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“It is hard work being green. It is hard work being socially aware.  
It is hard work making the right decisions. 

It is hard work making decisions so there does have to be a compromise.” 

(Young, Hwang, McDonald & Oates, 2010:26) 
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Sammanfattning  
 

Då det ur ett konsumentperspektiv finns ett stort intresse för att kombinera olika miljöperspektiv 

i en enhetlig märkning samtidigt som forskning visar att en kombination av olika märkningar 

genererar en ökad betalningsvilja, åsyftar denna studie att undersöka hur dessa två respektive 

typer av märkningssätt påverkar konsumentens preferenser av varumärket samt hur dessa 

preferenser skiljer sig åt. Föreliggande studie testar dessutom huruvida Simonsons (1989) teori 

om kompromisseffekter är applikabel för att öka konsumenters preferenser för ekologiska 

produkter när ett superekologiskt alternativ tillförs ett valset med ett konventionellt och ett 

ekologiskt alternativ. Studien bidrar därmed med information till beslutsfattare inom 

livsmedelsbranschen för hur ekologiska attribut påverkar konsumenters preferenser och 

betalningsviljan för ekologiska produkter.   
 

408 respondenter har medverkat i en enkätundersökning där svaren har analyserats med hjälp av 

följande statistiska analyser: reliabilitetstest, t-test, korrelationsanalys, faktoranalys och 

klusteranalys. Resultaten visar att trots att de flesta konsumenter tenderar att ha såväl en positiv 

attityd som en ökad betalningsvilja för de ekologiska alternativen, väljer fortfarande majoriteten 

av konsumenterna det konventionella alternativet, varvid ingen kompromisseffekt uppstår. För 

de allra flesta av studiens respondenter motsvarar med andra ord inte den ökade betalningsviljan 

rådande marknadspriser, något som bland annat skulle kunna bero på att konsumenterna inte 

känner erforderligt med tilltro till miljömärkningarna. Priset kan dessutom fungera som ett 

hinder mot ett nytt beteende, varvid konsumenten istället av ren vana håller kvar vid det gamla. 

Vad gäller konsumenternas syn på superekologiska märkningar tycks ett superekologiskt 

trioalternativ i dagsläget vara att föredra. Något mer överraskande är att respondenterna, i 

motsats till vad flertalet tidigare studier har visat (Roddy, Cowan & Hutchinson 1994; CEC, 

1999; Magnusson, Arvola, Hursti, Åberg & Sjödén, 2001; Torjusen, Lieblein, Wandel & Francis, 

2001; m.fl.), dessutom upplever smak och kvalitet hos de ekologiska alternativen som sämre 

jämfört med det konventionella alternativet. 
 

Eftersom de flesta konsumenter de facto uttrycker en ökad betalningsvilja för ekologiska 

alternativ, anser vi avslutningsvis att en mindre prisskillnad mellan konventionella och 

ekologiska produkter är något som beslutsfattare i livsmedelsbranschen framför allt borde ta i 

beaktning för att i framtiden öka antalet konsumenter av ekologiska produkter. 
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Abstract  

 

From a consumer perspective, there exists a considerable interest in combining different 

environmental perspective in an uniform label. On the other hand, since research shows that a 

combination of different labels generates a greater willingness to pay, this study aim to examine 

how these two respective types of labeling affect consumers brand preferences, and furthermore 

how these preferences differ. The present study also test whether Simonson's (1989) theory of 

compromise effect could be applied to increase consumer preference for organic products, when 

adding an organic premium alternative to a choice set with a conventional and an organic 

alternative. Thus, the study contributes information to decision makers in the food industry about 

how ecological attributes affect consumers’ brand preferences and their willingness to pay for 

organic products. 
 

408 respondents have participated in a survey in which the answers were analyzed using the 

following statistical analyzes: reliability test, t-test, correlation analysis, factor analysis and 

cluster analysis. The results show that although most consumers tend to have both a positive 

attitude and an increased willingness to pay for organic alternatives, the majority of consumers 

still choose the conventional alternative, why no compromise effect occurs. For most of the 

study's respondents the increased willingness to pay does not correspond with current market 

prices. Among other things this could be explained by consumers’ lack of confidence in eco-

labels. The price may also act as a barrier to a new behavior, whereby the consumer out of pure 

habit chooses the conventional alternative. Based on the consumer preferences for organic 

premium labels, the organic premium combination alternative seems to be the preferable choice. 

Somewhat more surprising, the respondents in this study, in contrast to most previous studies 

(Roddy et al., 1994; CEC, 1999; Magnusson et al., 2001; Torjusen et al., 2001; etc.), perceived 

the taste and quality of the ecological alternatives as inferior to the conventional alternative. 
 

Finally, since the respondents show an increased willingness to pay for organic products, we 

think that decision makers in the food industry primarily should take into consideration that a 

minor price difference between conventional and organic products is something that could 

increase the number of consumers buying organic products in the future.  
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1. INTRODUKTION 
 

I det följande kapitlet presenteras studiens syfte och frågeställningar utifrån en bakgrund och 

diskussion av problemet under utredning. Därefter följer en kort presentation av studiens 

avgränsningar. 
    

