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1.- Sarrera 

 

Aurkibidera joan 



1.- Introducción  

Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutuak, bere kontsumoko prestakuntza eta informazio zentroen 

bitartez, produktuen etiketei buruzko galdeketa bat egin du euskal gizartean. 

 

Galdeketaren helburu nagusiak honako hauek izan dira: alde batetik, kontsumitzaileek produktuen etiketak 

irakurtzeari dagokionez dituzten ohiturak zeintzuk diren eta etiketek ematen dituzten datuei zer nolako 

garrantzia ematen dieten jakitea. Bestetik, etiketek kontsumitzaileek egiten dituzten erosketak zenbateraino 

baldintzatzen dituzten aztertzea. 

 

Galdeketa hau kalean egin da, EAEko hiru hiriburuetan, 2016ko azaroan.  

 

Dokumentu honetan, lortutako emaitzak azalduko ditugu. 383 lagunek hartu dute parte: 115ek Gasteizen, 

176k Bilbon eta 92k Donostian. Hiriburu bakoitzeko parte-hartzaileen kopurua proportzioan banatu da, 

biztanleria eta adin-tarteak aintzat hartuta. 
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2.- Galdeketaren fitxa teknikoa 
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2. Ficha técnica sondeo 

Orokorra 

Parte-hartzea hiriburuaren arabera  

Galdeketari erantzun diotenen adin-tarteak 
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% 37 

% 63 
Gizonak

Emakumeak

% 30 

% 46 

% 24 
Vitoria-Gasteiz

Bilbao

Donostia / San Sebastián

% 16 

% 43 

% 41 
18-29 urte

30-54 urte

55 urtetik aurrera



2. Ficha técnica sondeo 

Ikasketa-maila 

Adin-tarteak hiriburuaren arabera 

Galdera gehienak 30-54 urteko herritarrek erantzun dituzte, 
tarte hori jendetsuena baita. Gutxienak, ordea, 18-29 urteko 
gazteek erantzun dituzte.  
 
Ikasketa-mailari dagokionez, inkestari erantzun diotenen ia 
erdiak erdi-mailako ikasketak (% 47). 
 
Sexuaren arabera,  % 63 emakumeak izan dira eta % 37 
gizonak. 
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18-29 urte 30-54 urte 55 urtetik gora

% 4 

% 15 

% 11 

% 7 

% 19 
% 21 

% 4 

% 10 
% 9 

Vitoria-Gasteiz

Bilbao

Donostia / San Sebastián

% 36 

% 47 

% 17 

Oinarrizkoak (Lehen hezkuntza,
Bigarren hezkuntza, HLPP)

Erdi-mailakoak (Goi-zikloa edo
batxilergoa)

Goi-mailakoak (Unibertsitatekoak)



3.- Galde-sortaren itemak 
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3. Ítems del cuestionario Aurkibidera joan 

1. Produktuak erostean begiratzen al duzu etiketarik baduten ala ez duten?  

2. Etiketarik gabeko produkturik erosten al duzu? 

3. Honako produktu hauen etiketak irakurtzen al dituzu? 

4. “Bai” edo “Batzuetan” erantzun baduzu, noiz irakurtzen dituzu? 

5.   “Ez” erantzun baduzu, zergatik ez duzu egiten?  

6. Etiketek zer dioten ulertzen ez duzunean, establezimenduan galdetzen al duzu haien esanahia argitzeko? 

7. Ehun-gaien etiketetan, begiratzen al duzu honako informazio hau? 

8. Oinetakoen etiketetan, begiratzen al duzu honako informazio hau? 

9. Elikagaien etiketetan, begiratzen al duzu honako informazio hau? 

10. Kosmetikoen etiketetan, begiratzen al duzu honako informazio hau? 

11. Etiketaren informazioa irakurri ondoren produkturen bat ez erostea erabaki duzu? 

12.   Produktuen etiketak kontsumitzaileentzat garrantzitsuak direla uste al duzu? 

13. Nola jokatuko zenuke produktu baten etiketak beharrezko baldintzak ez dituela betetzen ikusiko bazenu edo produktuak etiketarik 

ez balu? 

