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Samanburður á viðhorfum íslenskra og 
tékkneskra neytenda til gæðavottunarmerkinga 

Friðrik Larsen  
Sarka Velcovska 
Hana Janackova  

Í rannsókninni var athyglinni beint að samanburði á milli gæðavottorða (quality labels). 

er notuð eru til merkinga í matvælaiðnaði á Íslandi annars vegar og Tékklandi hins 

vegar.  Markmiðið var að finna og bera saman viðhorfin í Tékklandi við viðhorfin í 

landi sem er ekki aðili að Evrópusambandinu en hluti af Evrópska efnahagssvæðinu. 

Í fyrri hluta greinarinnar eru gæðavottanir skilgreindar og einkenni þeirra útlistuð en í 

seinni hlutanum er greint frá niðurstöðum rannsóknar er tók mið af ofangreindum 

markmiðum.  Rannsóknin er hluti af rannsóknarverkefninu: „Samanburður á 

viðhorfum íslenskra og tékkneskra neytenda til gæðavottunarmerkinga“ (Comparison of 

Food Quality Label Systems in Iceland and Czech Republic).  Verkefnið var styrkt af: EEA 

Financial Mechanism, Norwegian Financial Mechanism og Czech Republic Research Support 

Fund. 

Einkenni gæðavottorða 

Gæðavottorð (quality labels) eru merkingar á pakkningum.  Markmið þeirra er að 

upplýsa viðskiptavini um tiltekin einstök einkenni vöru, að auðvelda aðgreiningu vöru 

með fyrirfram skilgreindum gæðamerkingum og að síðustu er gæðavottoraða að kynna 

vörur er uppfylla tiltekin gæðaskilyrði.  Merking matvöru með gæðavottorði fylgir 

stöðluðu ferli sem þarf að framfylgja eftir settum reglum.  Fyrir viðskiptavini á 

gæðavottorðið að vera staðfesting á ákveðnum einkennum matvæla svo sem gæðum, 

heilnæmi og öryggi (Velčovská og Marhounová, 2005a).  Í hugum viðskiptavina er það 

hins vegar ekki alltaf svo að vottorðin standi fyrir þessa þætti, hvort þau skipti 

viðskiptavini máli eða hvort þeir þekki þau yfir höfuð. 

Gæðavottorðum má skipta í nokkra flokka s.s. vörugæði, öryggi, og umhverfisþætti.  

Einnig má flokka gæðavottorð eftir landfræðilegum þáttum s.s. landssvæðum, löndum 

eða þyrpingu landa (t.d. EES svæðið)  (Velčovská og Marhounová, 2005b).  Í þessari 

rannsókn voru valin algengustu gæðavottorðin sem eru notuð í Tékklandi annars 

vegar og á Íslandi hins vegar.  Yfirlit yfir þau gæðavottorð sem voru rannsökuð má sjá 

á mynd 1. 
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Íslensk gæðavottorð 

 
Iceland responsible 

fisheries 

Vottorðið staðfestir uppruna sjávarfangs frá íslensku 

hafsvæði og ábyrga fiskveiðistjórnun (Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytið, e.d; Iceland Responsible 

Fisheries, e.d.). 

 
TÚN Vottorðið staðfestir lífræna vottun á íslenskum vörum  

(Vottunarstofan Tún, e.d.). 

Tékknesk gæðavottorð 

 

KLASA Vottorðið gefur til kynna bestu matgæði landbúnaðarvara 

sem framleiddar eru í Tékklandi. Vottorðið er gefið út af 

Landbúnaðarráðuneyti Tékklands (Klasa, e.d.). 

 Czech BIO label Vottorðið staðfestir lífræna framleiðsluhætti og er gefið út 

af Landbúnaðarráðuneyti Tékklands í samráði við Samtök 

lífrænna framleiðanda (PRO-BIO) (Ministry of 

Agriculture of the Czech Republic, e.d.-a,  e.d.-c. 