1.1. Bakgrund 

 
Avsaknaden av en konkret objektiv definition om vad som faktiskt utgör en miljövänlig produkt 

(Hartmann & Ibáñez, 2006:675) har lett till att det skapats klassificeringsverktyg i form av olika 

miljömärkningar. Detta för att tillhandahålla information och hjälpa konsumenten att identifiera 

produkter som representerar sunda miljöval (Morris, 1997:11; Grankvist & Biel, 2001:406; 

Bougherara, Grolleau & Thiébaut, 2005:3; Rex & Baumann, 2007:567). Under det senaste 

decenniet har miljömärkningar nämligen kommit att bli ett dominerande medel för att positionera 

“gröna produkter” på marknaden (Rex & Baumann, 2007:573). Framväxten av dessa 

uppförandekoder och frivilliga standarder uppfattas ofta som drivna av oron för miljön samt 

konsumenternas efterfrågan av gröna produkter (Paço, Raposo & Filho, 2009:123). Gulbrandsen 

(2006:478) samt Mourad & Ahmed (2012:514) beskriver dock att drivkrafterna bakom den gröna 

marknadsföringen även härrör från företags önskemål att skydda sitt rykte, tillhandahålla 

trovärdig information till kunder samt erhålla konkurrensfördelar. Företagen har nämligen insett 

att de måste vara förberedda att förse sina kunder med information om sina produkter och 

tillverkningsprocessers miljöpåverkan (Ginsberg & Bloom, 2004:80). Detta och det senaste 

decenniets ökning av offentliga granskningar av företag har därmed lett till att nästan alla 

industrier har börjat integrera ett miljöperspektiv i sina produkt- och serviceutvecklingar (ibid.). 

 

Marknader för miljövänliga produkter kan dock beskrivas som dysfunktionella eftersom de flesta 

utlovade miljövänliga attribut är såväl allmännyttiga som icke observerbara (Ibanez & Grolleau, 

2008:234), samtidigt som konsumenterna i första hand köper miljövänliga varor och tjänster för 

att uppfylla privata behov och önskemål (Ginsberg & Bloom, 2004:84; Bougherara & Grolleau, 

2005:422). Att förstå samspelet mellan den privata och allmännyttiga karaktären hos en produkt 

är därmed en avgörande aspekt för att kunna förutse miljömärkningars framgång (Grolleau, 
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Ibanez & Mzoughi, 2009:2148). Detta eftersom miljövänlighet ofta inte är den dominerande 

faktorn när det kommer till konsumenternas produktval, utan istället enbart ett ytterligare 

övervägande (Grolleau & Caswell, 2006:480).  

 

Idag finns flera hundra olika miljömärkningar ute på marknaden (Eco Label Index, 2013-09-01). 

Både i form av branschspecifika märkningar (såsom den svenska kravetiketten, som visar att 

livsmedelsprodukten är ekologiskt odlad) samt olika företagsspecifika märkningar (såsom Coops 

ekologiska treklöver). Vissa märkningar har funnits länge och konsumenter har redan etablerade 

relationer till dessa, medan flera är nya och ska bana sin väg in i konsumenternas medvetanden. 

Olika miljömärkningar tilltalar även konsumenterna i varierande grad (Sirieix, Delanchy, 

Remaud & Zepedad, 2011:20). Detta faktum bekräftas av att det i europeiska undersökningar har 

framkommit att vissa miljömärkningar, såsom Fairtrade, framkallar tycke hos konsumenterna, 

medan andra mer företagsspecifika (förslagsvis Tescos Nuturemärkning) ogillas hos desamma 

(ibid.). 

 

Konsumenter, aktieägare och samhället i stort har mycket att vinna på att ett företag integrerar 

miljövänlighet i sin marknadsföringsstrategi (Ginsberg & Bloom, 2004:84). Tanken är nämligen 

att om konsumenterna genom en miljömärkning tillhandahåller bättre information, kommer de 

att inkludera den i sitt köpbeslut, vilket skapar incitament för företag att investera i grönare 

teknologi samt motiverar företagen att skapa nya och mer miljöfrämjande produkter (Grankvist, 

Dahlstrand & Biel, 2004:213; Bougherara et al., 2005:3; Rex & Baumann, 2007:568). Om det 

genomförs på ett korrekt sätt, kan grön marknadsföring därmed också fungera som ett 

hjälpmedel för att öka det känslomässiga bandet mellan konsumenter och varumärken (Ginsberg 

& Bloom, 2004:84). Att ha förmågan att marknadsföra sig som ett grönt företag kan med andra 

ord - förutsatt att det görs rätt - generera en mer positiv bild, vilket i sin tur kan öka försäljningen 

och höja aktiekurserna (ibid.). Ginsberg & Bloom (2004:80) menar att det råder föga tvivel om 

att företagen kommer att fortsätta att vidta åtgärder för att bli bättre samhällsmedborgare. 

