sätt som är 

fördelaktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Studien visade att pris, 

produktion och näringsvärde hade störst effekt på konsumentens 

val. [3] 

I en studie av Vivianne H.M. Visschers och Michael Siegrist 

undersöktes hur restaurangbesökares smakpreferenser relaterar till 

global uppvärmning. Här implementerades även en 

koldioxidmärkning i en kvantitativ undersökning. Resultatet av 

studien visade att mer miljövänlig mat inte korrelerade med ett 

missnöje hos konsumenterna. Introduceringen av 

klimatmarkeringen resulterade i en ökning med miljövänliga 

matinköp från att ha stått för 46.2% av de totala köpen under 

referensveckan till att stå för 55.9% av de totala inköpen under 

införseln av en miljömarkering. [1]  

Gert Spaargaren et al undersökte i en studie konsumenters 

beteende vid livsmedelsinköp som var koldioxidmärkta i form av 

en kvantitativ studie på en restaurang. I studien implementerades 

olika typer av koldioxidmärkning för att avgöra vad som har störst 

effekt på konsumenten samt att kompletterande information till 

koldioxidmarkeringen i form av till exempel informationsposters 

testades. Studiens visade att enbart en koldioxidmarkering inte är 

tillräckligt för att få konsumenterna att välja de miljövänliga 

alternativen. För att bli effektiv måste markeringen vara 

meningsfull för konsumenten och sättas i ett sammanhang som är 

begripligt. I studien uttrycktes koldioxidutsläpp i enheten gram 

CO2 vilket man kommer fram till är en enhet som få kan relatera 

till. Detta gör det svårt, oavsett färg på koldioxidmarkeringen, att 

få en helhetsbild av en maträtts koldioxidavtryck i förhållande till 

att t.ex. åka bil eller värma upp ett hus. Studien visade på en liten 

men signifikant skillnad på tre procent lägre koldioxidutsläpp 

efter att koldioxidmarkeringen implementerats. [2] 

Även i Sverige har effekten av koldioxidmarkeringar studerats. 

Nyligen gjorde Florentine Brunner från Chalmers Tekniska 

Högskola i Göteborg en undersökning gällande om 

koldioxidmarkering påverkade konsumtion vid en restaurang på 

universitetet .[4] Studien liknade till stor del Gert Spaargaren et al 

både i utförande samt utformande av koldioxidmarkeringen.[2] I 

genomsnitt reducerades koldioxidutsläppen per servering med två 

procent vilket korrelerar med resultatet i Gert Spaargaren et al 

studie, dock med en standardavvikelse på 12 % vilket indikerar en 

hög grad av osäkerhet kring resultaten. 

2.3 Markering 
Naturvårdsverket beskriver livsmedelskonsumtionen som 

rutinmässig och relativt oreflekterad process, vilket gör den 

lämplig för nudging. [6] På grund av att livsmedelsinköp är så 

pass oreflekterat är det viktigt att implementera nudging för att en 

beteendeförändring ska kunna ske. Restauranger har en avgörande 

roll i att designa sina menyer på ett sätt som vägleder 

konsumenten till köp som förbättrar samhället samt miljön ur ett 

brett perspektiv. [3] Gemensamt för flera tidigare studier där en 

koldioxidmarkering implementerades var användandet av 

färgkodning i form av ett trafikljussystem för att enkelt informera 

konsumenten kring koldioxidavtryck. [4, 2] Färgerna kan också ha 

effekten av att fånga kundernas uppmärksamhet och därmed 

påverka försäljningen enbart med sin närvaro. Vivianne H.M. 

Visschers och Michael Siegrist studie resulterade i en ökning för 

grönmarkerade rätter i förhållande till de rätter som markerats 

http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/science/article/pii/S0195666315003797
http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/science/article/pii/S0195666315003797


 

med en svart färg. [1] Intervjuer med restaurangägare visade att 

trafikljussystemet inte är tillräckligt och bör kompletteras med 

ytterligare information för den som söker det. Har man ett 

trafikljussystem där färgen baseras på procent av dagligt intag av 

socker, där röd som exempel innebär 80% av dagligt intag av 

socker, så måste inte nödvändigtvis en röd rätt innebära en direkt 

hälsofara för konsumenten. Ifall kunden inte fått i sig något socker 

tidigare under dagen så är det nyttigare att välja en rödmarkerad 

rätt för att komma upp i den dagliga rekommendationen av socker. 

För koldioxidavtryck finns det ingen dagligt rekommenderad nivå, 

däremot kan annan information om bland annat vilken databas 

som använts vid beräkningarna av koldioxidavtryck vara av 

intresse för kunden och bör därför finnas tillgänglig på 

restaurangen. [5] 

I ett flertal studier påpekas enheten för koldioxidutsläpp, gram 

CO2, vara svår att relatera till vilket gör det svårt att få en 

uppfattning om livsmedels faktiska utsläpp. [7, 10] Markeringen 

bör därför sättas i ett sammanhang som är meningsfullt för 

konsumenten. Att bara introducera en markering utan 

sammanhang är inte tillräckligt. Deltagarna i Gert Spaargaren et al 

såg koldioxidavtrycket från matkonsumtion som obetydlig i 

förhållande till utsläpp relaterade till bilkörning och uppvärmning 

av hus. [2] I intervjuer med restaurangägare påpekas att bristen på 

allmänt intresse och förståelse för vad koldioxidavtryckens värde 

innebär är ett av koldioxidmarkeringens största hinder. [5] 

Tidigare studier inom energiförbrukning visar på att icke-experter 

har svårt att få en förståelse för ämnet på grund av terminologin 

som används. Hedin et al studerade hur införseln av alternativa 

enheter istället för kWh påverkade förståelsen för 

energiförbrukning. kWh anses vara en enhet som många känner 

till men få förstår sig på. Ett exempel på alternativ enhet är att 

istället för kWh sätta energiförbrukningen i förhållande till 

motsvarande mängd laddade mobiltelefoner eller sträcka körd 

med bil. Resultatet av studien visade en signifikant ökning i 

förståelse för energiförbrukning tack vare de kompletterande 

enheterna. [7] 

Zapico et al. utvecklade i sin studie en applikation där man lät 

användare experimentera med alternativa enheter till koldioxid. 

