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Sammanfattning 

Titel: En studie om hur Front-of-packaging påverkar konsumenters attityder. 

Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi. 

Författare: Jasmine Wiberg och Alexandra Ekstrand. 

Handledare: Jonas Kågström och Benny Berggren. 

Datum: 2019-05-24. 

Syfte: Vårt syfte är att skapa en djupare förståelse för hur konsumenter värderar 

sötnings-relaterade hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar. 

Metod: I denna studie har en kvantitativ metod använts där 186 enkätsvar samlades in 

via en webbaserad undersökning som publicerades på sociala medier. Enkätsvaren 

analyserades i data- och statistikprogrammet Jamovi där deskriptiva analyser samt 

faktoranalyser genomfördes. 

Resultat & diskussion: Ett genomgående drag för i stort sett alla faktoranalyser är att 

WTP inte påvisar något starkt samband gentemot övriga variabler. Det finns dock ett 

tydligt samband mellan köpintention och de specifika påståendena i samtliga av 

faktoranalyser. Det vi funnit är främst att natur- och närvarofokuserade 

sötningspåståenden på produktförpackningar genererar högst WTP samt att vetenskaps- 

och närvarofokuserade påståenden ger lägst WTP hos konsumenterna inom denna 

produktkategori när sötning är i fokus. 

Uppsatsens bidrag: Undersökningen har främst bidragit genom att utveckla och 

fördjupa det teoretiska ramverk som André et al. (2018) skapat. Studien har även skapat 

en djupare inblick i huruvida FOP:ers utformning och karaktär påverkar konsumenters 

preferenser och WTP samt givit granola-producenter viss vägledning kring vilken 

karaktär hos påståenden som preferens.  

Förslag till vidare forskning: Ett exempel på vidare forskning är att ge studien en ny 

vinkel genom att följa Bonilla (2010, s. 11) tes om att utföra experimentella studier för 

ett mer verklighetsförankrat resultat. T.ex. genom att utföra ett experiment som 

innefattar respondenternas interaktion med verkliga produkter och verkliga pengar.  



 

 

 

Nyckelord: “FOP/Front-of-packaging”, “WTP/Willingness-to-pay”, “Labeling”, 

“Purchasing behavior”, “Health claim” och “Nutrition claim”. 

  



 

 

 

Abstract 

Title: A study on how sweetening-related Front-of-packaging affects consumer 

attitudes. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 

Author: Jasmine Wiberg and Alexandra Ekstrand. 

Supervisor: Jonas Kågström and Benny Berggren. 

Date: 2019-05-24. 

Aim: Our aim is to create a deeper understanding of how consumers value sweetening-

related health claims on food packaging. 

Method: A quantitative method has been used where 186 questionnaire responses were 

collected via a web-based survey that was published on social media. The questionnaire 

responses were analyzed in the data and statistics program Jamovi, where descriptive 

analysis and factor analysis were carried out.  

Result & discussion: What is a consistent feature for basically all factor analyzes is 

that willingness to pay (WTP) does not demonstrate any strong relation to other 

variables. However, there is a clear correlation between buying intent and the specific 

claims in all of the factor analysis. We found that mainly natural and presence-focused 

sweetening claims on product packaging generate the highest WTP, and that science- 

and presence-focused claims generate the lowest WTP among consumers in this product 

category when sweetening is in focus. 

Contribution of the thesis: The study has mainly contributed by developing and 

deepening the theoretical framework that André et al. (2018) created. The study has also 

created a deeper insight into whether the FOPs' design and character affect consumer 

preferences and WTP, and given granola producers some guidance on what dimension 

of claims is preferred. 

Suggestions for future research: A suggestion for further research is to give the study 

a new angle by following Bonilla (2010, p. 11) idea on carrying out the study 



 

 

 

experimentally for a more realistic result. E.g. by performing a real experiment 

involving the respondents' interaction with real products and physical money. 

Keywords: “FOP/Front-of-packaging”, “WTP/Willingness-to-pay”, “Labeling”, 

“Purchasing behavior”, “Health claim” och “Nutrition claim”. 
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1. Introduktion   

1.1 Bakgrund 

I takt med den ökade betydelsen av hälsa och näring, förändrade livsstilar och högre 

inkomster förutsätter matmarknaden också att nya produkter utvecklas och att en 

modifiering av befintliga produkter sker. I samband med att vi går igenom en helt vanlig 

matbutik utsätts vi för olika typer av direkt marknadsföring där konsumenter varken har 

intresse eller tid till att studera varje enskild produkt i detalj vid utvärdering av 

köpbeslut. Den växande trenden för hälsosamma matvanor och “färdigt att äta-

produkter” har även intensifierat konsumenternas krav på detaljerad och lättillgänglig 

information, primärt på förpackningar och etiketter. Därför betonar Hawley, Roberto, 

Bragg, Liu, Schwartz, och Brownell, (2013, s.431) vikten av att produktens förpackning 

är informativ, lättförståelig och att ett vetenskapligt baserat märkningssystem 

implementerats i utformningen av förpackningen. Det bör med andra ord vara lätt för 

oss konsumenter att uppfatta vilka fördelar en specifik produkt har genom tydlig 

information på dess förpackning. 

Utöver att produktens attribut såsom kvalitet och pris är väsentlig för konsumenter och 

producenter spelar även paketering och märkning en fundamental roll för konsumentens 

köpintentioner. Dessa faktorer är viktiga eftersom de utgör den första kontakten mellan 

produkt och konsument (Bonilla, 2010, s.61). Det är viktigt att konsumenter även kan 

förlita sig på de lättillgängliga intrycken på produkternas förpackningar, därmed är det 

väsentligt för producenter att optimera märkningen på dessa utifrån produktens innehåll. 

Förpackningens framsida (Front-of packaging, FOP) har med andra ord en stor inverkan 

på konsumenters köpbeslut och Ailawadi, Beauchamp, Donthu, Gauri, och Shankar 

(2009, s.42) menar att en genomtänkt detaljhandelsstrategi är ett kritiskt inslag som 

påverkar såväl producent som konsument. En mängd olika märkningssystem finns redan 

etablerade, däribland det industridrivna systemet i USA, “The keyhole program” i 

Sverige, samt en Traffic Light (TL)-metod som utvecklats av livsmedelsstandarder som 

Agency (UK FSA) och "Choices"-programssystem och som används av 

livsmedelsproducenter runt om i världen (Hawley et al., 2013, s.430; Hersey, 
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Wohlgenant, Arsenault, Kosa, & Muth, 2013, s.2). “Traffic light”-systemet använder 

röda, gröna och gula cirklar för att varna kunder för nivåer av fett, mättat fett, socker 

och salt i mat och en växande andel forskning finns som stödjer användandet av dessa 

typer av FOP-system (Roberto, Bragg, Schwartz, Seamans, Musicus, Novak, & 

Brownell, 2012, s.134). Även Newman, Howlett och Burton (2014, s.13) menar att 

användandet av näringsmärkningar genom FOP är ett av de mest vanliga sätten att göra 

konsumenterna uppmärksamma på hälsofördelarna som associeras med konsumerandet 

av en viss typ av produkt.  

Detta forskningsområde är utifrån Dimensions (2019) sammanställning ett ämne som 

det forskats mycket kring. Att producenter och forskare i allt högre grad analyserar detta 

forskningsområde kring FOP är ett bevis på att det är väsentligt ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv samt att det borde generera en lönsamhet om det utförs 

på ett optimalt sätt.  

1.2 Problem 

En undersökning av det internationella rådets stiftelse för matinformation rapporterade 

att 70% av alla amerikaner hävdar att de är “något eller extremt oroliga” rörande den 

mängd socker de konsumerar (Bonilla, 2010, s. 40). Pomeranz (2011, s.382) och 

Ducrot, Méjean, Julia, Kesse-Guyot, Touvier, Fezeu och Péneau (2015, s.7107) hävdar 

att den ökade oron för fetma och andra näringsrelaterade sjukdomar har väckt intresset 

för hälsosam mat och näringsrelaterade märkningar på produkter. En studie utförd av 

Roseman, Joung, och Littlejohn (2018, s. 908) visar ett signifikant samband av FOP:s 

betydelse i köpbesluten av hälsosam mat och menar även att näringsmärkning är ett sätt 

att förenkla för och vägleda kunderna i sina köpbeslut av hälsosam mat. Konsumenter 

använder FOP som hjälpmedel för att skaffa sig kunskap om näringsinnehållet menar 

Ducrot et al. (2015, s.7107).  

André, Chandon, och Haws (2018, s.2) hävdar att en majoritet av den tidigare 

forskningen har valt att studera detta område på antingen en makro- eller mikronivå. 

Exempelvis utfördes en mikrostudie av Hawley et al. (2013. s.436) där respondenter i 

en undersökning i Storbritannien redogjorde för att de främst såg till produktens fetthalt, 

sen sockerhalt, därefter salt, mättade fettsyror och tillsatser innan de tar beslut kring 

produktinköp. 
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Frågan kring vilka näringsämnen man ska välja att lyfta fram i sin FOP är komplex och 

konsumenternas preferenser är bara en av många variabler menar Hawley et al. (2013, 

s.436). Bonilla (2010, s. 40) menar dock att den kategorin som väger tyngst för 

konsumenterna är socker-relaterade näringspåståenden på produktförpackningen. André 

et al. (2018, s.2) skriver att de flesta produkter ofta marknadsförs som nyttiga på många 

sätt, vilket gör att konsumenter kan få svårigheter att skilja mellan alla påståenden. 

Målet med samtliga hälsopåståenden (health claims) som producenter väljer att lyfta 

fram i sin FOP är dock detsamma, nämligen att ge intrycket att deras produkt har en 

positiv inverkan på konsumenters hälsa. Detta kan göras på olika sätt menar André et al. 

(2018, s.3) som har kunnat urskilja några genomgående teman som producenter väljer 

att lyfta fram; antingen betonas vilka element som är frånvarande i maten (exempelvis 

“utan konserveringsmedel”) eller de element som är närvarande i maten (exempelvis 

“gjorda med hela korn”) samt att det kan lyftas fram hur man förbättrat maten 

(exempelvis “hög vitaminhalt”) alternativt att man låtit det naturliga i maten vara kvar 

(exempelvis “organiskt”).  

FOP:er kan med andra ord bestå utav hälsopåståenden med antingen en “tilläggande” 

eller en “fråndragande” karaktär och dessa har antingen ett naturfokus eller ett 

vetenskapligt fokus. Genom att kombinera dessa två dimensioner identifierade André et 

al. (2018) att påståenden kan delas in i fyra olika kategorier, nämligen; “vetenskaps- och 

närvarofokuserad”, “vetenskaps- och frånvarofokuserad”, “natur- och 

närvarofokuserad” och “natur- och frånvarofokuserad”. Detta är något som André et al. 

(2018) sedan studerat där definitionen av “hälsosamt” är relativt differentierad. I André 

et al. studie tas även flertalet livsmedelsrelaterade ämnen upp såsom fetthalt, 

proteinhalt, när- eller frånvarande av olika tillsatser etc. André et al. (2018, s.52) pekar 

dock på att deras resultat endast är tillämpade på ett smalt urval av produktkategorier 

och att de medvetet inte tagit hänsyn till att hälsopåståenden påverkas av vilken typ av 

livsmedel det appliceras på. Van Kleef et al. (2005 s. 307) studie visade att produkter 

upplevdes mer övertygande för kunden om vinklingen var en förbättring av 

hälsotillståndet snarare än om påståendet var att minska en sjukdomsrisk. Studien utförd 

utav van Kleef et al. (2005) tar dock bara hänsyn till två av de fyra tänkbara 

hälsopåståenden som André identifierat. van Kleef et al. (2005) betonar även de att 

ytterligare forskning behövs inom området av hälsopåståenden och olika 

produktkategorier. 
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Det gap i forskningen vi avser att fylla är med andra ord baserat på det van Kleef et al. 

(2005) efterlyste om ytterligare forskning inom området av hälsopåståenden och 

produktkategorier i kombination med André et al. (2018) önskan om att de fyra 

formerna av hälsopåståenden ska studeras på fler produktkategorier än mjölk och 

frukostflingor.  

För att specificera de livsmedelsrelaterade ämnen som ingår i studien har vi valt att 

avgränsa oss till påståenden som betonar sötningen hos produkten, detta är ett fokus 

som ingen av de tidigare studierna haft och som Bonilla (2010, s. 40) betonar som 

intressant. Utöver detta applicerar vi även en väsentlig aspekt ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv genom att studera om, och hur, konsumenters WTP påverkas av 

påståendenas respektive kategoritillhörighet. WTP inkluderas även med hänvisning till 

att tidigare forskning påvisar att WTP i viss mån påverkas av FOP och att vidare studier 

avseende denna aspekt behövs (Kim & House, 2012, s. 18; McFadden & Huffman 

2017, ss. 227-230). 

1.3 Syfte  

Vårt syfte är att skapa en djupare förståelse för hur konsumenter värderar sötnings-

relaterade hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar. 

1.4 Avgränsning 

En avvägning gjordes bland olika typer av förpackade produkter för att avgöra vilken 

produktkategori som skulle utgöra underlag för studien. Slutsatsen blev att 

undersökningen baserades på granola, att enbart en produkt valdes bottnar i en strävan 

att skapa enhetlighet och kontinuitet i studieresultatet. Det som bidrog till valet av 

denna produktkategori var främst att olika sorters sötning är applicerbart i just denna typ 

av livsmedel samt antagandet att många är bekanta med produkten. 

Vi hävdar att frukostflingor skiljer sig från granola främst genom att frukostflingor 

upplevs som en ohälsosam budgetprodukt medan vi upplever att granola är en produkt 

vars innehåll har hårdare krav på sig ur ett hälsomässigt perspektiv från konsumenternas 

synvinkel. Vi menar att produkterna skiljer sig från varandra även kostnadsmässigt då 

granola ofta ingår i en högre prisklass. Utifrån denna uppfattning antar vi även att 
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attityden och kraven på granola som produktkategori skiljer sig från vanliga 

frukostflingor. 