Däremot behöver det faktum att ett företag implementerar gröna rutiner internt inte betyda att det 

alltid bör betona sådana förändringar externt. Om “att vara grön” inte resulterar i en större 

marknadsandel, en ökad försäljning eller förbättrar företagets anseende, kan sådan här grön 
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marknadsföring snarare vara dumdristigt. (Ibid.) Daniele Giovanucci, VD för Cosa, Committe on 

Sustainable Assessment, säger att: 

 

”Vi har tillbringat de senaste tio åren med att anta att miljömärkningar har positiva effekter, 

men vi har egentligen inte haft så mycket hårda fakta.” (Ottosson, 2013-09-01) 

 

1.2. Problemdiskussion 

 
Trots att miljömärkning sålunda är ett av de mest betydelsefulla marknadsföringsverktygen är 

marknadsandelen för miljömärkta produkter fortfarande låg, vilket delvis kan bero på att de 

främst har riktats till redan gröna konsumenter (Ginsberg & Bloom, 2004:79). När konsumenter 

tvingas göra avvägningar mellan produktegenskaper och att hjälpa miljön, vinner nästan aldrig 

miljön (ibid.).  Detta är fallet även om stora ansträngningar har gjorts för att göra 

miljömärkningen mer effektiv och ändamålsenlig (Rex & Baumann, 2007:567).  Till följd av att 

marknadsföring ofta ses som motsatsen till begreppet hållbarhet kan till och med själva 

begreppet ”grön marknadsföring” framstå som tämligen motsägelsefull (Jones, Clarke-Hill, 

Comfort & Hillier, 2007:123). Marknadsföring ses nämligen av många som en av de främsta 

drivkrafterna bakom konsumtion, medan hållbarhet handlar om att konsumera mindre (ibid.). 

 

Med beaktning av det ovanstående ifrågasätts ofta trovärdigheten i den gröna marknadsföringen. 

Eftersom trovärdighet är en nyckelfaktor i en framgångsrik grön varumärkesstrategi, är detta 

emellertid något företag i alla högsta grad bör beakta (Handen & Kull, 1994, efter Thøgersen, 

2002:91; Kirchhoff, 2000:414; Thøgersen, 2000:95; Peattie, 2001:193; Loureiro et al., 2002:204; 

Ginsberg & Bloom, 2004:84; Rex & Baumann, 2007:570). För en del företag är den gröna 

marknadsföringen nämligen enbart symboliska försök till ett socialt ansvarstagande (Peattie, 

2001:193; Laufer, 2003:253). I syfte att förbättra såväl sitt rykte som allmänhetens bild av 

varumärket försöker dessa företag ge sken av att vara mer miljövänliga än vad de egentligen är, 

något som brukar benämnas ”greenwashing” (ibid.). Grön marknadsföring har även tagit skada 

av konsumenters uppfattningar om att produkterna skulle vara av sämre kvalitet eller inte till 

fullo leva upp till sina miljömässiga löften (Ginsberg & Bloom, 2004:79). Företag vars 

värderingar och kultur däremot genomsyras av ett socialt ansvarstagande kommer enligt 
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Ginsberg & Bloom (2004:84) vara mer trovärdiga i konsumentens ögon. För att trovärdighet ska 

verka som en nyckelfaktor i den gröna varumärkesstrategin, måste företagen dock också kunna 

backa upp sina miljömässiga påståenden (ibid.).  

 

Hur kan företag då hantera de dilemman som associeras med grön marknadsföring (Ginsberg & 

Bloom, 2004:80)?  Jo, de måste bland annat alltid komma ihåg att konsumenter troligtvis inte 

kommer att kompromissa när det gäller traditionella produktattribut, såsom bekvämlighet, 

tillgänglighet, kvalitet och prestanda (ibid.). Även när konsumenter värderar hållbarhet eller 

socialt rättvisa mål agerar de nämligen inte alltid därefter (Sirieix et al., 2011:3). Därför måste 

produktattribut hos gröna produkter överensstämma med motsvarande attribut hos icke-gröna 

produkter för att de ska tas under konsideration av så många konsumenter som möjligt (ibid.). 

Dock bör det noteras att det kan vara erforderligt om perceptionen av dessa egenskaper 

överensstämmer (Ginsberg & Bloom, 2004:80). Sörqvist et al. (2013:9) visar nämligen i sin 

forskning att konsumenter ofta föredrar smaken på ekologiskt märkta produkter, även om de är 

objektivt identiska med icke märkta alternativ. Ginsberg & Bloom (2004:79) förtydligar även att 

fler och fler konsumenter är villiga att betala ett högre pris för ekologisk mat om de, vare sig det 

ligger någon sanning i det eller ej, tror att ekologisk mat är hälsosammare och godare.  