14. Produktu-etiketei buruzko prestakuntza- eta informazio-ekintzetara joango al zinateke? 



4.- Ondorioak 
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5.  Conclusiones 

 

ETIKETA-IRAKURKETAREN  ALDERDI  OROKORRAK 

 

1. Produktuak erostean begiratzen al duzu etiketarik baduten ala ez duten? 

 Inkestatutako pertsonen % 23k bakarrik begiratzen dituzte etiketak, eta % 40k produktu jakin batzuen etiketak bakarrik begiratzen dituzte. 

 Emakumeek gehiago begiratzen dituzte etiketak gizonek baino (% 26 eta % 18, hurrenez hurren). Emakumeen % 48k produktu jakin batzuen 

etiketak bakarrik begiratzen dituzte, gizonen % 27aren aldean. 

     

     Adinaren arabera 

 18-29 urteko pertsonek lortzen dituzte emaitzarik baxuenak (% 10) begiratzen dutenen artean. 30-54 urteko tartekoek eta 55 urtetik gorakoek 

antzeko emaitzak lortu dituzte alderdi horri dagokionez (% 28 eta % 24, hurrenez hurren).   

 

 

 

2. Etiketarik gabeko produkturik erosten al duzu? 

 % 48k ez dute etiketarik gabeko produkturik erosten.  

 Emakumeek gizonek baino gehiago egiten diote uko etiketarik gabeko produktuak erosteari. % 13k bakarrik adierazi dute hori egiten dutela, 

gizonezkoen % 23aren aldean. 

 

     Adinaren arabera 

 Adinak gora egin ahala, etiketarik gabeko produktuak erosten dituzten pertsonen ehunekoa handitu egiten da (pertsona gazteenen % 2tik              

55 urtetik gorakoen % 28ra igotzen da). 
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5.  Conclusiones 

 

ETIKETA-IRAKURKETAREN  ALDERDI  OROKORRAK 

 

3. Honako produktu hauen etiketak irakurtzen al dituzu? (Ehun-gaiak, oinetakoak, elikagaiak, kosmetikoak) 

 Elikagaien etiketak dira gehien irakurtzen direnak, alde handiarekin gainera. % 22k beti irakurtzen dute eta % 65ek, batzuetan. Gainerako 

produktuek emaitza baxuagoak lortu dituzte, eta oinetakoen etiketak dira gutxien irakurtzen direnak (% 6). 

 Emakumeek gizonek baino arreta handiagoa jartzen diete etiketei, eta aztertu diren produktu guztietan gertatzen da hori. 

 

     Adinaren arabera 

 Oro har, gazteenek (18-29 urte) gutxiago irakurtzen dituzte etiketak.  

 Elikagaien etiketak dira gehien irakurtzen direnak: 30-54 urte dituztenen artean % 28k eta 55 urtetik gorakoen artean % 21ek irakurtzen dituzte. 

Hala eta guztiz ere, pertsona gazteenen % 8k bakarrik horixe egiten dute. 

 30-54 urteko adin-tartea da kosmetikoen etiketak gehien begiratzen dituena (% 21). 

 

 

4. “Bai” edo “Batzuetan” erantzun baduzu, noiz irakurtzen dituzu? (Erosi baino lehen, erosi ondoren) 

 Gutxi gorabehera % 60k irakurtzen dituzte proposatutako produktuen etiketak produktuak erosi ondoren. 

 Gizonek, oinetakoetan izan ezik, produktua erosi ondoren irakurtzen dute etiketa. Emakumeen kasuan, produktu guztien etiketa irakurtzen dute 

erosketa egin ondoren.  

 

     Adinaren arabera 

 Orokorrean, adinak gora egin ahala, produktua erosi aurretik etiketak irakurtzen dituzten pertsonen ehunekoa handitu egiten da.  

 55 urtetik gorakoen artean oinetakoen etiketen irakurketa nabarmentzen da gainerako produktuekin alderatuz (% 75ek erosi aurretik irakurtzen 

dute). 
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5.  Conclusiones 

 

ETIKETA-IRAKURKETAREN  ALDERDI  OROKORRAK 

 

5. “Ez” erantzun baduzu, zergatik ez duzu egiten? (Ulertzeko zailak diren ikurrak eta hitzak erabiltzen dituzte, letra txikiegia dute, ematen duten 

informazioa ez da garrantzitsua niretzat) 

 Inkestatutako pertsonen % 63rentzat ez da garrantzitsua etiketak ematen duen informazioa, batez ere ehun-gaien eta oinetakoen kasuan (% 71 eta 

% 67, hurrenez hurren). 