Resultatet av studien visade att flest användare valde att jämföra 

sitt koldioxidavtryck med motsvarande km bilfärd. [10] 

2.4 Syfte och Forskningsfråga 
Undersökningen kompletterar tidigare forskning inom området 

delvis genom att undersökningen görs i Sverige men även genom 

att implementera en relaterbar enhet för koldioxidutsläpp vilket 

tidigare studier pekat på som ett problem vid konsumentens 

förståelse för koldioxidavtryck. Forskningsfrågan för arbetet är 

“Hur påverkas svenska kunders val av maträtt på en restaurang 

om koldioxidavtryck i form av färgkodning och km färd i bil 

presenteras på menyn, samt hur påverkas försäljning av markerade 

rätter jämfört med icke-markerade rätter?” 

3. METOD 
I samarbete med Open Lab och deras restaurang Open Café vid 

Kungliga Tekniska Högskolans Campus implementerades en 

koldioxidmarkering på deras meny tillsammans med en 

informationsposter där kunderna uppmärksammades om 

koldioxidmarkeringen. Metoden består av tre delar där 

applikationen har utvecklats innan och bredvid själva 

undersökningen. Genom samtal med restaurangen hoppades vi 

även få en djupare inblick i de utmaningar som eventuellt uppstår 

vid implementering av koldioxidmärkning på restauranger.  

3.1 Samtal med Restaurang 
Under projektets gång uppkom frågor och förslag från 

restaurangen gällande markeringen vilket presenteras i resultat 

och diskussionsdelen av rapporten. 

3.2 Applikation 
För att underlätta beräkningarna för undersökningen utvecklades 

en nätbaserad tjänst som baserat på inmatade ingredienser 

presenterar ett koldioxidavtryck för en maträtt. Data för 

koldioxidavtryck hämtades ut via den befintliga databasen 

lcafdb.org. Tjänsten utvecklades även med en förhoppning om att 

kunna lanseras som ett verktyg för restauranger som skulle vara 

intresserade av att implementera koldioxidavtryck på sina menyer.  

3.3 Markering 
Till studien utvecklades en markering för koldioxidavtryck som 

enkelt kunde fästas på en meny. För markeringen 

implementerades trafikljusmodellen där maträtter färgkodas 

utifrån koldioxidutsläpp vilket var en metod som både föreslogs 

och implementerades i flera tidigare studier där man 

implementerat en koldioxidmärkning. [4, 2] Gränsvärde för de 

olika färgerna hos markeringen sattes i förhållande till de rätter 

som markerades på restaurangen. Rött representerade ett 

koldioxidutsläpp som motsvarar utsläppet från 5 km bilresa eller 

mer. Gul motsvarade ett koldioxidavtryck mellan 2 och 5 km 

bilresa. Grön motsvarade ett koldioxidavtryck under 2 km bilresa. 

Detta gjordes för att få ett fullt spektrum av de tre färgerna på 

restaurangens meny. Då restaurangen rent allmänt har stort fokus 

på miljö hade samtliga rätter på menyn ett relativt lågt 

koldioxidavtryck, hade märkningen utgått från andra värden hade 

i princip alla rätter på menyn blivit grönmarkerade vilket hade 

förstört syftet med färgkodningen. Till skillnad från tidigare 

studier angavs inte koldioxidavtrycket i gram koldioxid utan 

istället i km i timmen i hopp om att en mer allmänt relaterbar 

enhet kan förstärka en påverkan på konsumentens val. Enheten 

var en av de som användes i en studie av Björn Hedin et al som 

komplement till enheten kWh vid energiförbrukning. [7,10] 

Markeringarna gjordes i tjockt papper och sattes fast direkt på 

menyn, istället för att vara en del av utskriften av menyn. Tanken 

med detta var att rikta konsumentens fokus mot markeringen. 

 

 
Figur 1. Markörsdesign 

För omräkningen till km bilresa från gram CO2 användes 

genomsnittet för bilar sålda under 2016 vilket motsvarade 118,1 g 

CO2 per km.2 Detta speglar inte det faktiska genomsnittet för bilar 

globalt sett, men för undersökningen var det intressant att skapa 

stora skillnader mellan rätterna i koldioxidutsläpp, vilket ett lågt 

genomsnittsvärde underlättade. Då bilmodeller blir allt mer 

miljövänliga samt att genomsnittsvärdet för koldioxidutsläpp 

varierar beroende på land blir det svårt att ta fram en markör 

uttryckt i bilfärd som standard för vidare användning globalt.  

3.4 Undersökning 
Markeringen kompletterades med en informationsposter som 

designades för att i första hand ge information om markeringens 

gränsvärden, samt varför koldioxidmarkeringen hade 

                                                                 
2 https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en 

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en


 

implementerats och vilka värden som legat till grunden för 

beräkningarna. Personalen hade även på deras begäran tillgång till 

ytterligare information vid eventuell förfrågan från kund.  

Vi valde att inte markera alla rätterna på restaurangen då inte alla 

hade lämpliga alternativ som kunden kunde göra ett val efter. 

Detta gäller till exempel “Dagens lunch” som dessutom ändrades 

på daglig basis. Frukosträtter hade alla låga koldioxidavtryck 

vilket inte skulle ge relevant data, samtliga markeringar inom 

denna kategori hade resulterat i en grön markering. 

De rätter som var av intresse var tre olika sorters wrap och 

tillbehöret till nudlarna och soppan. De tre wrapalternativen var 

alla i samma prisklass och bestod av kycklingwrap, laxwrap eller 

veganwrap. Veganwrap kostade 65 SEK medan de andra två 

alternativen kostade 70 SEK. Tillbehöret till nudlar och soppa var 

även intressant eftersom det bestod av rena ingredienser i 100 

grams portioner där det fanns stor variation i koldioxidutsläpp, här 

fanns det dock en stor skillnad i pris mellan de olika tillbehören. 