 
Staðbundin matur 

(Regional Food) 

Vottun á að tiltekin vara sé framleidd á sama landssvæði 

og varan er seld og sé að mestu framleidd úr innlendu 

hráefni  (Ministry of Agriculture of the Czech Republic,  

e.b.-b, e.d.-d). 

Vottorð frá Evrópusambandinu 

 

Traditional Speciality 

Guaranteed 

Vottorðið staðfestir hefðbundið innihald eða 

framleiðsluaðferð   (European Union, e.d.-a, e.d.-b). 

 
Protected 

Geographical 

Indication 

Vottorðið nær yfir landbúnaðarvörur og matvörur sem 

eru tengdar nánum böndum við það landsvæð sem varan 

er seld í.  Að minnsta kosti eitt af framleiðslustigum 

vörunnar þarf að vera á landssvæðinu  (European Union, 

e.d.-a, e.d.-b). 

 
Protected Designation           

of Origin 

Vottorðið nær yfir landbúnaðarvörur og matvörur sem 

eru framleiddar, unnar og höndlaðar á ákveðnu 

landssvæði með tilgreindu og þekktu verklagi (European 

Union, e.d.-a, e.d.-b). 

 
EU Organic Farming Nýtt lífrænt vottorð, notað frá og með fyrsta júlí 2010, frá 

Evrópusambandinu sem ætlað er að tryggja 

neytendavernd og stöðluð vinnubrögð (European Union, 

e.d.-c). 

Vottorð á heimsvísu 

 
MSC ecolabel Vottorðið nær yfir sjálfbærar sjávarafurður frá vottuðum 

sjálfbærum fiskistofnum (Marine Stewardship Council, 

e.d.-a, e.d.-b). 

 
 

Fairtrade  

Vottorðið nær yfir vörur sem ná félagslegum, 

hagfræðilegum og umhverfisvænum stöðlum settum af 

Fairtrade. Með því að kaupa Fairtrade vörur hjálpa 

kaupendur vanþróuðum löndum í Afríku, Asíu og Suður-

Ameríku til að bæta aðbúnað sinn (Fairtrade Labelling 

Organizations International, e.d.). 

 Vörur Biodynamic 

landbúnaði 

Demeter er vistfræðilegt vottorð fyrir lífrænt ræktaðar 

matvörur. Til þess að fá vottunina þurfa vörur að uppfylla 

umhverfisvæna staðla á margvíslegum sviðum s.s. notkun 

á lífrænum áburði, aðbúnaði búfjár, sýn á búskap sem 

heildrænu ferli o.fl. (Demeter.net og Dr. Borzner public 

afairs, e.d.; Wikipedia Foundation, e.d.) 

 

 

           ______________________________________________________________ 
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Mynd 1. Einkenni mismunandi umhverfisvottorða 
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Aðferð 

Höfuðmarkmið rannsóknarinnar var að finna út viðhorf neytenda til 

gæðavottunarmerkinga.  Sértækari markmið voru að rannsaka eftirfarandi:  

 

 Viðhorf til upprunalands matvæla. 

 Vitund og skynjun á gæðavottunarmerkingum. 

 Aðgang, vilja til að greiða hærra verð og verðteygni eftirspurnar 

gæðavottunarmerktra vara. 

 Áhuga neytenda á upplýsingum um gæðavottunarmerktar vörur. 

  

Ennfremur snéru sértæk markmið að því að bera saman og greina hvort um mun 

væri að ræða á:  

 

 Viðhorfum íslenskra og tékkneskra neytenda. 

 Svörum á milli mismunandi lýðfræðilegra hópa. 

 

Til að fá varpa ljósi á ofangreind markmið var rannsóknin unnin í tveim löndum, í 

Tékklandi og á Íslandi.  Unnið var út frá þeim tólf gæðavottunarmerkjum sem nefnd 

hafa verið.  Rannsóknin var unnin í febrúar og mars 2011 með fyrirlögn spurningalista.  