Studien avgränsar sig till att enbart ha den extra märkningen på förpackningen som 

fokusområde. Denna extra textade märkning betonar oftast vad som lagts till eller vad 

som tagits bort i produkten. Hänsyn kommer inte tas till exempelvis varumärken eller 

förpackningsdesign med dess färger och typsnitt.   

2. Teoretisk referensram 

2.1 Front-of-package labelling (FOP) 

Matindustrin beskriver FOP som producenters försök att förse konsumenterna med 

information om näringsinnehåll som snabbt och enkelt kan tolkas (Roberto et al., 2012, 

s.431). Konsumenter använder FOP som hjälpmedel för att skaffa sig kunskap om 

näringsinnehållet menar både Pomeranz (2011, s.382) och Ducrot et al. (2015, s.7107), 

en studie utförd av Roseman et al. (2018, s.908) visar även ett signifikant samband av 

FOP:s betydelse i köpbesluten av hälsosam mat. Savoie, Barlow, Harvey, Binnie, och 

Pasut (2013, s.359) hävdar även de att FOP är ett sätt för producenter att hjälpa 

konsumenter att förbättra matvanor ur ett hälsoperspektiv.  

Livsmedelsverket (2019) avråder från att använda säljande uttryck på 

produktförpackningar, till exempel “äkta”, “naturlig” eller “färsk”. Vid användning av 

sådana uttryck menar Livsmedelsverket (2019) att det bör finnas en förklaring i direkt 

anslutning till påståendet som motiverar och förklarar vad som avses, detta med 

anledning att reducera risken att vilseleda konsumenter. Livsmedelsverket har tagit fram 

“nyckelhålet” för att förenkla för konsumenter att välja nyttig mat, gällande denna 

märkning har varje livsmedelsgrupp kriterier och villkor att uppfylla för att tillåtas att 

bära nyckelhålet på produktförpackningen (Livsmedelsverket, 2016, s. 2). Grundidén 

bygger på att konsumenter som väljer nyckelhålsmärkta varor ska få i sig mindre socker 

och salt, mindre eller nyttigare fett samt mer fullkorn och fibrer (Livsmedelsverket, 

2016, s. 2).  
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2.1.1 Hälsopåståenden 

Konsumenter baserar ofta sina köpval på uppfattningen av hälsopåståenden på 

produkter (van Trijp & van der Lans, 2007, s.305). Hälsopåståenden karaktäriserar 

relationen mellan ett näringsämne och hälsotillstånd eller sjukdom enligt Pomeranz 

(2011, s.384) och Kozup, Creyer, och Burton (2003, s.20). Livsmedelsverkets (2019) 

definition av hälsopåstående är livsmedel som påstås ha en positiv effekt på hälsan, med 

andra ord “ett hälsopåstående kräver innehåll av ett verksamt ämne, men själva 

påståendet handlar om effekten i kroppen” (Livsmedelsverket, 2019). 

Livsmedelsverket (2019) delar upp hälsopåståenden i tre olika kategorier förutom 

“allmänna hälsopåståenden” vilket innebär att påstå att ett livsmedel ger god effekt på 

hälsan. “Funktions-påståenden” handlar om ett ämnes betydelse för kroppens tillväxt, 

utveckling och funktioner samt påståenden rörande viktkontroll och mättnad. 

Hälsopåståenden som behandlar minskning av riskfaktorer för sjukdom hos en redan 

frisk befolkning kallas “påstående om minskad sjukdomsrisk” (Livsmedelsverket, 

2019). Kozup et al. (2003, s. 20) lyfter fram hur ett hälsopåstående för en paketerad 

produkt med låg halt av mättade fetter samt kolesterolnivå kan se ut; “Dieter som är 

låga i mättat fett och kolesterol kan minska risken för hjärtsjukdomar”. Sådana 

påståenden som handlar om att förebygga sjukdom är dock reserverade för läkemedel 

och därmed inte tillåtna att göra på livsmedelsprodukter i Sverige (Livsmedelsverket, 

2019). Särskilt känsliga menar Livsmedelsverket (2019) att “påståenden om barns 

utveckling och hälsa” är och därför är, därför har detta tilldelats en separat kategori där 

vetenskapliga belägg undersökts hos barn. Pomeranz (2011, s. 384) ger ett exempel på 

ett sådan typ av påstående: “dieter med adekvat mängd folsyra kan minska kvinnors risk 

för att få barn med hjärnfel”.  

Forskning visar att hälsopåståenden på produkter får konsumenter att uppfatta 

produkten som nyttigare (Fernan, Schuldt, & Niederdeppe, 2018, s. 1425). Påståenden 

som används om ett livsmedels hälsoeffekt i Sverige måste vara godkända av EU-

kommissionen och införda i EU-registret (Livsmedelsverket, 2019). Vid användning av 

hälsopåstående är vissa tilläggsuppgifter obligatoriska, dessa uppgifter handlar bland 

annat om vikten av en mångsidig och balanserad kost och vilken mängd av livsmedlet 

som krävs för att den påstådda gynnsamma effekten ska uppnås (Livsmedelsverket, 

2019).  
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2.1.1.1 Hälsosamt genom “närvaro” eller “frånvaro” 

André et al. (2018) har utformat en teori där första dimensionen tar hänsyn till huruvida 

hälsopåståendet är positiva attribut som är närvarande i (eller tillsatta i) produkten, 

alternativt att det är negativa attribut som är frånvarande (eller borttagna) från 

produkten. Vidare förklarar André et al. (2018, s. 4) att dessa attribut kan vara 

näringsämnen som protein, fett eller ingredienser som socker och tillsatser, men det kan 

även vara annat som karaktäriserar maten ur en hälsosynpunkt. Som exempel nämner 

André et al. (2018, s. 4) “naturlig” (positivt) och “processad” (negativt). André et al. 

(2018, s. 4) menar att den positiva kontra negativa aspekten spelar stor roll när det 

kommer till motivation, känslor och beslutsfattande och ger Levin och Gaeth (1988, s. 

374) som exempel. De har i sin tur upptäckt att människor förväntar sig att kött är 

magrare, både före och efter de smakat det, när köttet bär en positiv hälsomärkning med 

“75% mager” jämfört med en negativ hälsomärkning med “25% mindre fett”.  

Studien utförd av André et al. (2018, s. 10) påvisar att positiva närvarofokuserade 

påståenden uppfattas som mer hälsosamma och smakfulla än negativa 

frånvarofokuserade. Detta tolkar André et al. (2018, s. 10) som att kunderna 

uppmärksammar de positiva aspekterna i produkterna snarare än avsaknaden av de 

negativa, samt att närvaro-fokuserade påståenden får maten att framstå som “hälsosam” 

snarare än “inte ohälsosam”. I samma studie framkom även att processer som eliminerar 

ämnen ur produkten uppfattas som mer smaknedsättande än processer som lägger till 

ämnen i produkten (André et al., 2018, s. 10).  

2.1.1.2 Hälsosamt av naturen eller genom vetenskap 

Den andra dimensionen av André et al. (2018) teori går ut på att skilja mellan olika 

påståendens löften om att produkten är hälsosam, detta med orsak av att produktens 

naturliga kvalitéer bevarats genom att den är obearbetad (naturfokus) kontra att 

produkten har blivit vetenskapligt förbättrad (vetenskapsfokus). Rozin, Spranca, 

Krieger, Neuhaus, Surillo, Swerdlin och Wood (2004, s.147) förklarar att naturlighet är 

definierad som avsaknad av mänskligt ingripande (inte addera någonting, inte frånta 

någonting). Detta förklarar André et al. (2018, s. 4) kan framhävas genom att påstå att 

produkten i sig är “naturlig” eller “oprocessad”, alternativt genom att hävda att smaker 

och färger är naturligt snarare än artificiellt framställda. Vad gäller vetenskaplig 
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förbättring menar Rozin et al. (2004, ss.148-149 och André et al. (2018, s. 4) att 

produkter ofta hävdar sig ha blivit modifierade genom närings- eller matvetenskap 

vilket innebär modifiering av mängden mikrodelar som vitaminer, fetter, salt eller 

gluten. Vissa produkter såsom t.ex. frukt, grönsaker och fisk innehåller naturligt låga 

fetthalter eller höga halter omega-3 fettsyror men André et al. (2018, s. 4) förklarar att 

deras studie enbart fokuserade på bearbetade livsmedel som utvecklats av en 

livsmedelstillverkare.  

I studien utförd utav Rozin et al. (2004, ss. 153-154) förblir den huvudsakliga slutsatsen 

att konsumenter prefererar naturligt betonade förpackningar framför vetenskapligt 

modifierade när det gäller livsmedel, det omvända gällde för mediciner. Utifrån studien 

genomförd av André et al. (2018, s. 10) framkommer att produkter som framställs 

genom vetenskap anses vara mer hälsosamma än naturfokuserade. I samma studie 

framkom att förväntningarna på smaken var högre på naturfokuserade produkter än på 

vetenskapligt fokuserade produkter (André et al., 2018, s. 10). Vetenskapligt fokuserade 

produkter anses vara bättre än naturfokuserade ur ett dietperspektiv, detta tror (André et 

al., 2018, s. 10) har att göra med att det tyder på att specifika åtgärder vidtagits för att 

avlägsna t.ex. fett från produkten.  

2.1.1.3 Fyra typer av hälsopåståenden 

André et al. (2018, s. 4) förklarar att ett hälsopåstående med ett frånvarofokus kan 

innebära total frånvaro av en ingrediens t.ex. “inga konstgjorda färgämnen” eller en 

minskning av mängden ingrediens t.ex. “låg salthalt”. På samma sätt kan 

naturfokuserade påståenden ha starkare kopplingar med själva naturbegreppet t.ex. 

“organiskt” och “inga tillsatser” (André et al., 2018, s. 4). Genom att kombinera de två 

dimensionerna avseende närvaro- kontra frånvarofokus samt natur- kontra vetenskapligt 

betonade påståenden i André et al. (2018) teori skapas följande fyra former av 

hälsopåståenden (se även figur 1): 

1. Vetenskaps- och frånvarofokus: Denna typ av påstående försäkrar att maten ska 

vara hälsosam med anledning av att de negativa egenskaperna har reducerats 

eller helt tagits bort. Denna kallas “avlägsna negativt” och förväntas innehålla 

påståenden som t.ex. “låg fetthalt”. 
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2. Vetenskaps- och närvarofokus: Påståenden av denna typ lovar att maten är 

hälsosam med anledning av de positiva egenskaperna som befästs eller tillsatts i 

maten. Denna typ av påstående kallas “addera positivt” och förväntas innehålla 

påståenden som t.ex.“hög vitaminhalt”. 

3. Natur- och frånvarofokus: Dessa påståenden lovar att maten är hälsosam med 

anledning av att inga negativa egenskaper tillsatts i maten. Denna typ av 

påstående kallas “inte addera negativt” och förväntas innehålla påståenden som 

t.ex. “inga tillsatser”. 

4. Natur- och närvarofokus: Påståenden i denna kategori lovar att maten är 

hälsosam med anledning av att de naturliga positiva egenskaperna i maten inte 

tagits bort eller förändrats. Denna typ av påstående kallas “inte avlägsna 

positivt” och förväntas innehålla påståenden som t.ex. “Gjord med fullkorn”. 

 

Figur 1. Ramverket för närvaro-frånvaro, naturlighet-vetenskapligt framställt 

och de fyra typerna av mat-påståenden. Hämtad från André et al. (2018, s. 50). 

Återgiven med tillstånd.   

André et al. (2018) baserade sin undersökning på de matpåståenden som de tar upp i 

figur 2 nedan: 
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Figur 2. Perceptuell karta över matpåståenden. Hämtad från André et al. (2018, 

s. 52). Återgiven med tillstånd.  

2.1.1.4 De fyra hälsopåståendena i förhållande till smakfullhet, 

hälsosamhet och viktminskning 

Studien utförd av André et al. (2018, s.15) konstaterade att vetenskaps- och 

frånvarofokuserade påståenden påverkade förväntningarna på produktens hälsoaspekter 

och smak negativt, men att produkten istället förväntades bli bättre ur ett 

viktminskningsperspektiv. De menar att detta resultat speglar konsumentens tro om att 

påståendets form måste matcha målet, dvs. vill man gå ner i vikt ska produkten ha 

fråndragande eller borttagande attribut.  

Resultatet av André et al. (2018, s.15) studie tyder däremot på att påståenden med 

vetenskaps- och närvarofokus ökar förväntningarna på produktens hälsoaspekter utan att 

påverka förväntan på smaken.  
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Närvarofokuserade påståenden som syftade till att tillsätta något positivt ansågs vara 

både mer hälsosamma och mer smakfulla än frånvarofokuserade påståenden som 

syftade till att ta bort någonting negativt (André et al., 2018, s. 16). Detta spekulerar 

André et al. (2018) kan bero på att uppmärksamheten riktas mot de positiva attributen i 

produkten snarare än de negativa aspekterna av den, alltså att hävda att produkten är 

“nyttig” istället för “inte onyttig”. 

Naturfokuserade påståenden betygsattes som mer hälsosamma men mindre 

välsmakande än vetenskapligt fokuserade påståenden medan vetenskapligt fokuserade 

påståenden dominerar ur ett viktminskningsperspektiv (André et al., 2018, s. 16).  

André et al. (2018, s. 16) fann positiva samband mellan förväntan på hälsosamhet och 

smakfullhet vilket motsäger tidigare forskning av Raghunathan, Naylor, och Hoyer 

(2006, s. 179) som menar att ju mindre hälsosam produkt, desto högre förväntan på 

smakfullhet. André et al. (2018, s.16) drar slutsatsen att forskarna bakat ihop 

viktminsknings- och hälsoegenskaper inom begreppet “hälsosam” i tidigare forskning 

och att resultatet således påverkats till följd av den breda definitionen.  

2.1.2 Näringspåståenden 

Ett näringspåstående syftar enligt Livsmedelsverket (2019) på innehållet i livsmedlet 

och är information kopplat till huruvida ett livsmedel har ett högt eller lågt innehåll av 

ett visst näringsämne. Näringspåståenden är information som kan lyfta fram att ett 

livsmedel innehåller ett visst näringsämne som är särskilt bra för hälsan eller innehåller 

ovanligt lite av ett näringsämne som anses mindre hälsosamt. Syftet med 

näringspåståenden menar Livsmedelsverket (2019) är att ge konsumenten korrekt, 

vetenskapligt underbyggd information om livsmedel. 