 

För att konsumenter skall tycka det är värt att lägga ned resurser på att bevara relationen med 

varumärket är det nödvändigt att logotyper genererar mer än enbart snabb och enkel igenkänning 

av varumärket (Dowling, 1994:134; Park, Eisingerich, Pol & Park, 2013:186). Logotyper, som 

den visuella representationen av vad varumärket står för, måste därför utöver 

identifieringsmöjligheterna även förmedla varumärkets symboliska och funktionella förmåner 

samt en estetisk attraktion, för att därigenom skapa förutsättningar för en optimal konsument- 

och varumärkesrelation (Park et al., 2013:186). En utmaning för “gröna” företag blir därmed att 

sammankoppla fler och starkare emotionella värden till varumärket för att på så vis stärka 

konsumenters bild av de individuella förmånerna som erhålls vid köp av miljömärkta produkter 

(Hartmann & Ibáñez, 2006:675; Park et al., 2013:186), samt utforma affärsmetoder och 

produkter som är miljövänliga samtidigt som de uppfyller konsumenternas behov (Ginsberg & 

Bloom, 2004:84). 

 



”Värdering av ekologisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen, januari 2014 

21 
 

Ett företag måste dessutom försäkra sig om att dess varumärke inte överges för att det uppfattas 

som “för grönt” av de kundsegment som är likgiltiga eller till och med avogt inställda till gröna 

produktegenskaper (Mohr, Eroglu & Ellen, 1998:31; Ginsberg & Bloom, 2004:83).  I den mån 

konsumenterna inte tror på de miljömässiga fördelar som framkommer i reklam och på 

produktmärkningar, kan kostnaderna för att såväl utveckla som kommunicera förmånerna av 

dessa nya alternativt förbättrade gröna produkter annars vara bortkastade (Mohr et al.,1998:31). 

Det är därför viktigt att inse att det inte finns en grön marknadsföringsstrategi som är den rätta 

för alla företag (ibid.). Strategierna som fungerar bäst under olika marknads- och 

konkurrensvillkor är följaktligen alltifrån relativt passiva och tystlåtna “gröninspirerande” 

tillvägagångssätt till mer aggressiva och synliga “extremgröna” närmanden (Ginsberg & Bloom, 

2004:80). Chefer som förstår dessa strategier och den underliggande tankegången bakom dem 

kommer vara bättre rustade att hjälpa sina företag att dra nytta av miljövänliga 

marknadsföringsmetoder (ibid.). 

 

Konsumenter av hållbara livsmedel antas vidare ha en rationell beslutsfattandeprocess samt en 

god kännedom om logotypbudskapet (Sirieix et al., 2011:18; Andersson & Ekelund, 2012:2). Det 

vill säga, de konsumenter som värdesätter hållbarhet söker även efter hållbara etiketter för att 

därefter, när de upplevda fördelarna överstiger kostnaderna, välja att köpa dessa produkter 

(Peattie, 2001:192; Hartmann & Ibáñez, 2006:675; Sirieix et al., 2011:18; Andersson & Ekelund, 

2012:2). Det skulle innebära att konsumenter med en större medvetenhet om miljö och sociala 

frågor är mer benägna att köpa hållbara produkter (Sirieix et al., 2011:18; Andersson & Ekelund, 

2012:2). Detta är något som bekräftas av Grankvist et al. (2004:224) samt Sörqvist et al. 

(2013:7), vilka visar att beroende på konsumenters attityder till miljöproblem så påverkas deras 

beteenden i olika hög grad av ekologiska märkningar. 

 

Sammanfattningsvis visar forskning att samtidigt som konsumenter tycker att det är viktigt med 

miljömärkningar brukar märkesdjungeln enligt Andersson & Ekelund (2012:2) ibland också 

illustrativt beskrivas som ett större hinder för grön konsumtion än en lågkonjunktur. Det har 

nämligen framkommit att konsumenter anser att antalet olika miljömärkningar gör det 

förvirrande och svårt att göra gröna val. Detta eftersom förståelsen för vad varje miljömärkning 

står för, samt hur dessa förhåller sig till varandra, blir väldigt komplicerad. (Ibid.) Konsumenter 
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tenderar också att vara mer skeptiska mot de miljömärkningar som de inte är förtrogna med 

(Sirieix et al., 2011:20.). Det existerar därför såväl ett stort intresse för att kombinera olika 

miljöperspektiv i en enhetlig certifierande märkning (Sirieix et al., 2011; Andersson & Ekelund, 

2012) som ett intresse av ett miljömärke som klassificerar (Andersson & Ekelund, 2012:2). 

 

Samtidigt som konsumenter eftersträvar en enhetlig märkning finns det också många företag som 

använder sig av en kombination av flera miljömärkningar på samma produkt. En gemensam 

tillämpning av miljömässiga och sociala märkningar på samma produkt föranleder nämligen en 

subadditiv betalningsvilja (en egenskap hos en funktion som anger att summan av två delar alltid 

returnerar något mindre än, eller blir lika med, summan av funktionens individuella värden), 

jämfört med betalningsviljan om de två dimensionerna beaktas separat (Didier & Lucie, 

2008:487).  Det vill säga, en kombination av två olika miljöetiketter gav enligt Didier & Lucies 

(2008) forskning en större ökning av betalningsviljan för produkten jämfört med om den enbart 

hade haft en märkning, men dock inte lika stor som om betalningsviljan för produkterna med en 

märkning hade adderats. Det faktum att konsumenter föredrar olika miljömärkningar - 

ekologiskt, närproducerat, klimatkompenserande och Fairtrade - kan dock påverka effekten av 

olika märkeskombinationer (Sirieix et al., 2011:20). Detta på grund av att konsumenterna inte 

tycker om någon av märkningarna eller att de upplever kombinationen som motsägelsefull 

(Sirieix et al., 2011:17). 