Frá Tékklandi fengust 150 svör en frá Íslandi fengust 117 svör.  Úrtakið var matsúrtak  

(judgment samle).   Þátttakendur voru á aldursbilinu 18 til 65 ára.  Á Íslandi voru 58% 

svara frá konum og 42% frá körlum.  Í Tékklandi voru 49% svara frá konum og 51% 

frá körlum.  

Þátttakendur voru flokkaðir eftir því að hve miklu marki þeir báru ábyrgð á 

matarinnkaupum heimilisins.  Stærri hluti íslensku þátttakendanna bar ábyrgð á 

matarinnkaupum (46%) en þeirra tékknesku (38%).    

Ábyrgð á matarinnkaupum á milli kynja þátttakenda var mismunandi og er sýnd á 

mynd 2.  Mismunandi hlutverk kynjanna í Tékklandi eru töluverð.  Konur taka 

vanalega alla ábyrgð á matarinnkaupum á meðan karlmenn taka aðeins ábyrgð að hluta 

til.  Ekki voru tengsl á milli kyns og ábyrgðar á innkaupum (p>0,05) hjá Íslendingum 

en tengsl fundust hjá tékkneskum þátttakendum (χ2(2, N=150) = 28,74; p < 0,001). 

 

 

Mynd  2. Ábyrgð á matarinnkaupum eftir kyni 
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Niðurstöður 

Viðhorf til upprunalands matvæla 

Hluti gæðavottunarmerkinga gefur neytendum upplýsingar um uppruna matvæla.  Af 

þeirri ástæðu var rannsakað viðhorf til þess að hve miklu leyti neytendur kusu innlend 

matvæli fram yfir erlend, sjá mynd 3.  Á myndinni sést að tékkneskir neytendur völdu 

ekki innlenda framleiðendur fram yfir erlenda en 64% Íslendinga gerði það.  Ekki voru 

tengsl á milli landa og þess hvort valin var innlend eða erlend framleiðsla (p > 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Val á innlendri eða erlendri framleiðslu 

Vitund um gæðavottunarmerkingar 

Tékkneskir þátttakendur voru meðvitaðri um gæðavottunarmerkingar en 48% þeirra 

þekktu merkingar fyrirvaralaust (spontaneously)  samanborið við 21% Íslendinganna.  

Tölfræðilegur munur á milli svara þátttakendanna frá löndunum tveimur var staðfestur 

(χ2(1, N=267) = 19,02; p < 0,001). 

Íslensku þátttakendurnir þekktu oftast Fairtrade (7%), Nordic Ecolabel- Nordic 

Swan (4%), EU BIO label (4%), KRAV og Demeter (2%). Önnur merki þekktu þeir 

varla eða ekki.  Tékkneskir þátttakendur þekktu oft fyrirvaralaust innlendu 

gæðavottunarmerkin Klasa (41%) og Tékkneska BIO label (19%).   

Eftir að mæld hafði verið fyrirvaralaus þekking, þ.e. spurt án þess að sýna 

vörumerki (logo) lógo gæðavottunarmerkjannna, var þátttakendum sýnt lógó merkjanna 

(aided awareness).  Þátttakendur voru ekki einungis spurðir hvort þeir þekktu merkin 

heldur voru þeir einnig beðnir að útskýra þýðingu merkjanna og hvað þau stæðu fyrir.  

Niðurstöður sýna að almenn þekking á merkjunum var lítil.  Á Íslandi var Fairtrade 

þekktasta merkið en 28% þátttakenda gátu útskýrt þýðingu þess og 18%  þekktu það 

að hluta til en gátu ekki útskýrt hvað það stóð fyrir.  Yfir 70% þátttakenda þekktu ekki 

önnur merki í rannsókninni.  Íslenska gæðavottunarmerkið TÚN þekktu ekki 72% 

íslensku þátttakendanna og 71% þekktu ekki IRF. Ríflega 90% þátttakenda þekktu 

ekki PDO (94%), PGI (92%), TSG (90%) og Demeter (91%).  EU BIO label þekktu 

ekki 81% íslensku þátttakendanna.   