 Elikagaiei dagokienez, % 34ren ustez letra txikiegia da (adierazitako aukeren artean portzentaje handiena lortu duena da). 

 Sexuaren araberako emaitzak antzekoak izan dira. Gizonen % 62ren eta emakumeen % 64ren ustez ez da garrantzitsua ematen duten informazioa, 

eta horiek dira portzentajerik handienak gainerako aukerekin konparatuz gero.  

 

     Adinaren arabera 

 Inkestatutako pertsonen erdiari baino gehiagori ez zaie garrantzitsua iruditzen etiketek ematen duten informazioa. 18-29 urtekoen adin-tartea 

nabarmentzen da, % 79arekin. 

 

6. Etiketek zer dioten ulertzen ez duzunean, establezimenduan galdetzen al duzu haien esanahia argitzeko? 

 % 14k bakarrik galdetuko lukete establezimenduan ulertzen ez dituzten hitzen esanahia. 

 Galdetuko luketen emakumeen ehunekoak gizonena bikoizten du (% 17 eta % 8, hurrenez hurren). 

 

     Adinaren arabera 

 Adinak gora egin ahala, establezimenduan etiketetako hitzen esanahia galdetzera animatzen direnen ehunekoa ere handitu egiten da: 18-29 adin-

tartekoak % 3; 30-54 adin-tartekoak % 13; eta 55 urtetik gorakoak % 19. 
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PRODUKTUEN ETIKETAK  SEKTOREEN  ARABERA 
 

7. Ehun-gaien etiketetan, begiratzen al duzu honako informazio hau? (Fabrikatzailea, jantziaren konposizioa, jantziaren mantentzea) 

 Arreta handienarekin begiratzen duten informazioa jantzien mantentzeari buruzkoa da (% 51). Inkestatutakoen % 21ek fabrikatzailearen 

informazioa begiratzen du eta % 40k konposizioa.  

 Ehun-gaien etiketei buruzko informazioan arreta jartzen duen emakumeen ehunekoak gizonen ehunekoa bikoizten du. Gainera, emakumeen erdiak 

baino gehiagok jantziaren mantentzeari (% 66) eta konposizioari (% 50) buruzko informazioan jartzen dute arreta. 

 

    Adinaren arabera 

 Gazteenak dira ehun-gaien etiketen alderdietan arreta txikiena jartzen dutenak. 30-54 urteko adin-tartea da arreta handiena jartzen duena.  

 

 

8. Oinetakoen etiketetan, begiratzen al duzu honako informazio hau? (Oinbularrean erabilitako materiala, forruan eta barne-zolan erabilitako 

materiala, zolan erabilitako materiala) 

 % 30ek baino gutxiagok irakurtzen dute oinetakoei buruzko informazioa. Forruaren eta barne-zolaren fabrikazioan erabilitako materiala da gehien 

kontsultatzen dena. 

 Etiketa begiratzen duten emakumeen kopurua gizonen kopuruaren bikoitza baino gehiago da planteatutako aukera guztietan.  

 

     Adinaren arabera 

 Adinak gora egin ahala, arreta handiagoa jartzen zaie aztertutako hiru terminoei. Forruari eta barne-zolari buruzko informazioa da gehien 

irakurtzen dena, eta 55 urtetik gorakoen % 34k egiten dute hori.  
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PRODUKTUEN ETIKETAK  SEKTOREEN  ARABERA 
 

9. Elikagaien etiketetan, begiratzen al duzu honako informazio hau? (Jatorrizko herrialdea, produktua egiten duen enpresaren izena, iraungitze-data 

edo kontsumo lehenetsiaren data, nutrizio-informazioa, osagai-zerrenda, alergenoak) 

 Iraungitze-data edo kontsumo lehenetsiaren data da inkestatutakoek gehien begiratzen duten datua (% 94). Ondoren, enpresa fabrikatzailearen 

izena dago (% 59), eta jarraian osagai-zerrenda (% 40). % 10ek bakarrik begiratzen dute nutrizio-informazioa.  

 Gizonek (% 87) nahiz emakumeek (% 98) garrantzi handia ematen diete datei.  