De senaste åren har flera livsmedelsproducenter förenklat näringsinformationen genom 

att använda olika symboler för näringsinnehåll på förpackningen med syfte att göra 

informationen mer synlig för konsumenterna enligt Hersey et al. (2013 s.1). De menar 

att det finns en risk att konsumenterna misstolkar symbolerna då det finns flera olika 

märkningssystem. Denna problematik menar dock Hawley et al. (2013, s.431) kan 

förebyggas genom att produktens förpackning görs informativ, lättförståelig och att ett 

vetenskapligt baserat märkningssystem implementerats i utformningen av 

förpackningen. 
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I och med att flera olika varianter av näringsbetonade etiketter har utvecklats har även 

fokus för diverse studier varit på dessa etiketters förmåga i att synliggöra 

hälsoinformation för konsumenter (Kim, House, Rampersaud, & Gao, 2012, s.602). 

Kim et al. (2012, s.602) menar att studier exempelvis beprövat “trafikljus-systemet 

(TL)” i Europa och Oceanien med avsikt att mäta systemets effektivitet i att förmedla 

hälsoinformation till konsumenter. Några av dessa studier har påvisat ett signifikant 

samband mellan “trafikljus-systemet” och ökad förståelse samt högre acceptansnivå för 

nyttigare matval hos konsumenter (ex. Gorton, Ni Mhurchu, Chen, & Dixon, 2009). 

Motsatsvis så har en studie utav Sacks, Rayner, and Swinburn (2009, s.351) funnit att 

det inte finns någon signifikant effekt på den relativa hälsonivån gällande matval efter 

att “trafikljus-systemet” introducerats. Utifrån de delade meningarna i tidigare forskning 

menar Kim et al. (2012, ss. 601-602) att vidare forskning på området krävs för att 

säkerställa vilka effekter vetenskapligt fokuserade märkningssystem faktiskt har.  

Resultatet av Kozup et al. (2003, s. 19) studie indikerar dock på att när gynnsam 

näringsinformation för produktkategorin lyfts fram på förpackningen resulterar detta i 

en positiv attityd gentemot produkten. Detta påverkar också konsumenternas attityder 

kring diverse näringsämnen och bidrar till ett gynnsamt köpbeteende gentemot 

producenterna menar Kozup et al. (2003, s.19). 

Frågan kring vilka näringsämnen som väljs att lyfta fram i en FOP är komplex och 

konsumenternas attityder är bara en av många variabler menar Hawley et al. (2013, 

s.436). I en studie utförd av Bonilla (2010, s.40) indikerade resultaten på att 

konsumenter föredrar den märkning som betonar “inget tillsatt socker” i en kontext av 

flera olika typer av näringspåståenden. Detta menar Bonilla (2010, s.40) pekar på att 

konsumenterna i detta urval starkast reagerar på FOP som innehåller ett diet-attribut, 

snarare än näringsinformation såsom Vitamin C eller näringsindex. Detta resultat 

överensstämmer med slutsatser från en undersökning som utfördes 2007 av det 

Internationella rådets stiftelse för mat-information (IFIC). De rapporterade att 70 

procent av alla amerikaner hävdade sig vara “något eller extremt oroliga” gällande den 

mängd socker de konsumerar (Bonilla, 2010, s. 40) och att mer än hälften av alla 

amerikaner försöker att gå ned i vikt. Vid frågan gällande vilken information de anser 

sig ha mest användning utav utifrån produktetiketter och näringsinformation stod 

socker-relaterad information för 63 procent strax över kalori- och fettinnehåll. För att få 

lov att märka ett livsmedel med ett näringspåstående som syftar till lågt energiinnehåll 
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(t.ex. kalorisnål) krävs det att livsmedlet innehåller ≤ 40 kcal/100 g,  ≤ 20 kcal/100 ml 

eller  ≤ 4 kcal/portion (Livsmedelsverket, 2019). För att göra ett näringspåstående som 

hävdar att ett livsmedel är energifritt (kalorifri) ska produkten innehålla  ≤ 4 kcal/100 ml 

eller  ≤ 0,4 kcal/portion (Livsmedelsverket, 2019).  

2.1.2.1 Näringspåståenden kopplat till socker 

De näringspåståenden om socker som är tillåtna enligt Livsmedelsverket (2019) är låg 

sockerhalt, sockerfri, utan tillsatt socker och minskat innehåll av socker, med socker 

avses den totala mängden sockerarter i livsmedlet. 

För att en livsmedelsproducent ska tillåtas märka ett livsmedel med ”utan tillsatt 

socker” krävs att inga mono- eller disackarider eller andra livsmedel (till exempel 

honung) tillsatts i syfte att ge sötande effekt Livsmedelsverket (2019). Däremot menar 

Livsmedelsverket (2019) att till exempel honung får tillsättas för att ge exempelvis färg, 

smak eller konsistens och fortfarande kallas “utan tillsatt socker”. Om naturligt socker 

förekommer i livsmedlet bör denna information framgå av förpackningen i samband 

med näringspåståendet för att inte vilseleda konsumenterna (Livsmedelsverket, 2019). 

Märkningen ”utan tillsatt socker” får däremot anges på livsmedelsförpackningar som 

innehåller sötningsmedel eftersom sötningsmedel inte innehåller några sockerarter 

(Livsmedelsverket, 2019). 

För att en livsmedelsproducent ska få lov att använda näringspåståendet ”låg 

sockerhalt” krävs att summan av både naturliga och tillsatta sockerarter i livsmedlet är ≤ 

5 g/100 g eller ≤ 2,5 g/100 ml och för att en livsmedelsproducent ska få lov att påstå att 

ett livsmedel är ”sockerfritt” krävs att summan av både naturliga och tillsatta sockerarter 

är ≤ 0,5 g/100 g eller ≤ 0,5 g/100 ml (Livsmedelsverket, 2019). Livsmedelsproducenter 

kan även göra näringspåståenden om ”minskat innehåll av socker” vilket kräver att 

minskningen är minst 30% jämfört med likvärdiga livsmedel och att energiinnehållet 

inte överstiger jämförbara livsmedel (Livsmedelsverket, 2019).  

Livsmedelsverket (2018) har fastställt ett dagligt intag av aspartam utan att riskera 

hälsan till 40 mg per kilo kroppsvikt och dag. Denna bedömning har dock utvärderats på 

nytt flera gånger inom EU enligt Livsmedelsverket (2018) och aspartam är enligt EFSA 

(2013, s. 6) den mest undersökta livsmedelstillsatsen på marknaden. EFSA (2013, s. 8) 

menar att det framkommit att aspartam inte är cancerframkallande genom ett flertal 
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djurförsök trots att några enligt EFSA (2013, s. 8) bristande och icke trovärdiga studier 

har visat samband mellan aspartamkonsumtion och cancer. En anledning till att 

aspartam uppges öka risken för hjärntumör är en amerikansk forskningsrapport som 

uppgavs hittat kopplingar mellan ökningen av antalet hjärntumörer och aspartam 

(Olney, Farber, Spitznagel, & Robins, 1996). Tolkningen forskarna gjorde av datan i 

denna rapport har dock kritiserats av andra forskare (Livsmedelsverket, 2018). 

2.1.2.2 Health halo effect 

Den ökande konsumtionen av ekologiska och organiska produkter är ett medvetet val 

från konsumentens sida för att bevara god hälsa och äta friska produkter (Besson, Lalot, 

Bochard, Flaudias, & Zerhouni, 2019, s. 2). Ökningen av ekologiska produkter kan få 

en oväntad negativ effekt i strävan efter en balanserad kost menar Besson et al. (2019, s. 

2) som påstår att produkter med påståenden såsom “organiskt” märkt på förpackningen 

tenderar att få konsumenten att sänka sina bedömningskrav om kaloriinnehållet 

avsevärt. Denna kognitiva bias kallas för “health halo effect” (Besson et al., 2019, s. 2) 

vilken Fernan et al. (2018, s. 1432) beskriver att konsumenterna tenderar att 

övergeneralisera utifrån positiva hälsopåståenden.  

En studie utförd av Fernan et al. (2018, s. 1432) tyder på att när en produkt genom sin 

förpackning påstår sig vara “bra proteinkälla” ökar konsumentens uppfattning om 

produktens proteininnehåll. Effekten av att istället väva in näringsämnet i produktens 

namn, till exempel “proteinbar” menar Fernan et al. (2018, s. 1432) blir att produkten 

uppfattas innehålla andra hälsosamma näringsämnen som inte uttryckts på 

förpackningen som till exempel fiber och järn samt att produktens övergripande 

hälsopåverkan värderas högre. Även fruktsocker är kopplad till en “health halo” enligt 

en studie av Sütterlin och Siegrist (2015 s. 252), resultaten av denna studie visar att 

jämfört med den ospecificerade termen socker upplevs fruktsocker innehålla mindre 

socker samt vara mer kalorifattigt och fettsnålt. 

2.2 Willingness to pay (WTP) 

Definitionen av willingness to pay (WTP) är det högsta belopp en individ skulle betala 

för en angiven produkt (Brown & Gregory, 1999 ss. 123-124; Bonilla, 2010, ss. 10-11). 

Brown och Gregory (1999, ss.123-124) menar även att beslutsfattare ofta nyttjar WTP 
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som ett verktyg för att få fram det ekonomiska värdet av, till exempel, en icke 

marknadsmässig tillgång.  

2.2.1 Hur mäts WTP? 

Att mäta konsumentens WTP är avgörande för att utforma en optimal prissättning och 

för att bedöma efterfrågan på nya produkter (Voelckner, 2006, s. 137). Det finns ingen 

given metod för mätningen av WTP då konsumentens sanna WTP är komplext, vid 

mätning av WTP representerar resultatet endast ett försök att att komma sanningen så 

nära som möjligt (Voelckner, 2006, s. 137).  

Wedgwood och Sansom (2003, s. 5) menar att det finns tre sätt att mäta WTP: 

1. Att observera vilket pris konsumenter är beredda att betala i olika marknader. 

2. Att uppmärksamma enskilda individers utgifter av bl.a. pengar, tid och arbete 

för att köpa produkten eller för att undgå att göra förlust. 

3. Att direkt fråga individer vad de är villiga att betala i framtiden för diverse 

produkter eller tjänster. 

Bonilla (2010, s. 10) lyfter fram att de tre vanligaste teknikerna för uppskattning av 

WTP, dessa är; konjunkturanalys, kontingent värdering och experimentella 

tillvägagångssätt. Konjunkturanalys och kontingent värdering är hypotetiska 

uppskattningsmetoder och använder undersökningar för att försöka avgöra 

konsumenternas WTP. Det experimentella tillvägagångssättet menar Bonilla (2010, 

s.11) kan utföras på flera olika sätt, huvudsaken är dock att experimentet innefattar 

respondenters interaktioner med verkliga produkter samt att  pengar är en del utav testet. 

Punkt 3 i Wedgwood och Sansom’s (2003, s. 5) tillvägagångssätt kan appliceras på 

Bonilla’s (2010, s.10) hypotetiska uppskattningsmetod medan punkterna 1 och 2 i 

Wedgwood och Sansom’s (2003, s. 5) beskrivning hör till det experimentella 

tillvägagångssättet.  

2.2.2 I vilken utsträckning påverkas WTP av FOP? 

Det finns mycket forskning kring effekter av näringspåståenden och hälsopåståenden 

(ex: Levy, Fein, & Schucker 1996; Russo, Staelin, Nolan, Russel & Metcalf, 1986) i 
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kontexten gällande såväl paketeringsdesign (ex: Ford, Hastak, Mitra & Ringold, 1996; 

Scott, Landry, Olson, Velliquette, Burton & Andrews, 1997) som annonsering (ex: 

Andrews, Netemeyer, & Burton, 1998). Som exempel undersökte Garretson och Burton 

(2000, s.213) effekterna av näringsinformation och näringsinnehållskrav på 

produktutvärderingar. Deras resultat indikerar exempelvis på att skillnader i produkters 

fettinnehåll både påverkade konsumenternas attityd kring näringsinnehållet samt 

huruvida produkten motverkar diverse sjukdomar. En annan slutsats som Garretson och 

Burton (2000, ss. 223-224) kunde dra var att näringspåståenden inte påverkade 

konsumenternas attityder eller köpintentioner. Garretson och Burton’s (2000, ss.223-

224) studie motsäger med andra ord Kozup et al. (2003, s.19) påståenden om att 

noggrant framtagna näringspåståenden på förpackningar skulle leda till mer positiva 

attityder och köpintentioner. Även Hersey et al. (2013, ss.12-13) studie pekar på att 

optimalt utformade näringspåståenden bidrar till att konsumenter lättare kan förstå 

produktens innehåll, de menar dock att det krävs vidare studier kring hur olika 

utformning av påståendena påverkar köpbeteendet. McFadden och Huffman (2017, ss. 

227-230) har kunnat dra slutsatsen att påståenden som har fokus på det naturliga 

korrelerar med ett högre WTP, de menar dock att vidare forskning på området krävs för 

att fastställa exakt utsträckning av påståendens påverkan på WTP.  

Att ha alternativ på produkter som väger mellan kvalité och pris är enligt Aaker (2011, 

s. 28) fördelaktigt, han förklarar att vissa konsumenter är fokuserade på ett lågt pris 

medan andra är beredda att betala ett högre pris för bättre kvalité vilket i sig är 

avgörande för WTP. En studie utförd av Kim et al. (2012, s.602) påvisar ett samband 

mellan WTP och näringspåstående, enligt undersökningen är konsumenten exempelvis 

beredd att betala 2,6 kronor extra per kilo kakor för en förpackning märkt med “light” 

jämfört med en förpackning utan en sådan hälsomärkning. Liknande resultat påvisades i 

undersökningen av Bonilla (2010, s. 42) där konsumenterna var villiga att betala 2,67 

kronor mer för en produkt med påståendet “inget tillsatt socker” än andra 

näringsrelaterade påståenden.  