Að undanskildum tékknesku merkjunum Klasa og Czech BIO label þá voru ríflega 

60% tékknesku þátttakendanna ekki meðvitaðir um tilvist gæðavottunarmerkja og gátu 

ekki útskýrt þýðingu þeirra.  Klasa þekktu 56% tékknesku þátttakendanna og gátu 

útskýrt þýðingu þess en 39%  þekktu það að hluta til.  Czech BIO label þekktu 48% 

tékknesku þátttakendanna og gátu útskýrt þýðingu þess en 29%  þekktu það að hluta.  

Há vitund þessara tveggja gæðavottunarmerkja er vafalítið hægt að rekja til áralangrar 

auglýsingaherferðar stjórnvalda í Tékklandi.  Annar áhrifaþáttur eru vinsældir lífrænna 

vara nú um stundir (LEA, e.d.).  Lægsta vitundarstig mældist á meðal tékknesku 

þátttakendanna á eftirfarandi gæðavottunarmerkjum en 98% þekktu ekki Demeter, 97% 

PDO,  94% PGI og 74% EU BIO. 
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Skynjun á trúverðugleika gæðavottunarmerkja 

Skynjun þátttakenda á trúverðugleika gæðavottunarmerkja var mæld.  Íslensku 

þátttakendurnir skynjuðu Fairtrade og EU BIO merkin sem trúverðugust en einnig 

skoruðu íslensku merkin hátt.  Tékknesku þátttakendurnir skynjuðu heimamerkin 

Klasa, Czech BIO label og Regional Food (staðbundinn matvæli) sem trúverðugust.  

Þá var skynun á EU BIO merkinu einnig trúverð.  Nánari útlistun má sjá á mynd 4.  

Ástæðan fyrir lágum trúverðugleika er líklega að neytendur hafa einfaldlega ekki heyrt 

minnst á mörg merkjanna. 

 

 

Mynd 4. Skynjaður trúverðugleiki gæðavottunarmerkja 

Kaup á vottuðum vörum 

Einungis lítill hluti þátttakenda kaupir vörur merktar með gæðavottun þar sem þeir 

þekkja ekki gæðavottanirnar.  Á Íslandi kaupir lítill hluti slíkar vörur og þá í flestum 

tilvikum Fairtrade vörur eða vörur merktar með íslensku gæðavottununum TÚN og 

IRF.  Meira en 80% þátttakenda kaupa ekki vörur með gæðavottunum, sjá nánar í 

töflu 5. 

 

 

Mynd 5. Kaup á vottuðum vörum á Íslandi  
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Samkvæmt rannskninni kaupa afar fáir Tékkar vörur með gæðavottunarmerkjunum 

Demeter, PDO, PGI og TSG. Tékkneskir neytendur kaupa stundum vörur merktar 

með EU BIO, Czech Bio og Fairtrade.  Vinsælustu vottuðu vörurnar eru vottaðar 

með heimamerkinu Klasa, sjá nánar á mynd 6.   

 

 

Mynd 6. Kaup á vottuðum vörum í Tékklandi 

 

Einnig var rannsakað af hverju þátttakendur kaupa ekki gæðavottaðar vörur. Fyrirfram 

var ályktað að þátttakendur myndi ekki þekkja merkingarnar og var það staðfest en 85% 

íslensku þátttakendanna og 39%  þeirra tékknesku keyptu ekki gæðavottaðar vörur því 

þeir þekktu ekki merkingarnar.  Þá nefndu 30% Íslendinga og 40% Tékka  lítið 

upplýsingaflæði og slælega kynningu vottananna sem mikilvæga ástæðu.  Um 10% allra 

þátttakenda nefndu hátt verð gæðavottaðra vara sem ástæðu fyrir að kaupa þær ekki. 