 

     Adinaren arabera 

 30-54 urtekoak dira ia alderdi guztiei arreta gehien jartzen dietenak, beste bi adin-tarteekin alderatzen baditugu.  

 55 urtetik gorakoak dira, ordea, alergenoei arreta handiena jartzen dietenak (% 28). 

 

 

10. Kosmetikoen etiketetan, begiratzen al duzu honako informazio hau? (Produktua merkaturatzen duen enpresaren izena eta helbidea, 

produktuaren eginkizuna eta kontuan hartu beharrekoak, iraungitze-data edo kontsumo lehenetsiaren data, osagai-zerrenda) 

 Iraungitze-data edo kontsumo lehenetsiaren data da gehien irakurtzen den datua (% 54).  

 Emakumeek gizonek baino gehiago begiratzen dute kosmetikoen etiketek adierazten duten informazio guztia. 

 Iraungitze-data edo kontsumo lehenetsiaren data da interes handiena sortzen duena bi sexuengan, ehunekoetan alde handia dagoen arren: 

gizonen % 35 eta emakumeen % 65.  

 

     Adinaren arabera 

 Jendeak gehien begiratzen duen informazioa iraungitze-data edo kontsumo lehenetsiaren data da. Ehunekorik handiena (% 65) 30-54 urtekoen 

artean dago. 
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ETIKETEN BESTE ALDERDI BATZUK 
 

11. Etiketaren informazioa irakurri ondoren produkturen bat ez erostea erabaki al duzu? 

 Inkesta erantzun dutenen % 43k adierazi dute etiketan irakurritako informazioak baldintzatu egin dituela. 

 Informazio hori irakurtzeak emakumeen % 52 baldintzatu ditu, eta gizonen % 27. 

 

     Adinaren arabera 

 30-54 urtekoak dira gehien baldintzatu dituenak (% 51), 55 urtetik gorakoen % 44aren eta gazteenen % 19aren aurretik. 

 

 

 

12. Produktuen etiketak kontsumitzaileentzat garrantzitsuak direla uste al duzu? 

 % 83k uste du garrantzitsuak direla produktuen etiketak. 

 Emakumeen % 90ek uste dute gai hori garrantzitsua dela, eta gizonen % 71k ere bai.  

 

     Adinaren arabera 

 30-54 urteko adin-tartea da produktuen etiketei garrantzi handiena ematen diena (% 93). 18-29 urteko tartekoek eta 55 urtetik gorakoek antzeko 

ehunekoa lortu dute (% 76 eta % 75, hurrenez hurren). 
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ETIKETEN BESTE ALDERDI BATZUK 
 

13. ¿ Nola jokatuko zenuke produktu baten etiketak beharrezko baldintzak ez dituela betetzen ikusiko bazenu edo produktuak etiketarik 

ez balu? (Establezimenduko arduradunari jakinaraziko nioke; Eskumeneko administrazioan erreklamazio eta/edo salaketa bat jarriko nuke; Ez nuke ezer 

egingo, produktua nire gustukoa izanez gero erosiko nuke, eta bestela ez) 

 % 62k ez lukete ezer egingo, produktua gustukoa izanez gero erosten jarraituko lukete. % 28k establezimenduari jakinaraziko liokete, eta % 10ek 

bakarrik erreklamatu edo salatuko lukete eskumeneko administrazioan. 

 Sexuaren arabera, joera orokora ezer ez egitea da, baina aldea dago (gizonen % 76 eta emakumeen % 54). Beste bi aukerei dagokienez, 

emakumeek gizonek baino ehuneko handiagoak lortu dituzte.  

 

     Adinaren arabera 

 Gazteenak dira, ehuneko handienarekin, ezer egingo ez luketenak (% 87). 30-54 adin-tartekoek eta 55 urtetik gorakoek antzeko emaitzak lortu 

dituzte (% 57 eta % 59, hurrenez hurren).  

 

 

14. Produktu-etiketei buruzko prestakuntza- eta informazio-ekintzetara joango al zinateke? 

 % 15ek prestakuntza edo informazioa jasotzeko interesa azaldu dute; gehienak emakumeak dira (% 20, eta gizonak % 6). 

 

     Adinaren arabera 

 Adinak gora egin ahala, prestakuntza- edo informazio-ekintzetara joateko interesa handiagoa da. Gazteenen taldeko emaitza % 2 da, eta 

helduenena % 23.  
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