2.3 Sammanfattande intryck av forskningsområdet 

Det är tydligt att det råder delade meningar kring i vilken utsträckning hälsopåståenden 

påverkar konsumenters attityder samt deras köpbeteenden. Detta med hänvisning till att 

exempelvis Garretson och Burton’s (2000, s.213) resultat att näringspåståenden varken 
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påverkar konsumenters attityder eller köpintentioner motsäger slutsatserna som Hersey 

et al. (2013, ss.12-13) och Kozup et al. (2003, s.19) kunnat dra utifrån deras studier. De 

menar i sin tur att optimalt utformade näringspåståenden bidrar till att konsumenter 

lättare förstår produktens innehåll vilket i sin tur borde leda till positiva attityder och 

köpintentioner. 

Befintlig forskning genomsyras av att FOP har betydelse för konsumenternas 

uppfattning av produkten och därmed även påverkar deras köpbeteende (ex. Fernan et 

al., 2018, s. 1432; André et al., 2018, s. 10). Utifrån den teoretiska bearbetningen är det 

också tydligt att konsumenters WTP i viss utsträckning påverkas av FOP:s utformning 

och dess påståenden (Kim et al., 2012, s.602; Bonilla, 2010, s.42). Stämmer Garretson 

och Burton’s (2000, s.213) slutsatser kring att konsumenternas attityder inte påverkas av 

en specifik FOP borde vi inte kunna urskilja några samband mellan ett visst påstående 

och attityd, om däremot Kozup et al. (2003, s.19) och Hersey et al. (2013, ss.12-13) 

resultat stämmer borde dessa samband synliggöras i denna undersökning. 

Det som däremot är ovisst utifrån tidigare forskning är huruvida olika utformning av 

specifika socker-relaterade påståenden tolkas av- och påverkar konsumenters 

köpbeteende. Utifrån André et al. (2018, s.29), Kim et al. (2012, s.602) och Bonilla’s 

(2010, s.42) slutsatser kan dock antagas att påståenden som betonar borttagandet av 

socker hos en produkt uppfattas fördelaktigt utifrån ett konsumentperspektiv. Detta 

borde i vårt fall leda till att de “fråndragande” attributen kommer vara prefererade hos 

respondenterna. 

Precis som André et al. (2018, s.3) betonar är fenomenet med hälsopåståendens olika 

karaktärsdrag något som tidigare forskning antingen inte lyckats identifiera, alternativt 

att den aspektens förbisetts. Genom att applicera modellen med dess dimensioner som 

André et al. (2018, s.50) kunnat urskilja så skapas också nya forskningsmöjligheter 

inom området kring FOP. Denna möjlighet kommer anammas i denna studie av 

sötnings-relaterade påståenden. Vi räknar även med att liksom Bonilla (2010) kunna 

uppskatta skillnader i konsumenters WTP utifrån differentierade karaktärsdrag hos 

påståendena.  
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2.3.1 Sammanfattande teoretisk modell 

I nedanstående modell (Modell 1) har vi visualiserat de relationer vi funnit i vår 

teoretiska bearbetning. Det den nämnda modellen avser att synliggöra är en 

sammanfattande bild av teoretiska ståndpunkter som den tidigare forskningen lyfter 

fram.  

Hur producenter väljer att utforma produkters FOP är beroende av vilken 

produktkategori varan i fråga tillhör, motsatt påverkar FOP hur en viss produktkategori 

marknadsförs. Påståendets karaktär belyses genom produktens FOP och vilken karaktär 

som väljs påverkar hur produktens FOP utformas. Vidare leder en viss form utav FOP 

till att konsumenter uppfattar produkten på ett särskilt sätt, detta samspelar med 

konsumentens befintliga attityder. Den slutgiltiga uppfattningen som konsumenten 

bildar utav en specifik produkt leder i sin tur till en viss WTP. 

 

Modell 1. Skildrar förhållandet mellan de belysta teoretiska ståndpunkterna som 

vi kunnat urskilja i den tidigare forskningen. Egengjord.   
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3. Metod 

3.1 Datainsamling 

De främsta databaser som legat till grund för den teoretiska datainsamlingen i vår studie 

är Google scholar och Academic Search Elite. I dessa databaser har vi sökt artiklar 

genom att använda de ämnesmässiga begreppen samt genom att identifiera forskare som 

varit återkommande inom området. Bryman och Bell (2013, s.111) förespråkar vikten 

av att primärt identifiera relevanta begrepp inom forskningsområdet för att sedan 

effektivt kunna söka inom ämnet. Vi urskiljde centrala begrepp för studieområdet och 

utifrån dessa fick vi förutsättningarna att precisera sökningarna allt eftersom den 

teoretiska insamlingen fortgick. Främsta kravet vid val av artiklar var att de skulle vara 

på engelska språket och vara vetenskapligt granskade samt ej daterade tidigare än 2000. 

Det sistnämnda blev dock bortprioriterat i och med att vi upptäckte flertalet relevanta 

och grundläggande artiklar med något äldre publiceringsår, samt att vi hade som 

riktlinje att enbart referera till förstahandskällor vilket resulterade i äldre källor. För att 

skaffa oss kunskap om hur hälso- och näringspåståenden regleras i svensk lag sökte vi 

information på Livsmedelsverkets hemsida.   

Det urval av vetenskapliga artiklar som vi primärt ville lyfta fram var där de centrala 

delarna berörde “front-of-packaging”, “labeling”, “willingness-to-pay”, “health claim” 

och “nutrition claim”, vi fann även relevans i studier gjorda på övergripande 

köpbeteende och prissättning av produkter. När vi väl funnit relevanta studier kunde vi 

utifrån deras referenser gå vidare och finna fler applicerbara undersökningsresultat, på 

ett liknande sätt kunde vi utifrån återkommande forskarnamn gå vidare till deras 

samlingar av studier och påträffa relevanta artiklar inom samma forskningsområde. 

Front-of-packaging är ett område där en omfattande mängd forskning finns att tillgå, 

därför har vi noggrant valt ut relevant forskning för just vår studie.  

De nyckelord som vi främst använt oss utav är; “FOP/Front-of-packaging”, 

“WTP/Willingness-to-pay”, “Labeling”, “Purchasing behavior”, “Health claim” och 

“Nutrition claim”. 

Vi har valt att använda de engelska termerna för “Willingness-to-pay/WTP”, “Health 

halo effect” och “Front-of-packaging/FOP” konsekvent för att begreppen inte ska få 
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differentierad betydelse på svenska. Dock används “hälsopåstående” som en 

motsvarighet till “Health claims” av konsument- och livsmedelsverket vilket gör att 

även vi tydliggjort det begreppet genom att använda den svenska termen.  

3.2 Forskningsansats 

Den forskningsstrategi som genomsyrar arbetet är den kvantitativa metoden, denna 

kombinerat med en deduktiv ansats gav grundpelarna för det huvudsakliga 

tillvägagångssättet. Syftet har en tydlig koppling till den kvantitativa forskningen då det 

har jämförande karaktär och söker efter mönster (Bryman & Bell, 2013, s. 58). 

Modellen för denna typ av forskningsprocess skildrar Bryman och Bell (2013, s.163) 

som en stegvis utvecklingsgång som sällan återfinns som en linjär process i praktiken. 

De menar att denna arbetsgång ofta tar egna uttryck men att de centrala 

“ingredienserna” alltid återkommer oavsett individuella avvikelser. Även i vår studie 

återfinns dessa grundläggande byggstenar med viss diskrepans.  

En kvantitativ metod bygger konceptuellt sett på en hypotes- eller teoriprövning, dock 

hävdar Bryman och Bell (2013, ss. 49, 163) att steget med hypotesprövningar vanligtvis 

återfinns i experimentella undersökningar och att de därför inte är helt självklara i den 

kvantitativa metoden överlag. Vår avvikelse från den sedvanliga vägen gjordes eftersom 

vi inte ville ha en strikt modell som hypotesprövning innebär.  

De fördelar vi ser med den kvantitativa metoden är främst att resultaten ger en objektiv 

bild av verkligheten som är mätbar och sann ur ett ontologiskt objektivistiskt perspektiv 

(Bryman & Bell, 2013, ss.42-43). Respondentens svar påverkas inte heller av den som 

ställer frågorna eftersom detta görs skriftligt alternativt strukturerat, att respondenten 

påverkas av forskarna är däremot en problematik som en kvalitativ intervju kan 

innebära (Bryman & Bell, 2013, ss. 416-417). 

3.3 Forskningsdesign 

Den forskningsdesign som utgör grunden för vår empiriska undersökning är framförallt 

en tvärsnittsdesign med en enkätundersökning som publicerats på våra sociala medier. 

Bryman och Bell (2013. s. 77) definierar tvärsnittsdesign som inhämtning av data från 

fler än en analysenhet vid en viss tidpunkt för att studera relationer mellan variabler. 
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Detta utfördes i syfte att samla in kvantitativ data från ett urval som är representabelt för 

den population vi ämnar att generalisera gentemot. Vi anser att en enkätundersökning 

gynnat vår studie både tid- och kostnadsmässigt då vi hade för avsikt att utföra 

undersökningen på ett stort antal respondenter.  

Bonilla (2010, s.10) skulle troligen beskriva vår forskningsdesign som en form utav 

hypotetisk uppskattningsmetod där vi strävar efter att söka så verklighetsförankrade 

resultat som möjligt utan att faktiskt göra experimentella tester. 

3.4 Enkät 

3.4.1 Utformning av modell med sötningsrelaterade påståenden 

Figur 1, som tidigare presenterats i 2.1.1.3, är skapad av André et al. (2018, s. 52) och 

låg till grund för vår egenskapade modell om sötningsrelaterade påståenden (se figur 3). 

André et al. (2018) matpåståenden ersattes med enbart sötningsrelaterade påståenden 

inom respektive område. Var på skalan symbolen är placerad indikerar på hur pass 

närvarande/frånvarande och naturlig/vetenskaplig påståendet är. I dimensionen 

“vetenskaps- och frånvarofokus” valde vi att använda “reducerad sockerhalt” och 

“lättsockrad” eftersom att André et al. (2018, s. 52) använt likartade påståenden i sin 

modell. Även i  “natur- och frånvarofokus” återanvändes ena påståendet från André et 

al. (2018, s. 52) modell “no artificial sweeteners“, vilket vi formulerade om till “inga 

artificiella sötningsmedel”. Påståendet “osötat” menade vi passade in i dimensionen 

eftersom fokuset skulle vara på avsaknad av något naturligt vilket vi menade kunde 

likställas med vanligt socker. De påståenden vi valde till dimensionen med “vetenskaps- 

och närvarofokus” är “sötad med artificiella sötningsmedel” och “sötad med aspartam”. 

Vi ansåg att dessa passade in i dimensionen eftersom fokus skulle vara på förekomst av 

något vetenskapligt, vilket såväl artificiella sötningsmedel som aspartam är. Inom den 

fjärde och sista dimensionen “natur- och närvarofokus” valdes påståendet “enbart 

naturliga sockerarter” som är inspirerad av påståendet “all natural” ur André et al. 

(2018, s. 52) modell. Påståendet “sötad med honung” menar vi passade in i dimensionen 

eftersom det är ett naturligt förekommande ämne.  



 

22 

 

 

Figur 3: Modell över valda sötningsrelaterade påståenden (egen) 

3.4.2 Utformning av enkäten 

Enkäten skapades som ett formulär genom Google Forms vilket är ett webbaserat 

verktyg för att utforma och genomföra enkätundersökningar. Utformningen av enkäten 

influerades till viss del av Bonilla’s (2010) färdiga frågeformulär som behandlade 

konsumenters WTP utifrån olika FOP, viss influens hade även de frågor som André et 

al. (2018) använde i studien av de fyra hälsopåståendena. Bryman och Bell (2013, s. 

277) uppmuntrar forskare att ta inspiration från tidigare forskares enkätundersökningar 

eftersom frågornas validitet, reliabilitet och kvalitet redan prövats samt eftersom detta 

spar forskaren tid i utformningen av enkäten.  

Enkätstudien delades in i fyra olika delar där första delen behandlade demografiska 

frågor gällande kön, ålder, inkomst och antal personer i hushållet. Dessa frågor bidrog i 

den mån att vi kunde urskilja om, och isåfall vilka, samband som fanns mellan 

demografisk variation och attityd samt WTP. Vid frågan om kön kunde respondenterna 
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välja mellan svarsalternativen “man”, “kvinna” eller “vill ej ange”, detta eftersom RFSL 

(2012, para.1) menar att det är viktigt att få transpersoner och icke-binära att känna sig 

inkluderade samt att försöka undvika att kränka någon. Frågorna om ålder och inkomst 

besvarades med siffror inom vissa spann och vid frågan om antal personer i hushållet 

fanns svarsalternativen “Bara jag”, “2 personer”, “3 personer”, “4 personer” eller “5+ 

personer”.  

Den andra delen av enkäten handlade om respondentens inställning till hälsa, 

bekvämlighet samt näringsinnehåll. Dessa frågor valdes för att få en bild om hur 

respondenten är som person och användes för att eventuellt urskilja kopplingar mellan 

livsstilar och attityder och preferens samt WTP. I den tredje delen ombads 

respondenterna att rangordna förpackningarna med och utan sötningsrelaterade 

påståendena var och en efter hur god den såg ut, hur hälsosam den såg ut samt hur bra 

den verkar vara i viktminskningssyfte. En kontrollfråga infogades i del 2 där den bäst 

passade in i enkätens struktur som kontroll att respondenterna var uppmärksamma och 

läste frågorna på ett korrekt sätt, detta för att säkerställa ett tillförlitligt resultat. 

I del 4 av enkätundersökningen skulle respondenterna ta ställning till hur stor 

sannolikheten var att denne skulle köpa granola med de olika specifika påståendena 

samt precisera hur mycket de skulle vara beredda att betala i svenska kronor för var och 

en av förpackningarna.  