 

Då det ur ett konsumentperspektiv finns ett stort intresse för att kombinera olika miljöperspektiv 

i en enhetlig märkning samtidigt som forskning visar att en kombination av olika märkningar 

genererar en ökad betalningsvilja, åsyftar denna studie att undersöka hur dessa två respektive 

typer av märkningssätt påverkar konsumentens preferens av varumärket, samt hur dessa 

preferenser skiljer sig åt. Genom att studera denna outforskade divergens undersöks huruvida 

skapandet av en ny “superekologisk” märkning är befogad eller om samma effekt kan uppnås 

med en kombination av olika miljömärkningar (Didier & Lucie, 2008; Sirieix et al., 2011). 

Eftersom dagens konsumenter vanligtvis bara erbjuds ett konventionellt alternativ och ett 

ekologiskt alternativ vid köp av ekologiska produkter åsyftar studien även att undersöka om 

dessa superekologiska märkningar i form av ett tredje graderingssteg, där märkningarna täcker 

flera miljöperspektiv, genererar en kompromisseffekt. Om så är fallet, har additionen av det 
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superekologiska alternativet potential att öka sannolikheten för att fler konsumenter kommer att 

välja ekologiska produkter (jfr Simonson, 1989:158; Simonson & Tversky, 1992:287–288; 

Sheng, Parker & Nakamoto, 2005:593). Kompromisseffekten innebär nämligen att 

introduktionen av ett extremalternativ inte nödvändigtvis resulterar i en dramatisk 

försäljningsökning av den produkten, utan istället blir konsumenter mer benägna att välja ett 

mellanalternativ (Varian, 1997:11). Förlängningen av nuvarande forskning, som föreliggande 

studie avser att tillhandahålla, blir således även att utreda kompromisseffektens potentiella 

verkan vid en miljömässig gradering. 

1.3. Syfte 

 

Syftet är att undersöka hur konsumenters preferenser av ett varumärke påverkas av olika typer av 

miljömärkningar, och om en treskalig miljögradering frambringar en kompromisseffekt.  

1.4. Avgränsning 

 
Studien kommer att mäta konsumenters attityder, åsikter och betalningsvilja, varför inga faktiska 

konsumtionsbeteenden kommer att mätas. Vidare kommer studien enbart att beröra den svenska 

livsmedelsindustrin, varvid en avgränsning som gjordes var att välja ut enbart en typ av 

livsmedel att fokusera studien kring. Fokus lades på den svenska kaffebranschen där de fyra 

största kaffevarumärkena i Sverige utgörs av Gevalia, Zoega, Löfbergs Lila samt Classic (Gefle 

Dagblad, 2013-09-06). I denna studie kommer emellertid enbart varumärket Gevalia, som täcker 

ungefär 42 procent av den svenska kaffemarknaden (ibid.), att användas. 

 

Dessutom är undersökningen avgränsad till faktorer som ofta används vid utredning av 

varumärkens värde ur ett konsumentperspektiv, i form av symboliska fördelar, 

erfarenhetsmässiga fördelar, kvalitet, lojalitet och brand equity. Naturligtvis finns det även andra 

potentiella faktorer som kan påverka konsumenters värdering av ett varumärke, vilka inte ingår i 

denna undersökning (se exempel i 3.3). 
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Vi kommer vidare inte att använda oss av företagsspecifika märkningar utan väljer istället att 

använda existerande tredjepartsmärken på kaffemarknaden. Vad beträffar dessa märkningar 

kommer vi dock inte att undersöka huruvida de enskilda tredjepartsmärkena verkligen tillgodoser 

märkningens krav. Vi kommer heller inte att närmare undersöka den kritik som riktats mot 

ekologisk produktion.  
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1.5. Disposition 

 
 

 
  

 
METOD 

 

Presentation av metodval och praktiskt genomförande 

 
INTRODUKTION 

 

Problemdiskussion, presentation av syfte samt avgränsning 

 

TEORI 
 

Presentation av relevanta teorier, state-of-the-art och hypoteser 

 
RESULTAT OCH ANALYS 

 

Presentation av den empiriska datan, resultat och statistiska analyser 

 

DISKUSSION & SLUTSATSER 
 

Presentation av studiens resultat, begränsningar och förslag till vidare 
forskning 

Modell 1.1. Disposition av studien (egen). 
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2. TEORI 
 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen, vilken inleds med för studien relevant 

teori om varumärken, miljöetiketters roll, privata och allmänna nyttighetsattribut, konsumentens 

gröna köpbeslutsprocess samt kompromisseffekten. Därefter följer en utvärdering och 

bedömning av presenterad teori varvid målet med state-of-the-art, vars syfte är att bedöma 

teoriernas styrka samt bekräfta deras relevans, uppfylls.  Sammantaget kommer detta sedan 

utgöra grunden för identifiering av forskningsgapet och slutligen formulerandet av studiens 

hypoteser. 