  

Figur 2. Markör på meny 

Referensperioden varade från den 21 mars till 3 april (10 dagar), 

under denna period fanns ingen information kring 

koldioxidutsläpp tillgänglig på restaurangen. Undersökningen 

genomfördes under 16 dagar i april 2017, från 4e april till och 

med 27e april. Perioden täckte över påsken, vilket kan ha haft en 

effekt på resultaten.  Både informationsposter och 

koldioxidavtryck fanns tillgängliga på restaurangen under denna 

period. Data som samlades in bestod av antal sålda portioner av 

respektive rätter, samt antal kunder restaurangen hade per dag. 

Ändringar i försäljning analyserades sedan med hjälp av t-tester.   

4. RESULTAT 
Resultaten från undersökningen är framförallt kvantitativa, 

förutom de samtal vi har haft med restaurangen. Data är inhämtad 

via kassautskrifter från restaurangen.  

4.1 Samtal med Restaurang 
Flera intressanta punkter lyftes upp vid samtal med 

restaurangpersonalen. Först och främst kom det fram att 

restaurangen själv intresserar sig av klimatsmart mat och har ett 

intryck av att deras kunder också gör detta. Detta visade sig bland 

annat i att de var bekymrade för att den röda markeringen för 

fetaost skulle påverka för mycket och frågade om vi inte hade 

övervägt att ha alla markeringarna i grönt för att inte skapa en 

missvisande bild för kunderna. De uttryckte även bekymmer kring 

noggrannhet, och efterfrågade till exempel ett dokument för att 

förklara de olika markeringarna ifall kunderna skulle ställa frågor. 

På menyn skriver även restaurangen ut aktuella märkningar (krav, 

MSC, etc.) och uttryckte en viss skepticism om våra värden från 

LCA-databasen verkligen kunde appliceras på dessa rätter.  

4.2 Försäljning 
Totalt hade restaurangen 4275 köp under undersökningsperioden, 

vilket motsvarar ett genomsnitt på 267 köp per dag. Av de 

koldioxidmärkta rätterna köptes 329 under 

undersökningsperioden, vilket motsvarar ett genomsnitt på 20,6 

koldioxidmärkta rätter per dag. Under referensperioden hade 

restaurangen totalt 2770 köp, varav 184 var köp av rätter som 

senare markerades. Detta motsvarar ett genomsnitt på 277 köp per 

dag där 18,4 köp per dag motsvarade rätter som markerades under 

undersökningsperioden.  

4.2.1 Försäljning per kategori 
Tabell 1. Total försäljning per kategori 

Kategori 
Ref 

total 

Ref per 

dag 

Und. 

total 

Und. per 

dag 

Tillbehör 78 7,8 153 9,6 

Wraps 106 10,6 176 11 

 

Tabell 1 visar försäljningen per kategori under referensperioden 

och undersökningen. Kategorin “Tillbehör” innefattar ägg, räkor, 

fetaost, kyckling och lax vilka säljs som tillval till “Open Café” 

soppor och nudlar. “Wraps” innefattar de tre olika sorterna wrap: 

lax-wrap, kyckling-wrap och vegan-wrap. Utslaget på antal dagar 

framgår det att försäljningen av tillbehör ökat från 7,8 per dag till 

9,6 per dag samt att försäljningen av wraps ökat från 10,6 per dag 

till 11 per dag vid undersökningen. Detta motsvarar per kund en 

ökning på 27% för tillbehören och 7,6% för wraps. Per köp av 

markerade rätter ökar tillbehör med 10% (från 42% till 46%) och 

wraps minskar med 7 % (från 58% till 54%). Ett två-svansat, 

oparat T-Test på differensen mellan tillbehör och wraps bland 

markerade köp ger ett p-värde på 0,37 vilket indikerar en hög grad 

av osäkerhet.  

Tabell 2. Försäljning av Soppa och Nudlar 

Kategori 
Ref 

total 
Ref per dag Und. total 

Und. per 

dag 

Opens 

Nudlar 224 22,4 378 23,6 

Opens 

Soppa 109 10,9 146 9,1 

Total 333 33,3 524 32,8 

 

Tabell 2 visar den totala försäljningen av soppa och nudlar för 

referens och undersökningsperioden. Försäljningen av båda 



 

sammanslaget håller sig relativt jämn för dom två perioderna, med 

endast en mindre ökning på 2% per kund. Var för sig ökar nudlar i 

försäljning med 9,3% medans soppa minskar med 13%. Ett två-

svansat, oparat T-Test på skillnaden i försäljningen mellan nudlar 

och soppa för dom två perioderna ger ett p-värde på 0,13 vilket 

inte är tillräckligt för statistisk signifikans.  

Andelen som köpte soppa eller nudlar med tillbehör ändrade sig 

också mellan perioderna. I referensperioden valde 23,4% att lägga 

till tillbehör, medans 29,2% gjorde detta under 

undersökningsperioden. Detta innebär en ökning på 24,8% som 

stämmer överens med den ökningen som kunde observeras i 

enbart tillbehör. Ett två-svansat, oparat t-test på denna ökning ger 

ett p-värde på 0,063, vilket inte är nog för att kunna påvisa en 

effekt av markeringen.  

4.2.2 Försäljning per färgmarkering 

 
Tabell 3. Försäljning per färgmarkering 

Färg Ref total 
Ref per 

dag 
Und. total 

Und. per 

dag 

Grön 37 3,7 80 5 

Gul 130 13 220 13,8 

Röd 17 1,7 29 1,8 

 

Tabell 3 visar den totala försäljningen under referens och 

undersökningsperioden fördelat över de olika färgmarkeringarna. 