Vi valde att ta bort del 5 från formuläret, detta var en del där respondenterna ombads 

välja mellan två granolaförpackningar med olika sockerrelaterade påståenden. Denna 

del eliminerades med anledning av att vi ansåg den som överflödig eftersom köpviljan 

på respektive produkt mäts i del 4. Borttagandet av del 5 ser vi som positivt i 

motverkandet av enkättrötthet vilket ofta uppvisas i längre enkäter enligt Bryman och 

Bell (2013, s. 249).  

3.4.2.1 Utformning av enkätfrågor 

En aspekt vi tog hänsyn till under utformningen av vår enkätundersökning var att 

minimera tolkningsutrymmet i frågeställningarna eftersom utformningen av enkäten 

inte lämnade utrymme för eget formulerade svar. Detta ansåg vi var en väsentlig aspekt 

att ta i beaktning vid formuleringen av enkätfrågorna eftersom mångtydiga frågor kan 

skapa förvirring hos respondenterna (Bryman & Bell, 2013, s. 271). Vår avsikt var 
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utifrån dessa tankar att utforma enkla och entydiga frågeställningar, utöver detta valde 

vi att primärt använda oss av slutna frågor i enkätundersökningen. Slutna frågor menar 

Bryman och Bell (2013, s. 263) är fördelaktigt för såväl respondenter som forskare vid 

enkätundersökning. Jämförbarheten mellan svaren ökar och bearbetningen av svaren 

blir enklare jämfört med öppna frågor vilket Bryman och Bell (2013, s. 264) menar 

gynnar forskaren vid hantering av data.  

Vi valde att använda en sjugradig skala som svarsalternativ vid formgivningen av 

enkäten med anledning av att Simms, Zelazny, Williams och Bernstein (2019, s. 8) 

menar att sex eller sju alternativ är att föredra. Valet föll på att använda oss utav sju 

alternativ från “1 - håller inte alls med” till “7 - håller helt med” för att ge respondenten 

möjlighet att besvara frågan med “varken eller” genom att markera svarsalternativ “4”. 

Detta har både för- och nackdelar eftersom en sexgradig skala kräver att respondenten 

tar ställning vilket kan vara av fördel, vi anser dock att en sjugradig skala är bättre 

eftersom den inte tvingar fram ett svar som kanske inte överensstämmer med 

respondenternas egentliga åsikter.  

Inledningsvis var vår tanke att granolan i enkäten skulle visualiseras genom en bild på 

enbart en mängd granola med vit bakgrund med efterföljande påstående skrivet under. 

Denna idé ersattes i ett senare skede mot en förpackning innehållandes granola för att 

mer tydligt koppla enkäten till syftet som behandlar just livsmedelsförpackningar. 

Sökning via “Google bilder” gjordes för att finna en användbar granolaförpackning som 

inte representerar ett välkänt varumärke, detta med anledning av att varumärke 

avgränsats bort i inledningen. Risken att någon av respondenterna skulle påverkas av 

varumärket eliminerades genom att ersätta loggan på den funna granolaförpackningen 

med vårt egna fiktiva varumärke “Maja’s granola”.  

Samtliga sötnings-relaterade påståenden redigerades in på granolaförpackningen vilket 

resulterade i åtta förpackningar med olika påståenden samt en förpackning helt utan 

påstående (“no claim”) (se även bild 1). Riktpriset för granola räknades fram genom ett 

medelvärde på kilopriset av sex olika befintliga granolaförpackningar utan närings- eller 

hälsopåstående som finns att köpa i butik, medelvärdet på dessa blev 50 kr för 450g. 

Detta riktpris applicerades sedan på vår förpackning utan påstående för att ge 

respondenterna en prisbild av produktkategorin. Vi valde att enbart mäta WTP på 

förpackningar med ett sötnings-relaterat påstående eftersom riktpriset för en 
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förpackning redan fanns angivet i enkäten. Detta för att inte respondenternas svar skulle 

kunnat färgas av enkätens givna information.  

 

Bild 1: Exempel på förpackning med och utan sötnings-relaterat påstående. 

3.4.3 Pilotstudie 

I enlighet med Bryman och Bell’s (2013, s.205) rekommendationer valde vi att utföra 

en pilotundersökning på fem oberoende personer. Detta för att säkerställa enkätens 

kvalitet, att forskningsinstrumentet fungerade samt för att få tips på eventuella ändringar 

för att utformningen av enkäten skulle bli optimal. En pilotundersökning beskriver Yin 

(2015, s.106) som en form av verktyg för att färdigställa enkäten innan den skickas till 

de tänkta respondenterna. Vi kunde utifrån denna pilotstudie få bekräftat att 

frågeställningarna var tydligt utformade och att frågorna uppfattades i enlighet med vår 

avsikt. Tidsåtgången fastställdes även i pilotstudien genom att ett genomsnitt av 

respondenternas svarstid urskiljdes, detta kunde sedan användas som information i 

enkätens inledning om estimerad tidsåtgång.  

3.4.4 Urval 

Det urval som utgjort underlaget för vårt empiriska material är en form av 

bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013, ss.204-205). Vi valde att publicera vår 

enkätundersökning på sociala medier med avsikt att familj och vänner skulle dela vidare 
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enkätstudien för att generera så många svar som möjligt från personer med demografisk 

variation, detta för att säkra ett representabelt resultat. Utifrån de demografiska frågorna 

kunde vi urskilja att en majoritet av respondenterna var kvinnor mellan 19-25 år med en 

inkomst före skatt på 10 000 - 19 999 kr, detta utfall hade vi räknat med på förhand 

eftersom en stor andel av våra kontakter på sociala medier är unga vuxna.  

3.4.4.1 Population 

Vi hade inte för avsikt att generalisera resultatet på hela svenska befolkningen utan 

resultaten avser snarare att vara en indikation på hur yngre socialt medieaktiva personer 

tänker kring sötningsrelaterade hälsopåståenden. Denna avgränsning blev ett resultat av 

det urval som besvarade vår enkätundersökning.  

3.4.5 Bortfall 

Vi hade redan under utformningsstadiet av enkätundersökningen fokus på att minimera 

bortfall vilket är ett problem som ofta är associerat med enkätundersökningar (Bryman 

& Bell, 2013, s.247). De åtgärder som vidtagits för att förebygga detta problem var att 

vi främst använde oss utav en belöning för respondenterna på så sätt att de som deltog 

hade chansen att vinna två biobiljetter, detta menar Bryman och Bell (2013, s.250) 

motiverar respondenterna att fullfölja undersökningen. Vi beskrev inledningsvis 

undersökningens syfte, innehåll samt estimerad tidsåtgång för respondenterna att 

besvara enkätundersökningen för att ge respondenterna en bild utav enkätens 

omfattning. Vi poängterade också att svaren skulle hanteras konfidentiellt för att 

respondenterna inte skulle känna sig begränsade i den aspekten. Att vara tydlig med 

instruktionerna för, och betydelsen av, enkätundersökningen är väsentligt för att öka 

svarsfrekvensen menar Bryman och Bell (2013, s.249). Vi lade även fokus vid att 

försöka hålla oss så kortfattade och konkreta som möjligt i utformningen av 

frågeställningarna, detta för att förhindra att respondenterna upplever undersökningen 

som för energi- och tidskrävande.   

Utifrån uppbyggnaden av enkäten hade vi dock räknat med en viss marginal av bortfall 

eftersom vi beslutade att ha med alternativ såsom att respondenterna kunde välja att inte 

definiera sig själva under “Kön”. De som besvarade denna fråga med “Vill ej ange” 

sållades bort eftersom vi ser vissa svårigheter med att generalisera utifrån denna 
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variabel, vi valde dock att inkludera det som ett svarsalternativ ändå för att inte 

exkludera någon. Vi anser att valet att enbart generalisera utifrån två variabler under 

denna frågeställning förenklade vår behandling av den insamlade datan, detta med 

hänsyn till att människor i dagens samhälle kan definiera sig som vad de vill.  

3.4.5.1 Uppmärksamhetsbortfall 

Enkäten innefattade även en kontrollfråga med syfte att kontrollera att varje respondent 

var en faktisk person och att det inte var några automatiska eller slumpmässiga svar som 

angavs. Kontrollfrågan användes även för att kontrollera att respondenterna var 

fokuserade och läste frågeställningarna noggrant. Två av 186 enkätsvar där 

kontrollfrågan inte besvarades med “2” sållades således bort, vilket efterlämnade 184 

användbara svar. Ejlertsson (2005, s.26) menar att en kontrollfråga stärker validiteten 

genom att urskilja vilka respondenter som inte hade en seriös avsikt med sin medverkan 

och därmed utesluts deras svar ur resultatet.  

3.5 Analysmetod 

De analysmetoder som användes för att bearbeta den insamlade empiriska datan var en 

deskriptiv analys och en faktoranalys. Detta utförde vi genom att först sammanställa all 

insamlad data i ett Excel-dokument, därefter fördes datan över till statistikprogrammet 

Jamovi där de demografiska frågorna primärt kodades om, utifrån detta kunde sedan 

analyserna genomföras. Jamovi kan enbart tolka numerisk data som underlag för 

analyserna vilket innebär att vi var tvungna att koda om några av svaren från 

enkätundersökningen, detta skildrar vi i Bild 2 nedan: 
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Bild 2. Skildrar den kodning som utförts på de textade enkätfrågorna. 

3.5.1 Deskriptiv analys 

En deskriptiv analys skildrar såväl standardavvikelse, medelvärde samt högsta och 

lägsta värde bland respondenternas svar (Pallant, 2016, s. 53). Missvisande och 

felaktiga värden bland respondenternas svar kan upptäckas genom en deskriptiv analys 
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enligt Pallant (2016, s. 53). Pallant (2016, s. 53) förklarar att i händelse av att 

missvisande eller felaktiga värden uppdagas bör forskaren överväga om värdet ska tas i 

beaktning i resultatet eller inte. Vår enkätundersökning innehöll svarsalternativet “vill ej 

ange” vid frågan om kön, däremot definierade ingen av respondenterna sig som detta 

alternativ.  

En deskriptiv analys fungerar som ett bevis på att enkätsvaren kan anses fullständiga då 

det genom analysen skulle framkomma om data saknas (Pallant, 2016, s. 58). För att 

eliminera risken av saknad data valde vi att göra samtliga frågor obligatoriska förutom 

respondentens e-postadresser som enbart fyller funktionen av kontakt vid eventuell 

vinst av biobiljetter. I vår deskriptiva analys valde vi inledningsvis att dela upp 

respondenterna efter de demografiska variablerna, därefter gjordes deskriptiva analyser 

på livsstil- och attitydrelaterade frågor. De olika påståendena jämfördes sedan gentemot 

respektive påståendes WTP och köpkraft, slutligen kopplades de olika påståendena till 

smakfullhet, hälsosamhet samt till viktminskning. 

3.5.2 Explorativ faktoranalys 

För att försäkra oss om att variablerna överhuvudtaget var reliabla innan dessa prövades 

i faktoranalysen så utfördes en reliabilitetsanalys av respektive variabel i Jamovi. Vi 

kunde utifrån denna analys sålla bort variabler som systemet inte fann reliabla och 

därmed säkerställa att de variabler som ingick i faktoranalyserna var tillförlitliga.  

Med hjälp utav den explorativa faktoranalysen kan underliggande faktorstrukturer 

upptäckas utan kunskap om hur många eller vilka faktorer det handlar om menar 

Kachigan (1991, s. 82), denna metod var lämpligast för vår studie då vi i förväg inte 

hade någon klar ram för vilka variabler som skulle påverka utfallet. Genom den 

explorativa faktoranalysen gavs en överblick av materialet och variablernas koppling till 

varandra vilket Kachigan (1991, s. 82) betonar som några av fördelarna med denna 

analysform. Syftet med faktoranalysen var med andra ord främst att hitta de 

bakomliggande faktorer som kunde förklara korrelationen mellan indikatorerna i 

enkätundersökningen.  

Vår explorativa faktoranalys utgick framförallt ifrån vår önskan om att finna samband 

mellan respondenternas livsstilar och attityder gentemot respektive påstående, därav den 

strukturering som gjorts.  
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3.6 Kvalitetskriterier 

3.6.1 Reliabilitet 

Ett mått som är viktigt vid kvantitativa forskningsmetoder menar Bryman och Bell 

(2013, s. 62) är reliabilitet vilket handlar om tillförlitlighet i undersökning och resultat 

vilket kan mätas på flertalet sätt. Genom att exempelvis pröva stabilitet får forskaren 

reda på hur pass stabilt måttet är över tid (Bryman & Bell, 2013, s. 171). Stabilitet kan 

prövas genom ett test-retest, vilket innebär att testgruppen genomför samma 

undersökning under liknande omständigheter vid två olika tillfällen. Bryman och Bell 

(2013, s. 171) menar att resultaten mellan testen inte ska skilja sig åt i någon större 

utsträckning om måttet är stabilt och resultaten är reliabla. 

Vi valde dock att testa reliabiliteten på ett enklare sätt som Bryman och Bell (2013, s. 

172) även rekommenderar, nämligen genom att se till “Cronbach alpha”. Reliabilitet 

kan enligt Bryman och Bell (2013, s. 172) mätas genom “Cronbach alpha” vilket är ett 

säkert sätt att mäta tillförlitlighet på. Vid all forskning som baseras på mätningar anser 

Cronbach (1951, s.297) att hänsyn måste tas till riktighet och tillförlitlighet. Cronbach 

alpha består av ett värde mellan 0 och 1 och reliabilitetskoefficienten visar i vilken grad 

undersökningens design var korrekt för att kunna peka på tolkningsbara individuella 

skillnader menar Cronbach (1951, s.299). Utifrån en reliabilitetsanalys av samtliga 

variabler som utfördes inledningsvis kunde vi urskilja vilka av enkätfrågorna som höll 

ett acceptabelt reliabilitetsmått, detta avgjordes utifrån Cronbachs alfa vilket vi önskade 

skulle ligga över 0,5. Tavakol och Dennick (2011, ss. 53-54) menar dock att ett 

konsistent värde bör ligga över 0,7 men att låga värden bara ska justeras i den mån att 

materialet fortfarande innefattar de mest betydande variablerna. Det som belastade vår 

data var nämligen att frågeställningen kring WTP inte påvisade ett acceptabelt reliabelt 

värde. Trots att denna variabel orsakade en kraftig minskning av värdet på Cronbachs 

alfa inom samtliga delar av analysen så ansåg vi att variabeln var så pass väsentlig för 

vår studie att den tvunget behövde behållas. Detta ansåg vi med hänvisning till att vår 

studie till stor del syftar till att mäta just konsumenters WTP utifrån påståendenas 

karaktärsdrag vilket innebär att variabeln inte kan elimineras utan att hela 

forskningsidén förfaller. 
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Utifrån denna analys kunde med andra ord icke reliabla variabler sållas bort innan 

faktoranalyserna genomfördes vilket skapade ett lätthanterligt och tillförlitligt material.  