 

2.1. Varumärkespreferens 

 
Ett varumärke kan definieras som ett namn, en term, ett tecken, en symbol, en design eller en 

kombination av dessa, som hjälper konsumenten att identifiera varor och tjänster hos en säljare, 

samt differentiera dessa från konkurrenter (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008:511, 

985). Det bör dock ihågkommas att varumärken, sin definition till trots, är så mycket mer än bara 

namn och symboler (Kotler et al., 2008:521). Eftersom de representerar kundens uppfattning om, 

och känslor för, en produkt och dess prestanda är de nämligen en nyckelingrediens i relationen 

mellan konsumenter och företag. Med andra ord företräder varumärket allting som produkten 

betyder för konsumenter. (Ibid.) 

2.1.1. Brand awareness 

 

Formellt avser ”brand awareness” kundernas förmåga att komma ihåg och känna igen ett 

varumärke (Keller, 1993:3; Chen & Chang, 2012a:1152). Det handlar emellertid om mer än bara 

det faktum att konsumenter känner igen ett varumärkesnamn genom att tidigare har sett det en 

eller flera gånger (Keller, 1993:3). Brand awareness handlar nämligen även om att koppla ihop 

varumärket till särskilda associationer som konsumenten i fråga har ett minne av (ibid.). Brand 

awareness kan ensamt vara viktigare än andra egenskaper, såsom kvalitet, i beslutsfattandet vid 

varumärkesval (Hoyer & Brown, 1990:147). Hoyer & Brown fann till exempel, att konsumenter 

var mer benägna att välja ett bekant kontra ett okänt märke, trots att de visste att det okända 
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varumärket var av högre kvalitet (ibid.). Brand awareness kan vidare särskiljas i två 

nyckeldimensioner; djup (brand recognition) och bredd (brand recall) (Keller, 1993:3; Keller, 

2001:9; Hoeffler & Keller, 2002:79).  

 

Djup handlar om hur lätt konsumenten kan komma ihåg eller känna igen varumärket (Keller, 

1993:3; Keller, 2001:9; Hoeffler & Keller, 2002:79; Chen & Chang, 2012a:1152). Igenkännande 

är beroende av konsumenternas förmåga att särskilja mellan varumärken som konsumenten varit 

i kontakt med tidigare och nya varumärken (Keller, 1993:3; MacInnis, Shapiro & Mani, 

1999:603). Igenkännande är också ett relevant mål för brand awareness när konsumenternas 

inköpsbeslut är stimuli-baserade (MacInnis et al., 1999:603). Detta eftersom valet inte kan 

baseras på vilka varumärken och/eller produktkategorier konsumenter kan erinra sig om, utan 

snarare på vilka märken som är observerbara och vilka de därmed utsätts för när de gör ett val. 

Sådana inköpssammanhang kan exempelvis uppstå när konsumenten väljer mellan olika märken 

som visas på hyllorna i en stormarknad. (Ibid.) 

 

Bredd avser vid hur många olika köpsituationer konsumenten faktiskt kommer att tänka på 

varumärket (Keller, 1993:3; Keller, 2001:9; Hoeffler & Keller, 2002:79). Det är nämligen av vikt 

att konsumenten tänker på varumärket när de tänker på produktkategorin till vilken varumärket 

tillhör, eftersom det då ger en större möjlighet att varumärket ingår i det valset av produkter från 

vilket det slutliga valet sker (Nedungadi, 1990:264; Keller, 1993:3; MacInnis et al., 1999:603; 

Chen & Chang, 2012a:1154). Det finns många situationer där konsumenter exponeras för 

produktkategoribenämningar (exempelvis ordet ”chips” på en skylt i mittgången i snabbköpet 

eller ordet ”öl” på en meny), och där de sedan måste erinra sig om ett eller flera märken 

associerade med den kategorin (exempelvis OLW, Norrlands Guld) (MacInnis et al., 1999:603). 

 På en bredare och mer abstrakt nivå måste konsumenten dessutom då veta vilka grundfunktioner 

varumärket är avsedda att tillhandahålla, det vill säga vilka behov varumärket avser att 

tillfredsställa (Keller, 1993:3; Keller, 2001:9).  