Grön innefattar ägg, avokado och veganwrap. Gul innefattar 

räkor, kyckling, lax, kycklingwrap och laxwrap. Röd innefattar 

fetaost. Utslaget på antal dagar kan vi se att försäljningen av grön-

markerade rätter ökat från 3,7 per dag till 5 per dag, gul-

markerade rätter ökat från 13 per dag till 13.8 per dag samt att 

röd-markerade rätter ökat från 1,7 per dag till 1,8 per dag vid 

undersökningen. Detta motsvarar per kund en ökning på 40,1% 

för grön-markerade rätter, 9.7% för gul-markerade rätter och 

10,5% för röd-markerade rätter. Inom enbart köp av markerade 

rätter ökar grön med 21%, medans gul och röd går tillbaka med -

5,4% respektive -4,6%. 

Den ökade försäljningen bland de markerade rätterna fördelar sig 

framförallt på de rätter som är grönmarkerade. Ett två-svansat, 

oparat T-test visar att skillnaden mellan röd/gul och grön ger ett p-

värde på 0.27 vilket inte är statistisk signifikant. Detta innebär att 

markeringen inte kan påvisas ha påverkat kunderna i deras val av 

maträtt på tvärs av kategorierna.    

4.2.3 Försäljning per färgmarkering inom kategori 
Det är även intressant att se hur försäljningen per färgmarkering 

förhåller sig för tillbehör och wraps separat. Tabell 4 visar 

försäljningen för tillbehör medans 5 visar motsvarande för wraps.  

Tabell 4. Försäljning per färgmarkering inom tillbehör 

Färg Ref. total 
Ref. per 

dag 

Und. 

total 

Und. per 

dag 

Grön 7 0,7 31 1,9 

Gul 54 5,4 93 5,8 

Röd 17 1,7 29 1,8 

 

Inom tillbehör ökade alla tre färgmarkeringar i försäljning per dag 

och per kund under undersökningsperioden. Störst ökning hade 

dom gröna valen (ägg och avokado) med 187% per kund. Gul 

ökade med 11,6% och röd med 10,5%. Inom markerade rätter 

ökade grön med 148%, medans gul och röd gick tillbaka med -

3,7% respektive -4,6%. Ett två-svansat, oparat T-test på skillnaden 

mellan gul och röd jämfört med grön inom tillbehör per markerat 

köp ger ett p-värde på 0.03 vilket är statistisk signifikant och 

indikerar att vi med hög säkerhet kan säga att markeringen har 

haft en effekt för tillbehören.  

 

Tabell 5. Försäljning per färgmarkering inom wraps 

Färg Ref. total 
Ref. per 

dag 
Und. total 

Und. per 

dag 

Grön 30 3 49 3,1 

Gul 76 7,6 127 7,9 

 

Till skillnad från tillbehören är det gulmarkerade rätter som ökar 

mest för wraps under undersökningsperioden. Den gröna (vegan) 

ökade med 5,8% medans de gula (kyckling och lax) ökade med 

8,3%. Inom de markerade köpen minskade både grön och gul med 

-8,7% respektive -6,5%. Ett två-svansat, oparat t-test på skillnaden 

i försäljning mellan gul och grön inom wraps ger ett p-värde på 

0,89 vilket innebär en hög grad av osäkerhet och markeringen kan 

därmed inte påvisas ha haft någon effekt.   

4.2.4 Försäljning per rätt 

Tabell 6a. Försäljning per rätt för referensperioden 

Rätt Total Snitt per dag % av köp 

Ägg 2 0,2 0,07% 

Fetaost 17 1,7 0,61% 

Räkor 19 1,9 0,69% 

Kyckling 14 1,4 0,51% 

Lax 21 2,1 0,76% 

Avokado 5 0,5 0,18% 

KycklingWrap 35 3,5 1,26% 

LaxWrap 41 4,1 1,48% 

VeganWrap 30 3,0 1,08% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 6b. Försäljning per rätt för undersökningsperioden 

Rätt Total 
Snitt per 

dag 

% av 

köp 
Differens 

Ägg 12 0,75 0,28% 289% 

Fetaost 29 1,8 0,68% 10,5% 

Räkor 35 2,2 0,82% 19,4% 

Kyckling 24 1,5 0,56% 11,1% 

Lax 34 2,1 0,80% 4,9% 

Avokado 19 1,2 0,44% 146% 

KycklingWrap 69 4,3 1,61% 27,7% 

LaxWrap 58 3,6 1,36% -8,3% 

VeganWrap 49 3,1 1,15% 5,8% 

 

Tabellerna 6a och 6b visar total försäljning, försäljning per dag 

och försäljning per köp för referens och undersökningsperiod för 

samtliga rätter som markerades. I tabell 6b visas också den 

procentuella differensen för de olika rätterna mellan 

referensperioden och undersökningsperioden. Differensen avser 

här en normaliserad ökning/minskning per köp, och inte i total 

försäljning. Försäljningen av ägg och avokado ökade under 

undersökningsperioden, med 289% respektive 146%. Veganwrap 

ökade med 5,83%, följt av kycklingwrap (27,7), kyckling 

(11,1%), och laxwrap (-8.34%). Försäljningen av fetaost ökade, 

trots röd markering, med 11,8%, medans räkor (-14,3%) och lax (-

16%) sålde mindre under undersökningsperioden. (tabell 6b) 

Ett två-svansat, parat t-test på kolumnerna procent av köp ger ett 

p-värde på 0,04, vilket är statistiskt signifikant. Detta betyder att 

man kan påvisa en ökad försäljning av markerade rätter under 

undersökningsperioden.  

4.3 Koldioxidavtryck 
Tabell 7. Avtryck per rätt 

Rätt km bilresa gram CO2 

Ägg 1,8 212 

Fetaost 7,5 900 

Räkor 3,3 390 

Kyckling 3,0 362 

Lax 3,0 375 

Avokado 1,9 234 

KycklingWrap 2,9 344 

LaxWrap 3,0 363 

VeganWrap 1,7 198 

 

I undersökningen markerades rätter med koldioxid omräknat till 

km bilresa. Tabell 7 visar avtrycket för varje enskild rätt i km 

bilresa och gram CO2. Om vi slår ihop försäljningen för dom två 

perioderna får vi för referensperioden ett totalt koldioxidavtryck 

på 70 110 gram CO2, vilket innebär 7011 gram per dag. Fetaost 

står för den största delen utav detta med 21,8%, tillsammans med 

laxwrap(21,2%) och kycklingwrap (17,2%). Avokado och ägg 

stod för minst andel av utsläppen med 1,67% respektive 0,6%.  