3.6.2 Validitet 

Sohlberg och Sohlberg (2014, s. 133) menar att validitet handlar om huruvida 

undersökningen faktiskt mäter vad forskaren avser. Bryman och Bell (2013, ss. 63, 173) 

delar in validiteten i fyra slag; Begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

ekologisk validitet. 

Begreppsvaliditet handlar om i hur stor utsträckning ett mått mäter det begrepp som 

används (Bryman & Bell, 2013, s. 63) medan intern validitet handlar om kausalitet och 

bedömer slutsatsens hållbarhet samt hur variablerna förhåller sig till varandra och inte 

påverkas av andra faktorer. Vi anser oss ha gjort en noggrann beskrivning av 

undersökningsförfarandet genomgående i studiens metodkapitel, detta medför att 

studien blir enkel att upprepa och därmed förstärks den interna validiteten (Bryman och 

Bell, 2013, s.69).  

Extern validitet handlar enligt Bryman och Bell (2013, s. 64) om i vilken utsträckning 

resultatet är generaliserbart utöver den specifika undersökningskontexten och de menar 

att det är den främsta byggstenen för forskare som avser att skapa representativa urval. I 

denna studie har populationen som avses att generalisera mot anpassats efter vilken 

demografisk variation som påvisades bland respondenterna i enkätundersökningen. 

Detta gjordes eftersom respondenterna inte ansågs uppfylla den externa validiteten 

avseende den först tilltänkta populationen som var hela svenska befolkningen. Att 

anpassningen av vilken population som skulle generaliseras gentemot redigerades i 

efterhand blev en direkt påföljd av att vi använde ett bekvämlighetsurval. 

Ekologisk validitet handlar om hur pass naturlig forskningsansatsen är och huruvida 

instrumentet lyckas fånga vardagslivets värderingar och attityder hos respondenterna 

(Bryman & Bell, 2013, s. 64). Vårt fokus kring denna aspekt var att det var viktigt att 

studien både var valid ur ett tekniskt perspektiv parallellt med att ingen kompromiss 

gjordes gentemot att faktiskt se samband i människans vardagsliv. Vi valde att göra en 

enkätundersökning som Bryman och Bell (2013, s. 64) överlag menar ligger i riskzonen 

för att uppnå god ekologisk validitet p.g.a. dess onaturlighet. Vi ansåg dock att 

fördelarna gällande tid- och kostnadsbesparingarna med denna metod övervägde 



 

32 

 

nackdelarna. Som tidigare nämnts är vi medvetna om att resultaten som framkom i 

samband med vår studie enbart är hypotetiskt uppskattade, med detta menar vi att 

resultaten eventuellt inte blivit detsamma med exempelvis en experimentell metodik.   

3.6.3 Generalisering 

Vi anser med hänvisning till diskussionen kring vårt urval och population att vi uppnått 

en acceptabel grad av representerbarhet för att kunna generalisera resultaten på tilltänkt 

population. Vår tanke kring att skapa generaliserbarhet med vår studie var att kunna 

applicera utfallet på en större population än det specifika urvalet, resultaten skulle skapa 

principer rörande konsumenters beteende som kan användas för att förutsäga hur 

konsumenter ur samma population skulle göra i liknande situationer (Bryman & Bell, 

2013, s.177). I vårt fall önskade vi att kunna urskilja beteendemönster, attityder och 

WTP utifrån FOP gällande sötningsrelaterade påståenden hos unga medie-aktiva vuxna. 

Generalisering handlar om i vilken utsträckning ett resultat av en studie är användbart 

utöver det aktuella undersökningsområdet (Bryman & Bell, 2017, s. 180) och detta 

anser vi att vi strävat efter genom ett representativt urval i vår empiriska insamling.  

3.7 Käll- och metodkritik  

Vår design var beroende av att respondenterna i god utsträckning var medvetna om 

deras beteende och produktval. Kritiken mot denna form av design är vi väl medvetna 

om och vi inser att de hypotetiska resultat vi genererat eventuellt inte bevisar hur 

konsumenter faktiskt skulle agera i verkliga köpsituationer samt vad deras sanna 

willingness-to-pay (WTP) är. Trots detta anser vi att de resultat vi frambringat är 

tillförlitliga i den mån att de är representabla för populationen eftersom vi tagit hänsyn 

till dessa aspekter i utformningen av enkätundersökningen. 

Kritiken som riktas mot bekvämlighetsurval är främst att respondenterna sällan är en 

optimal målgrupp för undersökningen, detta menar Lynch (1982, s.226) beror på att 

respondenterna inte alls behöver vara intresserade av produkten eftersom det inte finns 

någon selektivitet i urvalsprocessen. Vår tanke kring denna aspekt var dock att de flesta 

individer är konsumenter samt i någon mån reflekterar över sina köpbeslut och därav 

kan undersökningen i princip appliceras på vem som helst. Bryman och Bell (2013, s. 

189) menar även att ett styrt urval kan vara problematiskt, vilket vi menar kunna undgå 
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genom att låta vänner och familj dela enkäten vidare vilket resulterat i större 

demografisk variation och ett mer slumpartat urval. Vidare så poängterar både Lynch 

(1982, s.227) och Bryman och Bell (2013, s.205) att det i princip är omöjligt att 

generalisera resultaten utifrån ett bekvämlighetsurval eftersom det inte är givet vilken 

population som resultaten är representerbara för. Trots denna kritik gentemot 

bekvämlighetsurvalet så anser vi att vi, utifrån den angivna tidsramen för 

undersökningen samt utifrån vår tidigare diskussion angående representerbarhet, kunnat 

generera ett representativt resultat med vår studie.  

3.7.1 Källkritik 

Gällande urvalet av referenser är en del av artiklarna daterade före 2000, dock ansåg vi 

att detta kunde förbigås eftersom materialet hade hög relevans samt eftersom vi 

prioriterat att referera till förstahandskällor vilket även det resulterade i äldre artiklar. 

Fördelen är att vi tolkat och kontrasterat den ursprungliga forskarens åsikter och resultat 

snarare än att vi tolkat en andrahandskällas tolkning av förstahandskällan.  

Majoriteten av våra källor i den teoretiska referensramen har sitt ursprung i andra länder 

vilka kan ha en annan syn på kost och hälsa än i Sverige där vår studie har sitt säte. Det 

teoretiska materialet är med andra ord inte direkt applicerbart på vårt geografiska 

område och vår valda population vilket gör att forskningen inte fullt ut är representativ 

för vår studie. Avsaknaden av forskning på denna specifika marknad och population 

bidrar dock till att förstärka det gap vi hävdar oss ha funnit. 

Trots att vi varit selektiva i urval av referenser och att en prioritet för oss varit att främst 

basera vårt teoretiska material på vetenskaplig artiklar fann vi att masteruppsatsen av 

Bonilla (2010) höll hög kvalité och relevans att vi inkluderat denna i vår forskning. 

Bonilla (2010) hade ett liknande ämnesval, angreppssätt och forskningsdesign samt var 

uppsatsen citerad av andra forskare 23 gånger vilket ökade kvalitetsintrycket.  

3.7.2 Metodkritik enkät 

Den kritik vi menar kan riktas mot utformningen av enkäten är främst informationen 

som respondenterna gavs vid uppskattning av WTP. Vi lade därför extra stor vikt vid att 

kontinuerligt poängtera riktpriset (50 kr) för 450g “vanlig” granola utan påstående med 

anledning av att förenkla uppskattningen av värdet på granola med de olika 
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sötningspåståendena. Däremot upptäcktes efter att enkäten stängts att ett flertal 

respondenter prissatt produkterna utifrån några påståenden med 0 kr. Vi menar att 

användande av ett spann mellan 40-60 kr hade kunnat ge ett mer verklighetsförankrat 

resultat i den aspekten gällande hur mycket eller lite produkten faktiskt skulle kunna 

säljas för, men att utformningen av frågorna vi använde har en större chans att vara i 

enlighet med respondenternas sanna WTP.  

Ordningsföljden på frågorna i enkäten var densamma för samtliga respondenter vilket 

kan medföra att respondenten jämför sitt svar med föregående frågeställning och att 

svaret därmed påverkas av ordningsföljden. Detta hade kunnat förhindras genom 

slumpvis ordning av enkätfrågorna (Bryman & Bell, 2013, ss. 228-229). 

Vår undersökning samlade totalt in 184 användbara svar. Av respondenterna var 127 

(69,2%) kvinnor och 57 (30,8%) män, se modell 2 nedan. Vi strävade efter en 

könsfördelning på 50/50 kvinnor respektive män och menar att den ojämna 

könsfördelningen kan ha påverkat resultatet i viss utsträckning. Respondenterna var 

fördelade mellan alla ålderskategorier med undantag för 65+. Fördelningen var dock 

ojämn med en majoritet i åldern 19-25 år, detta resultat var väntat eftersom enkätstudien 

publicerades på våra facebooksidor där majoriteten av populationen som nås är i åldern 

19-25. Vår förhoppning var att vänner och familj i andra ålderskategorier skulle dela 

och utjämna åldersfördelningen något. I slutändan valde vi att anpassa avgränsningen 

och den population vi ansåg att resultaten var representerbara för utifrån den markanta 

majoritet unga bland respondenterna, detta med tanke på att vi inte ansåg det rimligt att 

hävda att resultaten skulle vara representativa för den primärt uttänkta populationen. 

Ett misstag vi insåg efter enkätens publikation var att de som var 18 år gamla inte hade 

en kategori att kryssa i bland svarsalternativen eftersom spannen låg på >18 alternativt 

19-25. 
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Modell 2: Köns- och åldersfördelning (egen) 

4. Resultat & diskussion 

4.1 Deskriptiv statistik 

En överskådlig bild av våra empiriska data som analyserats med hjälp av deskriptiv 

statistik som exekverats i flera steg återfinns i tabellerna nedan. I tabellerna skildras 

såväl köns- respektive åldersfördelning samt respondenternas granolavanor i relation till 

deras WTP för de specifika påståendena.  

Av de 186 svaren som vår enkätundersökning genererade är 184 av dem användbara för 

vår studie. Det ger ett bortfall på 2 vilket motsvarar 3,72%. Könsfördelningen hos 

respondenterna består i 127 kvinnor (69,2%) och 57 män (30,8%), detta illustreras i 

modell 2 ovan. I samband med frågeställningen kring könsidentitet finns 

svarsalternativet “vill ej ange”, ingen av respondenterna i vårt urval anser sig tillhöra 

denna indelningsgrupp.  

De respondenter som besvarat enkäten är konsumenter i åldrarna >18-64 år. Av 

respondenterna är 4 stycken (2,1%) under 18 år. Majoriteten av de svarande är inom 

spannet 19-25 år, denna del av respondenterna motsvarar 114 stycken (60%). I 

åldersgruppen 26-35 år är det 43 stycken svarande vilket motsvarar 23,2%. I 

åldersspannet 36-45 år ingår 8 stycken av respondenterna (4,2%). Den del av 

respondenterna som är mellan 46-55 år består i 15 stycken svar motsvarande 7,9%. 
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Enbart 5 stycken av respondenterna klassificeras in i åldersgruppen 56-64 (2,6%). Ingen 

av våra respondenter tillhör åldersspannet 65+. Snittvärden för kön- samt 

åldersfördelning skildras i diagram 1 likväl som snittvärden för antal personer i 

hushållet och respondenternas månadsinkomst före skatt.  

Sammanfattningsvis har vi utifrån de demografiska frågorna kunnat konstatera att den 

största andelen respondenter som besvarat vår enkät är unga kvinnor med en inkomst i 

spannet 10 000 - 19 999 kronor. Av dessa bor en knapp majoritet i enskilt boende 

(36,8%), medan den näst största andelen är två personer i hushållet (35,8%).  

 

Diagram 1: Deskriptiv statistik för demografiska frågor  

I raden “Mean” visas medelvärdet av samtliga respondenters enkätsvar. Baserat på den 

deskriptiva statistiken kan vi utläsa vilka variabler som är av prioritet för 

respondenterna i förhållande till vilka som har lägre prioritet genom att se till respektive 

medelvärde. Utifrån tabell 2 nedan kan vi urskilja att hög konsumtion av frukt och grönt 

är genomgående för respondenterna där medelvärdet låg på 5,47 medan användning av 

produkter i påse som t.ex. pulversoppa enbart hade ett medelvärde på 1,90.  

Analysen visar att den genomsnittliga respondenten av enkätstudien tycker om granola 

till viss del men att de däremot inte konsumerar det särskilt ofta. Vår medel-respondent 

anser att produktens innehåll är viktigt till viss del och hen har en tendens att studera 

förpackningen innan köp. Vi kan även urskilja att den genomsnittliga respondenten är 

regelbundet fysiskt aktiv och reflekterar relativt ofta över hur den mat som konsumeras 
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påverkar hälsan. Medelrespondenten anser sig även till viss del undvika att konsumera 

socker och konsumerar relativt lite färdig- och fryst mat.  

Den variabel med lägst standardavvikelse på 1,14 och som skiljer sig minst från 

medelvärdet är huruvida respondenten använder produkter på påse, t.ex. pulversoppa. 

Respondenterna svarar minst enhetligt i vilken utsträckning de jämför olika produkter 

med varandra utifrån förpackningen, där ligger standardavvikelsen på 1,76.  