 

När konsumenten är osäker på produktens kvalitet uppfattar denne köpbeslutet som riskfyllt 

(Erdem & Swait, 1998, efter Chen & Chang, 2012a:1154). Uppfattad risk är en subjektiv 

förlustförväntan (Chen & Chang, 2012a:1154; Chen & Chang, 2012b:506;). Brand awareness 
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kan därigenom vara ett medel för att reducera konsumentens upplevda risk (Keller & Lehmann, 

2006:746), eftersom konsumenten i detta fall via förtrogenhet kan minska sina sökkostnader 

(Hoyer & Brown, 1990:142). Att etablera en stark brand awareness bland potentiella kunder 

bidrar därmed till minskade sökkostnader, förbättrade värdeomdömen samt ökade köpavsikter 

(Oh, 2000:155). Brand awareness har följaktligen ett betydande inflytande på 

marknadsföringsaktiviteter relaterade till varumärket, varför det är en av de grundläggande 

dimensionerna av brand equity (Keller, 1993:2) (se nedan i avsnitt 2.1.7). Sett ur ett grönt 

perspektiv verifierar Chen & Chang (2012a:1158) dessutom i sin studie att green brand 

awareness, i form av köparens förmåga att känna igen och komma ihåg att ett varumärke är 

miljövänligt, är positivt relaterad till green brand equity.  

2.1.2. Brand image 

 

Brand image definieras som konsumenters uppfattning av ett varumärke och reflekteras av deras 

minnesassociationer till varumärket, varvid det därmed inkluderar den betydelse varumärket har 

för konsumenterna (Dobni & Zinkhan, 1990:118; Keller 1993:4). Brand image är till stor del ett 

subjektivt och mentalt fenomen som uppstår via konsumentens tolkning, vare sig den är 

motiverad eller känslomässig (Dobni & Zinkhan, 1990:118). När brand image är starkt, kan det 

användas för att förbättra en persons självbild (ibid.). Det finns vidare ett flertal olika typer av 

varumärkesassociationer, såsom produktrelaterade och icke-produktrelaterade attribut, 

funktionella, symboliska, eller erfarenhetsmässiga fördelar samt attityder (Park, 1986:136, 144; 

Keller, 1993:4). Brand image är således summan av intryck som påverkar hur konsumenten 

uppfattar ett varumärke, inklusive de element som identifierar eller särskiljer varumärket från 

andra varumärken, den personlighet varumärket förvärvar samt de fördelar det utlovar (Keegan, 

Moriarty & Duncan, 1995:319–324). 

2.1.2.1. Attribut 

 

Attribut är de beskrivande egenskaper som kännetecknar en produkt (Keller, 1993:4). Keller 

delar in attributen i produkt- och icke-produktrelaterade attribut. Produktrelaterade attribut 

definieras som de ingredienser som behövs för att utföra den funktion som konsumenter 

eftersöker hos produkten, medan icke - produktrelaterade attribut motsvarar externa aspekter av 
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köpet eller konsumtionen av produkten. De fyra huvudsakliga typerna av icke-produktrelaterade 

attribut är: (1) prisinformation, (2) förpackning eller information från produktutseendet, (3) 

användarbildspråk (vilken typ av person som använder vilken typ av produkt), och (4) 

användningsbildspråk (var och i vilka typer av situationer produkten används). Trots att priset 

utgör ett nödvändigt steg i köpprocessen, ses det som ett icke-produktrelaterat attribut, eftersom 

det typiskt sett inte har ett direkt samband med produktprestandan. (Ibid.) Priset är emellertid en 

särskilt viktig association eftersom konsumenterna ofta har starka föreställningar om priset i 

förhållande till värdet av ett varumärke (Lassar, Mittal & Sharma, 1995:13), och därför kan 

organisera sina kunskaper om produktkategorin på basis av prisnivåerna för olika märken 

(Blattberg & Wisniewski, 1989:306–308).  

2.1.2.2. Funktionella fördelar  

 

Fördelar är de personliga värderingar som konsumenten kopplar till produktattributen, det vill 

säga vad konsumenten anser att produkten kan göra för denne (Keller, 1993:4). Varje produkt 

kan teoretiskt sett positioneras med hjälp av funktionell, symbolisk och/eller erfarenhetsmässig 

image (Park et al., 1986:136). 

 

Park, MacInnis & Priester (2007:12) pekar på att varumärken kan hanteras för att minska 

osäkerheten i individers liv genom att underlätta kontroll och effektivisera uppnåendet av 

önskvärda resultat. Varumärken kan därmed skapa en känsla av effektivitet och duglighet hos 

individen, vilket hjälper denne att hantera dagliga göromål på ett mer effektivt sätt (Park et al., 

2013:182). Funktionella fördelar erhålls vid konsumtion av en produkt och svarar vanligtvis mot 

de produktrelaterade attributen (Keller, 1993:4). Dessa fördelar kopplas ofta samman med 

tämligen grundläggande motiv, såsom fysiologiska behov (Maslow, Frager & Fadiman, 1970:67) 

och undvikandet av konsumtionsrelaterade risker (Park et al., 1986:136; Keller, 1993:4; Hsieh, 

Pan & Setiono, 2004:253). Keller (1993:4; 2001:10) beskriver det nyssnämnda som det 

tillvägagångssätt varumärket använder för att möta kundens funktionella behov av produkten. 