Det totala koldioxidavtrycket för dom markerade rätterna under 

undersökningsperioden blev 122 670 eller 7667 per dag. Av detta 

står fetaost fortfarande för den största delen med 21,3%, 

tillsammans med kycklingwrap (19,4%) och laxwrap (17,2%). 

Högst ökning hade ägg och avokado med 243% (nu 2,1%) 

respektive 117% (nu 3,6%). Laxwrap hade störst minskning med -

19%. 

 

Tabell 10. Avtryck per servering inom markerade rätter 

Period Försäljning 
Total 

CO2 

g CO2 per 

servering 
Differens 

Referens 184 70 110 381 - 

Under- 

sökning 
329 122 670 372 - 2,15% 

 

Tabell 10 visar en minskning av koldioxidutsläpp per servering på 

2,15%. Ett oparat, två-svansat t-test ger ett p-värde på 0,62, vilket 

inte är statistisk signifikant. Det betyder att man inte kan påvisa en 

minskning av koldioxidutsläpp för restaurangen. Detta resultat 

stämmer överens med undersökningar av Brunner [4] och 

Spaargaren et al. [2] 

5. DISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka påverkningen av en 

koldioxidmärkning på restaurangmenyer. Resultatet av studien 

visar på en märkbar skillnad i konsumentens val av maträtter vid 

undersökningsperioden. Bland annat observerades en statistiskt 

säkerställd ökning av andelen sålda rätter som hade 

koldioxidmarkering, oavsett värde, under undersökningsperioden 

samt att det för tillbehör kan observeras en statistisk signifikant 

ökning av grönmarkerade val. Motsvarande ökning observerades 

inte i försäljningen av wraps, vilket tyder på att inte enbart 

koldioxidutsläpp är tillräcklig faktor för att påverka konsumentens 

val. En minskning av koldioxidutsläpp per servering på 2% kunde 

även observeras, vilket inte är tillräckligt för att påvisa någon 

statistisk signifikant effekt, men detta var heller inte 

undersökningens primära syfte.  

5.1 Nudging 
Fler konsumenter valde koldioxidmarkerade rätter vid 

undersökningsperioden, med ökning i försäljning av både tillbehör 

och wraps under spannet av undersökningen. Tillbehör ökade 

totalt med 27,1% medan wraps ökade med 7,6%. Vad denna 

ökning beror på är svårt att slå fast men kan vara ett tecken på att 

markeringarna som användes för dessa rätter drog till sig 

uppmärksamhet i förhållande till de rätter som inte var markerad.  

Samtidigt som tillbehören ökade i försäljning ökade även 

försäljningen av nudlar och soppa med ungefär 2%. Mer intressant 

är dock att andelen som valde att lägga till tillbehör ökade med 

24,8%. Ökningen i försäljning av tillbehör kan vara en 

konsekvens av den ökade uppmärksamheten kring tillbehören, 



 

vilket kan ha lett till att fler konsumenter valt tillbehör till maten 

som de kanske annars hade avstått. Trots att en stor del av denna 

ökning är inom grönmarkerade rätter finns det en ironi i att det 

smartaste miljövalet hade varit att inte välja något tillbehör alls. 

Detta betyder med andra ord att markeringen överlag kan ha haft 

en negativ påverkan på koldioxidutsläppet per servering för 

restaurangen.   

Ifall restaurangens kundbas till stor del består av stamkunder, 

vilket kan vara fallet på Open Café, ökar antalet kunder som 

observerar en skillnad i menyn vilket skulle kunna vara en möjlig 

anledning till ökningen i antalet markerade rätter som sålts. Ett 

sätt att förhindra detta i framtida studier är att markera alla rätter 

på menyn istället för att enbart välja ut vissa rätter till 

undersökningen. Samtidigt gav detta möjligheten att undersöka 

den nudging effekt som kan uppstå genom enbart närvaron av en 

markör. 

Eftersom nudging är ett brett verktyg finns det även andra 

tillvägagångssätt man kunnat använt sig av för att påverka kunden 

att välja de gröna rätterna. Campbell-Arvai et al argumenterar för 

att restauranger borde försöka utnyttja mer subtila sätt att nudga 

kunden åt det håll man önskar. [8] Till exempel kan man med 

endast position på meny kunna påverka kunderna utan att ens 

behöva markera rätterna eller göra andra ingrepp. Detta har 

fördelen av att inte bli påträngande för kunden. Samtidigt vill inte 

kunden ha gjort ett medvetet val vilket gör att de inte har lärt sig 

något som skulle kunna appliceras i hemmet eller vid kommande 

restaurangbesök. Man kan också spekulera kring restaurangens 

inställning till att implementera en mer nudging orienterad meny 

för koldioxidavtryck. Utan något sätt att visa sin egen 

klimatpåverkan för kunden motiveras i första hand en sådan 

implementation av restaurangens egen vilja att påverka, ur ett 

affärsperspektiv skulle inte denna typ av nudging nödvändigtvis 

gynna företaget ekonomiskt. I slutändan skulle kanske en 

kombination av olika nudging-tekniker kunna utnyttjas för att 

uppnå en större och mer gynnande effekt för kund och restaurang, 

såväl som för det globala, bredare syftet att minska 

koldioxidutsläpp.  

Vidare kan det i framtiden bli aktuellt för fler restauranger att 

adoptera elektroniska menyer i takt med att detta blir allt billigare 

att anskaffa. Detta öppnar möjligheter för andra, mer effektiva, 

nudging möjligheter som kan bygga vidare på den forskning som 

görs inom till exempel digital marknadsföring. I en studie av 

Beldona et al från University of Delaware hittade man att en 

elektronisk meny var att föredra över en traditionell meny under 

beställningsprocessen. [9] I framtiden kan man därför tänka sig ett 

system som med hjälp av informationsteknik dynamisk söker en 

optimerad meny för de målsättningar restaurang, kund och 

samhälle sätter.  