Vilji til að greiða hærra verð fyrir gæðavottaðar vörur 

Almennt er talið að vörur með gæðavottun séu dýrari. Eitt af markmiðum 

rannsóknarinnar var að skoða hvort þátttakendur væru reiðubúnir til að greiða hærra 

verð fyrir vörur með gæðavottun.   Þátttakendur frá Íslandi voru ekki reiðubúnari til 

að greiða hærra verð fyrir gæðavottaðar vörur heldur en þátttakendur frá Tékklandi (p 

< 0,05). 

Jafnframt var rannsakað hvort kyn eða tekjur  hefðu áhrif á vilja til að greiða hærra 

verð.  Í Tékklandi voru konur viljugari til að greiða hærra verð fyrir gæðavottaðar 

vörur en karlmenn, sjá mynd 7.   

 

 

Mynd 7. Áhrif kyns á vilja til að greiða hærra verð fyrir  gæðavottaðar vörur 
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Þegar litið er til tekna íslensku þátttakendanna og vilja til að greiða hærra verð fyrir 

gæðavottaðar vörur þá höfðu tekjur lítil áhrif en tekjur höfðu meiri áhrif í Tékklandi 

(χ2(1, N=150) = 8,62; p < 0,05).  Í Tékklandi kom þó í ljós ákveðin þversögn því sá 

hópur sem hæstar hafði tekjurnar hafi minnstan vilja til að greiða hærra verð fyrir 

gæðavottaðar vörur.    

Verðteygni eftirspurnar 

Auk þess að skoða hvort þátttakendur væru almennt tilbúnir að greiða hærra verð fyrir 

gæðavottaðar vörur, var einnig skoðað hversu mikið meira þeir væru tilbúnir að greiða 

fyrir vörur merktar með íslensku gæðavottununum IRF og TÚN annars vegar og 

tékknesku gæðavottununum Klasa og Czech Bio label hins vegar, en fyrir aðrar vörur 

án gæðavottunar.  Úr gögnunum var fundin út verðteygni eftirspurnar fyrir fimm 

vörur:  Fisk, kjöt, ávexti, sætabrauð og mjólk1.  Fjórir mælikvarðar vara voru notaðir til 

að meta verðmun á milli vottaðra og óvottaðra vara:  0 til 10%, 11 til 25 %, 26 til 50% 

og 51% eða meira.  

Verðteygnin er hefðbundin í öllum ofangreindum flokkum.  Ef verð er 

hlutfallslega lágt má gera ráð fyrir óteygðri eftirspurn en öfug ef verð er hátt.  Ein 

undantekning kom þó í ljós í tilviki Czech BIO kjöts en þar hallaði eftirspurnarfallið 

jákætt en slíkt er dæmigert fyrir Veblen vöru2.  Aðrar niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna að ef verð fyrir gæðavottaðar vörur er upp að 10% hærra þá voru þátttakendur 

fremur ónæmir fyrir hærra verði.  Ef verið er 11% til 25% hærra  þá voru þátttakendur 

orðnir  næmari og verðteygnin orðin afar mikil ef verðið var orðið 25% hærra eða 

meira. 

Áhugi á upplýsingum um gæðavottanir 

Að síðustu voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu áhuga á frekari upplýsingum 

um gæðavottanir.  Svör voru jákvæð því 70% íslensku þátttakendanna og 81% þeirra 

tékknesku voru áhugasamir um frekari upplýsingar.   Tölfræðilegar prófanir staðfestu 

tengsl á milli landanna og áhuga þeirra á upplýsingum (χ2(1, N=267) = 4,01; p < 0,05).  

Áhuga þátttakanda, brotið niður eftir kyni, má sjá í töflu 10. Á myndinni má sjá að 

tékkneskar konur höfðu meiri áhuga á upplýsingum um gæðavottanir en 

samanburðarhóparnir.   

                                                           

1  Notkun verðteygni eftirspurnar er hentug leið til að mæla að hve miklu marki eftirspurn á 

markaði bregst við verðbreytingum.  Eftirspurn er sögð vera teygin ef 1% breyting á verði leiðir 
til meira en 1% breytingu á seldu magni en óteygin ef breytingin leiðir til minna en en 1% 
breytingar á seldu magni. 