 

 

Diagram 2: Deskriptiv statistik för personlighetsrelaterade frågor 

I diagram 3 nedan kan vi urskilja att granola med påståendet “sötad med honung” har 

högst medelvärde på 3,96 och därmed högst grad gällande köpintention bland 

respondenterna. Detta påstående har däremot näst högst standardavvikelse på 1,83 av 

samtliga sötningsrelaterade påståenden vilket innebär att respondenterna har skilda 

åsikter, detta tyder på att respondenterna antingen föredrar eller starkt ogillar granola 

sötad med honung. Vidare kan vi urskilja att påståendet “osötad” har näst högst 

köpintention genom ett medelvärde på 3,70 och även den högst uppmätta 

standardavvikelsen på 1,85. Detta indikerar på att respondenterna befinner sig i två 

läger, ett som föredrar hälsosamt osötat och ett som inte vill kompromissa på smaken 

genom att exkludera det söta.  

De påståenden som uppmäter de lägsta medelvärdena avseende köpintention i diagram 

3 nedan är båda vetenskapligt framställda, “sötad med aspartam” 2,16 och “sötad med 

sötningsmedel” 2,25. Dessa påståenden har även de lägsta standardavvikelserna av 
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samtliga sötningsrelaterade påståenden på 1,53 respektive 1,42 vilket tyder på 

samstämmighet mellan respondenterna i åsikten kring sötningsmedel.  

Vad gäller köpintention kopplat till André et al. (2018) fyra hälsopåståenden har natur- 

och närvarofokuserade påståenden högst köpintention följt av natur- och 

frånvarofokuserade påståenden. Lägst köpintention har vetenskaps- och 

närvarofokuserade påståenden medan vetenskaps- och frånvarofokuserade påståenden 

har något högre.  

 

Diagram 3: Deskriptiv statistik för de olika påståendena kopplat till respektive köpintention.  

Ur diagram 4 kan det maximala priset respondenterna kan tänka sig att betala urskiljas, 

detta är 65 kr och är genomgående för flera av påståendena.  

Riktpriset respondenterna ges för en förpackning 450 g granola är 50 kr. Ur diagram 4 

kan det maximala priset respondenterna kan tänka sig betala urskiljas vilket var 65 kr 

vilket är genomgående för flera av påståendena. Genomsnittsrespondenten kan tänka sig 

att betala mest för granola “sötad med honung” 45,9 kr och “innehåller enbart naturliga 

sockerarter” 43,8 kr. De påståenden respondenterna är beredda att betala minst för är 

“sötad med aspartam” 35 kr och “reducerad sockerhalt” 39,3 kr. Detta betyder i sin tur 

att den genomsnittliga respondenten är beredd att betala 9,1 kr mer för granola sötad 

med honung än granola sötad med aspartam. Detta innebär även att respondenterna har 

högst WTP för dimensionen som är natur- och närvarofokuserad vilket överensstämmer 

med exempelvis resultaten som Rozin et al. (2004, ss. 153-154) och McFadden och 

Huffman (2017, s. 227) lyfter fram. Detta motsäger dock resultaten som Kim et al. 

(2012, s.602) och Bonilla (2010, s. 42) presenterar där dimensionerna avseende sockrets 

frånvaro prefereras och har högst WTP. Att denna differens mellan resultaten uppstår 

tror vi kan vara ett följd utav att det är olika produktkategorier som ingår i studierna 

vilket även van Kleef et al. (2005 ss.302-305) betonar som en beroende faktor i liknande 

undersökningar.  
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Vad gäller WTP kopplat till André et al. (2018) fyra dimensioner skiljer påståendena sig 

inte avsevärt i förhållande till varandra, dock kan vissa skillnader urskiljas. Högst WTP 

per 450 g granola har natur- och närvarofokuserade påståenden på 44,85 kr, följt av 

natur- och frånvarofokuserade påståenden (42,4 kr). Vetenskaps- och närvarofokuserade 

påståenden har lägst WTP på 38,45 kr medan vetenskaps- och frånvarofokuserade 

påståenden har något högre (41,1 kr). 

Gällande standardavvikelser i diagram 4 uppmättes det högsta värdet på variabeln 

“sötad med aspartam“ med en spridning på 10,1 kr vilket indikerade på att de personer 

som tycker om aspartam är beredda att betala mycket för att köpa granola sötad med 

just det. Den lägsta standardavvikelsen uppmättes på “lättsockrad” med en spridning på 

6,8 kr vilket tyder på att respondenterna är överens om att vara beredda att betala mer 

för en produkt innehållandes mindre socker.  

 

Diagram 4: Deskriptiv statistik för de olika påståendena kopplat till respektive WTP. 

Medelvärden i diagram 5 visar att de förpackningar som respondenterna anser mest smakfulla 

utifrån utseende är de med natur- och närvarofokuserade påståenden, honung (4,47) och enbart 

naturliga sockerarter (4,27). Detta överensstämmer med resultatet i André et al. (2018, s. 10) studie 

som visar att förväntningarna på smak är högre på produkter med naturfokuserade påståenden. Lägst 

förväntningar på smakfullhet har respondenterna på granolan med vetenskaps- och 

närvarofokuserade påståenden, “sötad med aspartam” (3,01) och “sötad med sötningsmedel” (3,17), 

där aspartam rankas något lägre än samlingsordet “sötningsmedel”. Detta motsäger André et al. 

(2018) studieresultat som visar att vetenskaps- och närvarofokuserade påståenden inte påverkar 

förväntningarna på smaken. De två natur- och frånvarofokuserade påståendena “osötad” (4,03) och 

“inga artificiella sötningsmedel” (3,88) rankas olika. Vi tror att anledningen kan vara att 

respondenterna har dåliga preferenser kring ordet “sötningsmedel” och får dålig känslostämning av 

påståendet trots att det betonar avsaknad av ämnet. De vetenskaps- och frånvarofokuserade 

påståendena “lättsockrad” (3,90) och “reducerad sockerhalt” (3,80) placeras i mitten av tabellen och 
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inga avsevärda skillnader upptäcks mellan påståendena. Detta är dock i enighet med André et al. 

(2018) studie som konstaterar att vetenskapliga påståenden med frånvarofokus påverkar 

förväntningarna på smak negativt. Den produkt med lägst standardavvikelse är produkten utan 

påstående “no claim” med ett värde på 1,42, vilket är väntat då det inte finns något påstående att ta 

ställning till och därmed inte utrymme för så mycket spridda åsikter. Högst standardavvikelse på 

1,61 har honung, vilket återigen indikerar på att respondenterna antingen föredrar eller starkt ogillar 

granola sötad med honung.  

 

Diagram 5: Deskriptiv statistik för de olika påståendena kopplat till smakfullhet. 

Ur diagram 6 kan urskiljas att natur- och frånvarofokuserade påståenden “osötad” (4,77) och inga 

artificiella sötningsmedel (4,54) anses vara mest hälsosamma tätt följd utav granolan utan 

påstående “no claim” (4,47). Lägst medelvärde bland respondenterna har vetenskaps- och 

närvarofokuserade påståenden “sötad med sötningsmedel” (2,90) och “sötad med aspartam” (2,81). 

Detta motsäger André et al. (2018) resultat som visar att vetenskaps- och närvarofokus ökar 

förväntningarna på produktens hälsoegenskaper. En anledning till att aspartam rankas något lägre 

än samlingsordet sötningsmedel kan vara spekulationerna kring negativa hälsoeffekter med 

aspartam (EFSA, 2013, s.8), vilket vi menar kan leda till att respondenterna har en negativ 

inställning till det specifika sötningsmedlet jämfört med sötningsmedel i allmänhet. Något som 

förvånar oss är att natur- och närvarofokuserade påståenden “honung” (4,01) och “enbart naturliga 

sockerarter” (4,16) anses vara mer hälsosamma än vetenskaps- och frånvarofokuserade påståenden 

såsom “lättsockrad” (3,36) och “reducerad sockerhalt” (3,45). Detta kan indikera att naturlighet bär 

på någon form av “health halo” som får konsumenten att tro att produkten är mer hälsosam än den 

faktiskt är, vilket är rimligt utifrån Besson et al. (2019, s. 2) slutsatser. Resultatet är inte 

överraskande då André et al. (2018) konstaterar att påståenden med vetenskaps- och frånvarofokus 

påverkar förväntningarna på produktens hälsoaspekter negativt. Lägst standardavvikelse som 

betonar att respondenterna är samstämmiga kring påståendet har “inga artificiella sötningsmedel” 

på 1,39. Detta går i linje med den negativa uppfattningen av sötningsmedel som vi hävdar finns 

hos respondenterna. Den högst uppmätta standardavvikelsen på 1,59 har “reducerad sockerhalt”. 

Detta menar vi kan bero på att begreppet “reducerad sockerhalt” inrymmer stort tolkningsutrymme 
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som kan uppfattas positivt i den aspekt att det är fråndraget socker, medans det inte behöver betyda 

att det skiljer sig avsevärt i sockermängd jämfört med liknande produkter. 

 

Diagram 6: Deskriptiv statistik för de olika påståendena kopplat till hälsosamhet.  

Diagram 7 visar att påståenden med naturligt frånvarofokus (“inga artificiella 

sötningsmedel” (3,74) och “osötad” (4,21) föredras av respondenterna ur ett 

viktminskningsperspektiv, detta motsäger André et al. (2018) resultat gällande att 

påståenden med vetenskaps- och frånvarofokus av påståenden prefereras vid 

viktminskning. Dock är dessa resultat i enighet med André et al. (2018) teori att 

påståendet ska matcha målet, dvs. att det ska vara “borttagande” eller “avdragande” när 

målet är att gå ner i vikt. Vetenskapliga påståenden med frånvarofokus “reducerad 

sockerhalt” (2,96) och “lättsockrad” (2,84) hamnar i botten av prefererade påståenden 

gällande viktminskning, detta tillsammans med påståenden med vetenskaps- och 

närvarofokus “sötad med aspartam” (2,83) och “sötad med sötningsmedel” (2,86).  

Det förvånar oss att påståenden med naturligt närvarofokus, “enbart naturliga 

sockerarter” (3,48) och “sötad med honung” (3,26), anses mer fördelaktiga ur ett 

viktminskningsperspektiv än de vetenskapligt betonade påståendena. Detta stödjer 

teorin kring att naturlighet bär en ”health halo” som får konsumenterna att tro att 

naturliga sockerarter uppfattas innehålla fler fördelar än vad det egentligen gör (Rozin et 

al., 2004, ss. 153-154).  

Lägst standardavvikelse har “no claim”, “lättsockrad” och “reducerad sockerhalt” på 

1,50. Detta menar vi som tidigare nämnt beror på att “no claim” inte inrymmer mycket 

utrymme för åsikter och att “lättsockrad” samt “reducerad sockerhalt” inte anses 

fördelaktigt ur ett viktminskningsperspektiv. Något förvånande är att granola med 

påståendet “osötad” har störst standardavvikelse vilket borde innebära att åsikterna 

kring huruvida osötad granola är bra för viktminskning skiljer sig brett mellan 

respondenterna. Med tanke på att avsaknad av socker ofta associeras med viktuppgång 

förutsatte vi att “osötad” skulle vara ett begrepp med låg standardavvikelse inom denna 

aspekt. 
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Diagram 7: Deskriptiv statistik för de olika påståendena kopplat till viktminskning. 

4.2 Explorativ faktoranalys  

I vår explorativa faktoranalys som är utförd i data- och statistikprogrammet Jamovi har 

vi kunnat urskilja skillnader och likheter i faktorladdningar inom respektive variabel. 

Höga faktorladdningar indikerar enligt Sharma (1996, s. 37) på betydelsefulla 

korrelationer medan låga värden indikerar på svaga korrelationer. Ett godtagbart värde 

som tyder på intern karaktär hos en faktorladdning bör ha en laddning på minst 0,4 

(Sharma, 1996, s. 38), därför har vi valt att markera samt utgå ifrån värden som har ett 

lägsta värde på 0,4 i följande tabeller. Vi justerade inställningarna för respektive 

faktoranalys så att de skulle innehålla 3 faktorer inom diverse påstående, detta för att 

skapa en lättförståelig och konsekvent bild utav varje påstående som med enkelhet 

skulle kunna kontrasteras mot varandra. I tabellerna nedan presenteras de 3 faktorerna 

som kunnat urskiljas och varje faktor har fått varsin färg, i spalten till vänster går 

förkortade versioner av frågeställningarna tillhörande respektive faktor att utläsa. 

4.2.1 Produkt utan påstående 

I faktoranalysen av en produkt utan påstående (tabell 1) påvisas de 8 starkaste 

sambanden mellan personlighetsdragen och attityd-frågorna hos respondenterna, t.ex. 

att en person som reflekterar över hur maten påverkar hälsan även undviker tillsatser. 

Förutom dessa påvisas starka samband mellan de variabler som berör upplevelsen av 

förpackningen där inget påstås i faktor 2. En av variablerna där respondenterna hävdar 

att produkten “ser god ut” återfinns i både faktor 2 och 3 vilket innebär att denna 

variabel är väsentlig i fler än en av faktorerna. I faktor 3 kan det utläsas att det finns 

starka samband mellan de som tycker om granola, de som konsumerar mycket granola 

och de som anser att produkten utan påstående ser god ut.  
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Tabell 1. Faktoranalys för påståendet “produkt utan påstående (no claim)”. 

(Egen) 

4.2.2 Vetenskaps- och frånvarofokus 

4.2.2.1 Reducerad sockerhalt 

I faktor 1 i tabell 2 nedan när påståendet “reducerad sockerhalt” analyseras kan vi 

tydligt urskilja att det är 8 stycken av variablerna som påvisar ett starkt samband. 

Samtliga av dessa variabler berör respondentens attityd och livsstil. Det kan dock 

utläsas att det inte finns någon korrelation mellan en viss livsstil och särskilda attityder 

kring detta specifika påstående. De variabler som däremot berör det specifika påståendet 

ingår nästan uteslutande i faktor 2, dock finns inget samband överhuvudtaget gentemot 

variabeln kring WTP på detta påstående vilket motsäger Kozup et al. (2003, s. 19), Kim 

et al. (2012, s. 602) samt Bonilla’s (2010, s. 42) resultat gällande att betoningen på 

sockrets frånvaro leder till ett högre WTP. Den slutsats vi ändå kan dra utifrån faktor 2 

är att de som har en positiv attityd gentemot påståendet även har en hög sannolikhet att 

köpa produkten.  