5.2 Markering 
Som tidigare nämnt ökade försäljningen av markerade rätter vid 

undersökningsperioden. Störst ökning gjorde grönmarkerade rätter 

vilket representerade maträtter med lågt koldioxidavtryck i 

förhållande till de andra rätterna på restaurangen. Gula och röda 

rätter ökade ungefär likartat. Ökningen av de grönmarkerade 

rätterna är ett tecken på att markeringarna kan ha haft effekt på 

kundernas val av maträtt under restaurangbesöket. De statistiska 

beräkningar som gjorts gällande dessa ökningar visar dock på en 

statistisk signifikans med säkerhet på enbart 0,71 vilket indikerar 

på en relativt hög grad av osäkerhet som gör det svårt att dra några 

faktiska slutsatser kring resultatet. 

Delar man däremot upp resultatet utifrån kategorier visade det sig 

att valen av grönmarkerade tillbehör ökade 187% under 

undersökningsperioden med en statistisk signifikans på 0.03. Här 

bör alltså koldioxidmarkeringen haft effekt. Inom kategorin wraps 

hade de gulmarkerade rätterna en större ökning försäljning vid 

undersökningsperioden än de grönmarkerade rätterna. Detta var 

inte statistiskt signifikant, men det tyder på att markeringen om 

något har haft en motsatt effekt för försäljningen av wraps. 

En anledning till skillnaden mellan resultaten mellan de olika 

kategorierna som undersöktes kan bero på smakpreferenser där 

veganwrap trots grön markering inte appellerar till kunden på 

samma sätt som avokado eller ägg gör. Till vilken grad 

smakpreferenser har påverkat resultatet går inte att isolera, men 

den tydliga effekten av färgmarkering på tillbehöret tillsammans 

med att färgmarkeringen inte kan anses ha påverkat wrap-

försäljningen överhuvudtaget ger en tydlig indikation om att det är 

andra faktorer som också spelar in i kundens val.  Resultatet kan 

vara en konsekvens av pris som avgörande faktor vid val av 

maträtt. Detta redogörs i Viachaslau Filimona et al studie där 

resultatet visar att pris, produktion och näringsvärde hade störst 

effekt på konsumentens val, koldioxidavtryck var inte en faktor 

som spelade så mycket in på konsumentens val. [3] Eftersom 

tillbehören med högt koldioxidavtryck även var de tillbehören 

med högt pris skulle det kunna vara en kombination av de två 

faktorerna pris och miljövänlighet som gjort att de grönmarkerade 

tillbehören ökade i förhållande till wraps. Alla wraps låg i princip 

i samma prisklass med enbart 5 SEK skillnad vilket kanske inte är 

tillräckligt för att konsumenten ska överväga det billigare samt 

miljövänligare alternativet i förhållande till sina smakpreferenser. 

För tillbehören var prisskillnaden upp till 35 SEK mellan räkor 

och kokt ägg, det är tänkbart att det vid en så stor skillnad i pris 

krävs mindre medel för att få konsumenten att istället välja ett 

både billigare och mer miljövänligt alternativ. 

5.3 Koldioxidavtryck 
I 2016 genomfördes en liknande studie på Chalmers tekniska 

högskola i Göteborg där resultatet visade på en minskning av 

totalt koldioxidutsläpp på 2 % vilket stämmer överens med de 

värden som vår undersökning resulterade i. [4] Även i studien från 

Chalmers var det svårt att dra generella slutsatser kring 

koldioxidmarkeringens effekt på grund av en relativt låg statistisk 

signifikans i resultatet. Även Gert Spaargaren et al studie 

resulterade i en snarlik minskning av koldioxid på 3 % per 

genomsnittsrätt. [2] Resultatet av vår studie var inte oväntat då 

tidigare studier indikerat på att koldioxidutsläpp inte har någon 

avgörande roll för konsumenten vid val av maträtt utan faktorer 

som pris och näringsvärde går före. [3] 

Trots att det bredare syftet med undersökningen är att minska 

koldioxidutsläpp på restauranger kunde vi under denna 

undersökning endast observera en minskning på 2,15% per 

servering. Från samtal med personal kom det fram att Open Cafe 

redan är en mycket miljömedveten restaurang med en kundbas 

som bryr sig om vad de äter vilket kan haft inverkan på 

undersökningen. Å ena sidan kan den miljömedvetna kundbasen 

resulterat i att fler väljer de mest miljövänliga alternativet i och 

med att man vill vara så skonsam som miljön som möjligt vid sitt 

val av maträtt, samtidigt resulterade restaurangens 

miljömedvetenhet i att samtliga rätter som presenterades på 

menyn hade ett relativt lågt koldioxidavtryck oavsett 

färgmarkering vilket för pålästa konsumenter kanske innebär att 

valet inte blir lika viktigt. Gert Spaargaren et al studie visade på 

att det finns en syn på livsmedels miljöpåverkan som en droppe i 

http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/science/article/pii/S0959652617300100


 

en sjö av andra faktorer vilket kan göra att valet av en miljövänlig 

maträtt känns omotiverat. [2] Viachaslau Filimonau, och Marija 

Krivcova kommenterar i sin studie att en brist på förståelse och 

motivation för koldioxidavtryck relaterat till 

livsmedelskonsumtion är ett av de större problemen för införandet 

av en koldioxidmarkering.  

Trots att den observerade minskningen av koldioxidutsläpp i 

denna undersökning inte är tillräckligt statistisk signifikanta är det 

viktigt att fortsatt försöka utveckla och implementera 

koldioxidmarkeringar i livsmedelsbranschen som en del i att nå 

upp klimatmålen. Även om användningen av markeringar har sina 

brister så betraktas den för tillfället som lämpligt 

kommunikationsredskap till konsumenten i brist av andra mer 

effektiva alternativ. [3] 

5.4 Vidareutveckling 
En utmaning för implementation av koldioxidmärkning på 

restauranger är att få tag i noggrann och lättillgänglig LCA data. 