2  Veblen vara er eftirsótt og talin einstök svo lengi sem verð er hátt eða hækkandi. 
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Mynd 8. Áhugi á upplýsingum um merkingar gæðavottaðra matvæla 

 

Ekki fundust tengsl á milli kyns Íslendinga og áhuga á upplýsingum um 

gæðavottuð matvæli (p < 0,05) en engu að síður vildi meirihluti íslensku 

þátttakendanna vera upplýstir.  Í tilviki tékkneskra þátttakenda þá voru tengsl á milli 

kyns og áhuga á upplýsingum um gæðavottuð matvæli (χ2(1, N=150) = 4,20; p < 0,05).   

Umræður 

Niðurstöður sýna að gæðavottanir eru inn á áhugasviði þátttakenda í báðum 

löndunum þar sem meirihluti þátttakenda hefur áhuga á merkingu gæðavottaðra 

matvæla.  Að sama skapi má einnig glöggt sjá að þátttakendur hafa takmarkaða 

þekkingu á merkingunum.  Leiða má að því líkur að þessa takmörkuðu þekkingu megi 

rekja til takmarkaðra upplýsinga og lítils flæðis á upplýsingunum.  Þetta leiðir til þess 

að neytendur geta ekki notað sér merkingarnar við kaup á matvælum.  Þrátt fyrir að 

umtalsverður hluti þátttakenda kannist við hluta af vottununum þá vita þeir ekki hvað 

þær standa fyrir.   

Þekktasta vottunin á Íslandi er Fairtrade. Hluti þátttakenda kannaðist einnig við 

TÚN og IRF.  Aðrar vottanir voru minna eða ekki þekktar.  Opinberir aðilar standa 

að baki TÚN en þeir aðilar hvorki markaðssetja gæðavottunina né ætla sér að 

markaðssetja í náinni framtíð.  Eini stuðningurinn við vottunina var gagnvart nýjum 

framleiðendum og til að þróa staðla fyrir nýjar vörur.  Í Tékklandi voru einungis 

tékknesku vottanirnar Klasa og Czech Bio label þekktar vottanir.  Opinberir aðilar 

standa á bak við báðar vottanirnar og standa að kynningu þeirra á landsvísu. 

Evrópskar gæðavottanir og gæðavottanir á heimsvísu eru lítið þekktar í Tékklandi og 

tékknesku þátttakendurnir vissu ekki hvað þær stóðu fyrir. 

Ef þátttakendur höfðu upplýsingar um gæðavottanir og hvað þær stóðu fyrir þá 

höfðu þeir áhuga.  Þessi áhugi endurspeglast í vilja þeirra til að greiða hærra verð fyrir 

gæðavottaðar vörur.  Meira en helmingur þátttakenda var tilbúinn til að greiða hærra 

verð; hæfilegt álag var 10% að þeirra mati. Í þessu samhengi er áhugavert að 

tölfræðilegar prófanir sýndu að ekki eru tengsl á milli tekna þátttakenda og vilja til að 

greiða hærra verð fyrir gæðavottaðar vörur. Þetta átti við bæði á Íslandi og í Tékklandi.  

Það væri því þörf ábending til framleiðenda, innflytjenda og umsjónaraðila 

gæðavottana að auka vitund á meðal neytenda um hvað gæðavottanir standa fyrir.  

Rannsóknin sýnir að vinna í þá veru myndi falla í frjóan jarðveg.  Neytendur ættu því 

ekki einungis að skynja gæðavottanir á matvælum sem merkingarlitla límmiða heldur 

mikilvægar upplýsingar sem geta hjálpað þeim við ákvörðunartöku og einfaldað 

aðgreiningu frá vörum sem ekki eru gæðavottaðar.  Rannsóknin sýnir einnig að ábati 

söluaðila væri nokkur í formi meiri sölu, betri ímyndar og samkeppnisforskots á 

markaði.   
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