Faktor 3 i denna analys påvisar ett samband mellan de inkluderade variablerna, om 

respondenten tycker om granola så konsumerar denna även produkten.  
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Tabell 2. Faktoranalys för påståendet “reducerad sockerhalt”. (Egen) 

4.2.2.2 Lättsockrad 

I tabell 3 nedan där påståendet “lättsockrad” inkluderas kan liknande samband mellan 

variablerna urskiljas som hos föregående påstående, det som bör betonas är att dessa 

tillhör samma kategori av modellen. Det som faktor 1 i denna tabell påvisar är att 7 av 

variablerna har starka samband gentemot faktorn och samtliga av dessa berör livsstil 

och attityder. I faktor 2 i denna analys kan samband urskiljas mellan de som tycker om 

granola och de som har intentionen att köpa produkten med detta påstående, dessa 

finner även att produkten ser god ut. Trots att köpintentionen hos påståendet har ett högt 

samband gentemot faktor 2 finns inget tillförlitligt samband gentemot variabeln WTP 

hos detta påstående. Faktor 3 påvisar att de som upplever produkten som hälsosam även 

anser att den skulle vara bra ur ett viktminskningssyfte. 
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Tabell 3. Faktoranalys för påståendet “lättsockrad”. (Egen) 

4.2.3 Vetenskaps- och närvarofokus 

4.2.3.1 Sötad med aspartam 

I denna tabell (tabell 4) behandlas påståendet “sötad med aspartam”. Denna analys 

innehåller 7 stycken variabler med starka samband i faktor 1. Även denna gång berör 

faktor 1 enbart variabler kring attityd och livsstil. De starka korrelationerna inom faktor 

2 är variablerna som är kopplade till påståendet, dock har WTP ett svagt samband till 

denna faktor vilket understiger gränsvärdet 0,4. Faktor 3 i denna analys påvisar enbart 

ett samband mellan inkomst och ålder, dessa variabler korrelerar inte med någon annan 
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variabel.

 

Tabell 4. Faktoranalys för påståendet “sötad med aspartam”. (Egen) 

4.2.3.2 Sötad med sötningsmedel 

I analysen i tabell 5 nedan behandlas påståendet “sötad med sötningsmedel”. Faktor 1 i 

denna analys innehåller 8 stycken variabler med starka samband, även här berör 

samtliga variabler i faktor 1 respondenternas attityd och livsstil. Faktor 2 påvisar starka 

samband mellan de variabler som är direkt kopplade till påståendet, dock finns inget 

samband med WTP i detta fall heller. Faktor 3 påvisar liknande samband som i tabell 4, 

notera att dessa två påståenden tillhör samma kategori i den teoretiska modellen vilket 
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kan förklara likheterna i detta fall.

 

Tabell 5. Faktoranalys för påståendet “sötad med sötningsmedel”. (Egen) 

4.2.4 Natur- och frånvarofokus 

4.2.4.1 Osötad 

Tabell 6 inkluderar påståendet “osötad”. Likaväl som i hos föregående analyser berör 

faktor 1 i denna tabell enbart variabler relaterade till respondenternas attityd och livsstil. 

I faktor 2 i denna analys finns starka samband mellan de som anser sig tycka om 

granola, de som anser sig köpa granola ofta och de som skulle köpa produkten med 

detta påstående. Det som även är unikt hos denna analys gentemot övriga är att 

variabeln som berör WTP påvisar ett starkt samband gentemot någon faktor, i detta fall 

faktor 2. Faktor 3 i denna analys påvisar ett starkt samband mellan variablerna angående 
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produktens upplevda hälsosamhet och dess positiva inverkan på önskad viktminskning. 

 

Tabell 6. Faktoranalys för påståendet “osötad”. (Egen) 

4.2.4.2 Inga artificiella sötningsmedel 

I tabell 7 nedan där påståendet “inga artificiella sötningsmedel” behandlas så kan faktor 

1 beskrivas som samtliga av de föregående, denna innefattar endast de 7 variabler 

rörande attityd och livsstil. Även i denna analys ingår nästan samtliga av variablerna 

som behandlar det specifika påståendet i faktor 2, enbart variabeln gällande WTP 

påvisar ett för svagt eller obefintligt samband till någon faktor. Faktor 3 påvisar enbart 

ett samband mellan ålder och inkomst, dessa variabler har därmed ingen korrelation 

med någon annan variabel. 
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Tabell 7. Faktoranalys för påståendet “inga artificiella sötningsmedel”. (Egen) 

4.2.5 Natur- och närvarofokus  

4.2.5.1 Sötad med honung 

Påståendet “sötad med honung” som behandlas i tabell 8 nedan påvisar liknande 

faktorer som hos de flesta av de tidigare analyserna, det vill säga att faktor 1 enbart 

innehåller de 8 variablerna relaterade till attityd och livsstil. I faktor 2 återfinns 

majoriteten av variablerna som berör påståendet, detta bortsett från variabeln rörande 

WTP som inte påvisar tydligt samband. I faktor 3 kan vi urskilja ett samband som 

innebär att de som tycker om granola också konsumerar produkten i högre grad. 



 

50 

 

 

Tabell 8. Faktoranalys för påståendet “sötad med honung”. (Egen) 

4.2.5.2 Enbart naturliga sockerarter 

I nedanstående tabell (tabell 9) behandlas påståendet “enbart naturliga sockerarter”. 

Faktor 1 innehåller återigen 8 stycken starka samband mellan variablerna som berör 

attityd och livsstil. Faktor 2 i denna analys uppvisar liknande uttryck som flera av de 

föregående analyserna, det vill säga att samtliga variabler som är relaterade till 

påståendet utöver WTP korrelerar med samma faktor. Variabeln avseende WTP påvisar 

inget samband gentemot någon av faktorerna vilket är ett återkommande fenomen. 

Faktor 3 i denna analys påvisar samband mellan de som exempelvis tycker om granola 

och de som skulle köpa produkten med detta påstående. En ytterligare aspekt som är 

relevant för denna analys är att två av variablerna är viktiga för både faktor 2 och 3, 

detta innebär att det finns en brygga som sammanknyter dessa två faktorer och att 
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frågeställningarna är väsentliga för fler dimensioner.

 

Tabell 9. Faktoranalys för påståendet “enbart naturliga sockerarter”. (Egen) 

4.3 Allmän diskussion 

Ett genomgående drag för i princip samtliga faktoranalyser är att WTP inte påvisar 

något starkt samband gentemot övriga variabler. Det finns dock ett tydligt samband 

mellan köpintention och de specifika påståendena i samtliga av analyserna. Det är i linje 

med slutsatserna i flertalet av studierna i den teoretiska granskningen som påvisar ett 

samband mellan olika former av påståenden och konsumenters attityder samt 

köpintentioner (Kozup et al., 2003, s. 19; Kim et al., 2012, s. 602; Bonilla 2010, s. 42). 

Resultatet motsäger dock sambanden som Garretson och Burton (2000, ss.223-224) 

argumenterar för, att det inte finns någon korrelation mellan påståendets utformning och 

konsumenters köpintentioner. Det som dock gör resultaten svårtolkade är att samtliga 

förpackningar påvisar starka samband i denna aspekt utöver förpackningen utan 

påstående. Slutsatsen vi drar utifrån detta är att oavsett påståendets karaktär har dess 

närvaro en positiv inverkan på konsumenters köpintentioner. 
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Ett drag som går att urskilja ur analyserna är att de påståenden som tillhör kategorin 

med ett fråndragande attribut generellt sett har starkare samband gentemot variabeln 

avseende huruvida produkten anses bra ur ett viktminskningsperspektiv. Detta bekräftar 

resultaten som André et al. (2018, s.15) redogör för och kan stärka resonemanget kring 

att påståendets karaktär måste överensstämma med målet.  

Resultaten påvisar inga tydliga samband mellan närvarofokus och förväntningar på 

smakfullhet och hälsosamhet, André et al. (2018) studie visar däremot att påståenden 

som fokuserar på närvaro i produkten upplevs såväl mer smakfull som hälsosam. Vi kan 

urskilja att naturfokuserade påståenden har höga förväntningar sett till såväl smakfullhet 

som hälsosamhet och viktminskning medan André et al. (2018) resultat visar att 

naturfokuserade påståenden anses vara mer hälsosamma men mindre smakfulla än 

vetenskapligt betonade påståenden. Avseende relationen mellan hälsosamhet och 

smakfullhet stämmer vår studie väl överens med André et al. (2018, s. 16) som finner 

positiva samband mellan förväntan på hälsosamhet och smakfullhet. Detta då samtliga 

natur- och närvarofokuserade samt natur- och frånvarofokuserade påståenden i vår 

studie har de högsta medelvärdena gällande såväl smakfullhet som hälsosamhet.  

En annan aspekt som vi i förväg antog skulle kunna urskiljas var samband mellan olika 

typer av personlighet, utifrån frågor kring attityd och livsstil, gentemot attityder 

gällande påståendets karaktär och WTP. Något samband inom detta område kunde ej 

fastställas. Dock har vi i efterhand kommit till insikt att en mer utförlig 

personlighetsanalys i enkäten hade krävts för att få en tydlig bild av respondenten, detta 

hade i sin tur kunnat bidra till ökade förutsättningar för att urskilja önskade samband. 

5. Slutsats 

Studiens syfte var att skapa en djupare förståelse för hur konsumenter värderar sötnings-

relaterade hälsopåståenden på livsmedelsförpackningar och det vi kunnat urskilja från 

vår studie är att natur- och närvarofokuserade sötningsrelaterade påståenden har högst 

köpintention och WTP vilket överensstämmer med resultaten hos Rozin et al. (2004, ss. 

153-154) och McFadden och Huffman’s (2017, s. 227) studier. Vetenskaps- och 

närvarofokuserade påståenden har lägst köpintention och WTP bland konsumenterna 

vilket var relativt väntat med tanke på att artificiellt framställda ämnens hälsoeffekter i 
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mat fortfarande är så pass omdiskuterat (EFSA, 2013, s. 6; Olney, Farber, Spitznagel, & 

Robins, 1996; Livsmedelsverket, 2018). 

Naturfokuserade påståenden ökar förväntningarna på såväl smakfullhet, hälsosamhet 

och viktminskning. Detta överensstämmer delvis med resultaten som André et al. (2018, 

s.16) lyfter fram, deras resultat indikerade dock på att naturfokuserade påståenden 

ansågs mer hälsosamma men mindre välsmakande. Ur ett viktminskningsperpektiv 

påvisade André et al. (2018, s.16) resultat att påståenden med ett vetenskapligt fokus 

var bättre ur ett viktminskningsperspektiv vilket våra resultat motsäger.  

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att det krävs vidare studier på området, speciellt 

avseende huruvida påståendets karaktär påverkar konsumenters WTP eftersom vi inte 

kunnat fastställa detta i vår studie. Dessutom finns behov att undersöka mer detaljerat 

hur konsumenters attityder och beteenden påverkar vilket påstående som prefereras 

inom diverse produktkategorier.  

6. Studiens bidrag 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Studien har fyllt ett gap i forskningen som van Kleef et al. (2005) efterlyste om 

ytterligare forskning inom området av hälsopåståenden och produktkategorier i 

kombination med André et al. (2018) önskan om att de fyra formerna av 

hälsopåståenden ska studeras på fler produktkategorier än mjölk och frukostflingor.  

Uppsatsens teoretiska bidrag i ämnet företagsekonomi är att vi skapat en djupare 

förståelse för hur påståendens karaktär påverkar konsumenter i den undersökta 

populationens attityder och deras willingness-to-pay. Det vi funnit är att natur- och 

närvarofokuserade sötningspåståenden på produktförpackningar genererar högst WTP 

samt att vetenskaps- och närvarofokuserade påståenden genererar lägst WTP hos 

konsumenterna inom denna produktkategori när sötning är i fokus. 

För att ge konsumenten uppfattningen att produkten är smakfull, hälsosam och 

fördelaktig vid viktminskning, samt för att generera den högsta graden av WTP, bör 
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livsmedelsproducenter använda sig utav naturrelaterade sötningspåståenden på 

förpackningar inom denna produktkategori.  

6.2 Praktiskt bidrag  

Genom vår studie har vi kunnat erbjuda granola-producenter en viss vägledning 

avseende hur de bör utforma sin FOP för att uppnå högst WTP hos konsumenterna i den 

undersökta populationen, detta har vi kunnat göra baserat på attityden gentemot 

produkterna hos de fiktiva konsumenterna. Vi har kunnat urskilja att FOP med natur- 

och närvarofokus genererar ett aningen högre WTP medan påståenden inom 

dimensionen för vetenskaps- och närvarofokus genererar lägst WTP. Utifrån detta 

konstaterande kan studiens resultat uppmana producenter inom denna produktkategori 

till att använda sig utav påståenden inom den prefererade dimensionen. 

6.3 Vidare forskning 

En mer grundlig undersökning gällande konsumenters attityd och beteendemönster 

skulle kunna öka förutsättningar för att urskilja vilken typ av hälsopåstående som 

prefereras av en viss typ av personlighet. Fastställda slutsatser avseende detta hade 

kunnat användas av livsmedelsproducenter för att optimera deras marknadsföring 

gentemot tänkt målgrupp. 

För att kunna säkerställa resultatet för denna studie bör samma test utföras med andra 

sötnings-relaterade påståenden i kategorierna av de fyra hälsopåståendena, detta för att 

utesluta att de specifika påståendena har någon påverkan på resultatet. Studien bör även 

utföras på fler produktkategorier för att undersöka om resultatet är applicerbart på fler 

produkter än granola.  

En ny vinkling hade kunnat ges studien genom att följa Bonilla (2010, s. 11) tes om att 

utföra studien experimentellt för ett mer verklighetsförankrat resultat. T.ex. genom att 

utföra ett verkligt experiment som innefattar respondenternas interaktion med verkliga 

produkter och fysiska pengar.  
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