Ett viktigt steg i denna riktning är att vidare påbygga databaser 

som till exempel lcafdb.org som användes under denna studie. 

Under studien var databasen inte tillräckligt omfattande för att vi i 

studien skulle ha tillgång till koldioxidavtryck för samtliga 

ingredienser som restaurangen använde sig av utan vi fick istället 

använda oss av värdet för den kategori som ingrediensen ansågs 

tillhöra.  Oberoende av om detta beror på brist av forskning eller 

den arbetsmängd som krävs för att manuellt uppdatera databasen, 

betyder det för undersökningen att mycket av den data som 

användes i studien var betydligt mindre noggrann än vad 

restaurangen verkade förvänta sig. Det har i sig ingen direkt 

påverkan på denna undersökning, men det kan påverka om man på 

större skala skulle försöka implementera koldioxidmärkning på 

restauranger. För att införa koldioxidmarkering som standard 

krävs det framförallt att restauranger övertygas vilket kräver mer 

exakta värden för en större mängd ingredienser. Om restaurangen  

i sin tur har en kundbas med ett intresse av att äta 

klimatsmart,ställer detta högre krav gällande noggrannhet på den 

märkning som införs. Detta för att restaurangen skall kunna hålla 

sin trovärdighet gentemot kunderna. På 

undersökningsrestaurangen Open Café fick vi bland annat 

komplettera koldioxidmarkeringarna med ett dokument med fakta 

kring uppkomsten av varje rätts koldioxidavtryck så att personalen 

skulle kunna besvara frågor från kunden. Det kompletterande 

dokumentet gjordes på begäran från restaurangägaren. Även ifall 

kategoriserade koldioxidvärden är tillräckligt för att skapa 

markörer och vägleda kunderna till ett miljövänligt val så spelar 

noggrannhet en roll för restaurangens rykte som miljövänlig. 

Därför blir det problematiskt att kategorisera räkor som skaldjur 

och ta ut ett genomsnittligt koldioxidavtryck för denna kategori 

medan restaurangen varit noggrann med sitt urval av räkor just för 

att vara mer miljövänliga än andra restauranger som serverar 

räkor.  

Det ligger i restaurangens intresse att inte visa sin klimatpåverkan 

i fall denna är stor, och speciellt inte när dem själva försöker 

övertyga kund om att dem serverar klimatsmart mat. På Open 

Café var man framförallt skeptiskt till färgkodningen vilket skulle 

kunna leda kunderna till att tro att röda rätter hade ett högt 

koldioxidutsläpp. Här frågade restaurangen om vi inte istället 

övervägt att göra alla markeringar i samma färg, till exempel 

grönt, för att undvika en missvisande bild för kunden. 

Soppa/Nudlar med Fetaost, som enligt lcafdb.org var den rätt med 

störst koldioxidutsläpp på restaurangen, markerades med rött, trots 

att den förhåller sig jämförelsevis bra på nationell basis och 

förmodligen skulle markerats gult eller grönt. Det låg i 

undersökningens intresse att försöka kommunicera nivåer av 

påverkan i förhållande till andra rätter som markerades. Detta för 

att fullständigt kunna implementera trafik-ljus systemet. För 

restaurangen, som ofta använde fetaost som ett alternativ till kött 

innebar detta en risk att förstöra sin bild som en klimatsmart 

restaurang. För en allmän implementation av en 

koldioxidmarkering bör man därför inte använda sig av relativa 

värden eftersom det inte säger så mycket om restaurangens 

utsläpp i förhållande till andra restauranger. Istället kan man 

utveckla en standardiserad markering som kunden kan förhålla sig 

till oberoende av restaurang.  

Man kan därför ställa frågan om inte det bästa tillvägagångssättet 

för att få igenom en implementation av koldioxidmärkning på 

restauranger kanske är att undvika potentiellt missvisande 

markeringar som tar i bruk färger etc. Trots att vår undersökning 

visar en ökning av försäljning av de gröna rätterna, är det i 

slutändan obetydligt om restaurangen inte själva ser något intresse 

i att implementera ett färgkodat system. Ett alternativ skulle kunna 

vara att enbart markera gröna rätter för att lyfta fram det som är 

bra hos restaurangen.  

I takt med att LCA data blir lättare tillgängligt krävs det även 

tjänster som kan ta användning av denna data för att skapa värde 

för privatpersoner och företag. Applikationen3 som utvecklades i 

samband med undersökningen är ett exempel på ett annat viktigt 

steg på vägen mot en storskalig implementation av 

koldioxidmärkning på restauranger. Kunskapsnivåerna om 

koldioxidavtryck för mat är i allmänhet inte tillräckligt höga till 

att man kan förvänta att privatpersoner, eller ens restaurangägare, 

självständigt alltid ska kunna hitta rätt. Detta visade sig i till 

exempel den förvåning restaurangen visade över att fetaost har ett 

större koldioxidavtryck än till exempel kyckling. Det krävs därför 

tjänster som med minimal investering från användaren, vare sig 

detta är en privatperson eller restaurangägare, kan presentera 

denna information på ett användbart sätt. 

Då det som nämnt ovan i de flesta fall ligger i restaurangens önska 

att framstå som klimatsmart blir en central utmaning att ha en viss 

form av kontroll av den data som inrapporteras och speciellt inte 

uppmuntra till felinmatning. Särskilt stor risk blir detta om 

restaurangerna jämförs med varandra i någon form av 

ranking/certifikat-system. Samtidigt kan det ligga i kundens 

intresse, och därmed även i systemets intresse, att avgöra hur 

restaurangerna förhåller sig gentemot andra restauranger. 

Applikationen som utvecklades har ingen möjlighet att kontrollera 

om uppgifter som matas in faktiskt stämmer överens med 

verkligheten, men den har ett rankingsystem samt stöd för 

privatpersoner. Då inspektioner skulle vara resurskrävande är en 

möjlig lösning att låta kunderna få tillgång till dom inmatade 

ingredienserna och själva rapportera ifall dom misstänker fusk.  

5.5 Metod 
Det finns flera svagheter med metodvalet. Ett problem är att vi 

utöver samtal med restaurangen enbart genomfört en kvantitativ 

undersökning, där vi i slutändan kan säga lite om vad som 

orsakade de observerade ändringarna. Samtidigt var det ett mål 

med studien att undersöka möjligheterna för att införa 

koldioxidmärkning på stor skala bland restauranger, vilket gjorde 

att vi ville skapa ett verklighetstroget scenario med så lite 

inblandning från oss som möjligt.  

                                                                 
3 Tillgänglig på https://carbonprint-1c5bd.firebaseapp.com/ 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616321436
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616321436
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616321436
https://carbonprint-1c5bd.firebaseapp.com/


 

Ett alternativt sätt att genomföra studien hade varit att markera 

samtliga rätter på menyn för att få en helhetsbild av kundernas 

beteende. Detta skulle också effektivt eliminera en påverkan av 

själva markeringen i sig, där kunderna väljer att köpa markerade 

rätter enbart för att dom står ut från mängden, men för denna 

undersökning var det även intressant att undersöka denna 

påverkan.  

Vidare såldes få av de rätter som markerades, både innan och 

under undersökningen, speciellt bland tillbehören. Detta ger 

mycket rum för extremvärden att påverka resultaten. 

En faktor som även kan tänkas ha spelat in är att undersökningen 

genomfördes under påskveckorna där både kundstorlek och 

kundsamansättning ändras med troligtvis färre studenter, vilket 

restaurangen påpekade. I vilken grad detta påverkade resultatet är 

svårt att avgöra, men optimalt sett borde undersökningen ha 

genomförts utanför högtider. Vädret blev även varmare under 

undersökningsperioden, vilket restaurangen menar naturligt ökar 

deras försäljning av wraps eftersom kunderna vill ta med sig mat 

ut i solen. Inom tidsramarna för kandidatexamensarbetet blev 

detta dock svårt att undvika.   

Huruvida valet av att presentera koldioxidutsläpp i km bilresa 

påverkade resultatet kommer heller inte fram ifrån resultaten. Från 

resultaten ser vi en klar ökning i försäljning av grönmarkerade 

rätter, men koldioxidutsläpp per servering minskade endast med 

2%. Detta kan innebära att färggränserna kan ha spelat en större 

roll än själva koldioxidutsläppet, vilket i såna fall skulle 

uppmuntra mer genomtänkta färgval som i slutändan kan bidra 

tills större minskning av koldioxidutsläpp.  

5.6 Framtida forskning 
Framtida forskning kan lämpligtvis rikta sig ännu mer mot en 

industriell implementation och undersöka flera restauranger med 

olika kundgrupper samtidigt. Det finns även mycket rum för att 

undersöka de individuella delarna av en sådan implementation 

mer noggrant, till exempel genom att genomföra en mer kvalitativ 

undersökning eller undersöka endast påverkningen av att 

presentera koldioxid som km bilresa eller andra alternativ. 

Det är även intressant att utforska möjligheterna med att enbart 

markera rätter med lågt koldioxidavtryck eller utnyttja andra 

former för nudging som inte nödvändigtvis tar utgångspunkt i en 

mer traditionell koldioxidmärkning lik den som utvecklades för 

denna undersökning. Till exempel skulle en undersökning som 

försökte påverka koldioxidutsläpp genom att placera rätter med 

högt koldioxidavtryck på mindre lämpliga platser på menyn vara 

av intresse.  

Vidare skulle en undersökning som utredde hur en applikation, 

liknande den som utvecklades i samband med denna studie, skulle 

utformas för att kunna nå ett genomslag hos restauranger och 

deras kunder. Delvis bygger detta vidare på den forskning som är 

gjort och diskuterats i denna studie, men det ingår även mer 

tekniska problem som sätt att förbättra LCA-databaser och 

industriella ovissheter kring hur man på lämpligt sätt matar in och 

presenterar data för kund och restaurang.  

6. SLUTSATS 
Frågeställningen för arbetet “Hur påverkas svenska kunders val av 

maträtt på en restaurang om koldioxidavtryck i form av 

färgkodning och km färd i bil presenteras på menyn, samt hur 

påverkas försäljning av markerade rätter jämfört med icke-

markerade rätter?” har inget konkret svar som resultat av denna 

undersökning. I viss mån kan man observera en ökad försäljning 

av koldioxidsnåla rätter, men endast där det även finns en betydlig 

prisskillnad mellan valen som vidare ökar vinsten av att välja 

klimatsmart. Samtidigt som de gröna tillbehörsvalen ökade i 

försäljning ökade även andelen som valde att lägga till tillbehör 

till sin soppa eller nudlar. Ironiskt nog kan våran markering 

därmed ha haft en negativ påverkan på koldioxidutsläpp per 

servering.  

Trots detta finns det underlag för att påvisa en effekt av 

färgmarkeringen då man i tillbehörsförsäljning fick en statistisk 

signifikant ökning av gröna rätter på 187%. Denna ökning kunde 

dock inte observeras i wrapsförsäljningen vilket ställer frågor 

kring vad som i slutändan är avgörande för kunden. Dels var det 

liten prisskillnad mellan de olika wrapsen och dels kommer 

smakpreferenser alltid att spela in i undersökningar av 

matkonsumtion. Speciellt i kvantitativa undersökningar blir denna 

faktor svår att ta hänsyn till.  

I likhet med flera andra studier presenterat i denna rapport gav 

koldioxidmärkning av rätter på restauranger endast en mindre 

minskning på 2% av faktiska koldioxidutsläpp. Detta borde dock i 

detta fall även ses i samband med att restaurangen har ett relativt 

klimatsmart utbud, vilket medför att val av gröna rätter inte 

nödvändigtvis innebär ett mycket lägre koldioxidutsläpp. Av 

samma orsak kan man dock heller inte säga att samma effekt hade 

kunnat observeras på en annan restaurang med större variation i 

koldioxidutsläpp per rätt, då dom även attraherar olika kundbaser.  
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