Detta eftersom funktionella behov är de som motiverar konsumenten att söka efter de produkter 

som kan lösa konsumtionsbaserade problem (Park et al., 1986:136). Park et al. (2013:182,185) 

menar vidare att logotyper, som utgör en visuell representation av varumärket, har förmågan att 

påminna kunder om varumärkets funktionella förmåner och kommunicera dessa fördelar till 
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dem. Om konsumenten uppfattar att företaget förmedlar dessa behov, och därmed gör deras liv 

enklare, är de dessutom mindre benägna att byta till ett annat företag och dess produkter 

(Bhattacharya & Sen, 2003:76).   

2.1.2.3. Symboliska fördelar 

 

Alla produkter - oavsett hur vardagliga de är - kan ha en symbolisk innebörd (Levy 1959, efter 

Holbrook & Hirschman, 1982:134). Brand image inkluderar symboliska fördelar associerade 

med specifika varumärkesattribut och kan definieras som konsumentens mentala bild av det 

erbjudande som varumärket ger (Padgett & Allen, 1997:50; Chen, 2010:309). Symboliska 

fördelar är med andra ord de yttre fördelarna vid produktkonsumtion, vilka vanligtvis svarar mot 

icke-produktrelaterade attribut (Keller, 1993:4). Symboliska fördelar relaterar till konsumentens 

underliggande behov av social acceptans, personliga uttryck, grupptillhörighet och självbild 

(Solomon, 1983:319; Park, 1986:136; Keller, 1993:4; Hsieh et al., 2004:253). Konsumenterna 

kan exempelvis värdesätta varumärkets prestige, exklusivitet, eller trendighet på grundval av hur 

dessa faktororer relaterar till deras självuppfattning (Solomon, 1983:321; Keller, 1993:4). De 

symboliska fördelarna torde därför vara mest framträdande hos olika “märkesprodukter” (Keller, 

1993:4). 

 

Solomon (1983:319) menar att självuttryckande fördelar tillhandahållna genom varumärket utgör 

ett sätt för konsumenten att uttrycka sin livsstil och sina värderingar. Detta är viktigt eftersom 

varumärkets koppling till konsumentens egna jag i sin tur kan få dem att investera egna resurser 

för att upprätthålla ett starkt varumärkesförhållande (Park, MacInnis, Priester, Eisingerich & 

Iacobucci, 2010:15). Relationer mellan konsumenter och företag är nämligen såväl aktiva, 

selektiva och viljemässiga från konsumenters sida och, beroende på hur pass väl konsumenter 

identifierar sig med företaget, får de dem att i högre eller lägre grad engagera sig i för företaget 

antingen goda eller potentiellt ogynnsamma beteenden (Bhattacharya & Sen, 2003:76). Mer 

specifikt innebär detta att varumärken som har ett starkt samband med konsumenters 

självidentifierande fördelar, och således associerar starkt med konsumentens positiva värderingar 

och tankar om varumärket, resulterar i större omfattning av relationsbevarande åtgärder från 

konsumentens sida, jämfört med om dessa kopplingar till varumärket saknas (Park et al., 

2010:15).  
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Peters (1999:41) förklarar att logotypen kan beskrivas som en grafisk och visuell representation 

av vad varumärket är och står för, vilket enligt Walsh, Winterich & Mittal (2010:75) gör 

logotypen till ett avgörande verktyg vid förmedling av fördelskapande associationer mellan 

varumärket och jaget. Detta skapar i sin tur såväl en starkare koppling som en förmåga att se 

varumärket som en del av sig själv (ibid.). 

2.1.2.4. Erfarenhetsmässiga fördelar 

 

Vid förekomsten av erfarenhetsmässiga fördelar är konsumenter såväl känslomässigt som 

rationellt drivna (Holbrook & Hirschman, 1982:132; Schmitt, 1999:53). Det vill säga eftersom 

konsumtionsupplevelser ofta är inriktade mot att uppnå njutbara upplevelser, kan konsumenterna 

lika ofta ägna sig åt rationella val drivna av känslor, som utövande av fantasier, känslor och 

nöjen (ibid.). Erfarenhetsmässiga fördelar relaterar med andra ord till hur det känns för 

konsumenten att använda produkten och motsvarar därmed upplevelsen av de produktrelaterade 

attributen (Keller, 1993:4). 

 

Erfarenheter uppstår som ett resultat av att möta, genomgå eller leva igenom saker (Schmitt, 

1999:57). De olika typer av upplevelser som kan kopplas till erfarenhetsmässiga behov är: (1) 

sinnesupplevelser (såsom syn, känsel, hörsel, smak och lukt), (2) känslomässiga upplevelser 

(exempelvis glädje och nöje), (3) kreativa kognitiva erfarenheter (problemlösande upplevelser), 

(4) fysiska upplevelser, beteenden och livsstilar, samt (5) upplevelsen av grupptillhörighet 

(Klinger, 1971:18, efter Holbrook & Hirschman, 1982:138; Park et al., 1986:136; Keller, 1993:4; 

Schmitt, 1999:53; Hsieh et al., 2004:253). Ett varumärke med ett erfarenhetsmässigt koncept är 

utformat för att uppfylla dessa internt genererade behov av stimulering och/eller ombyte (Park et 

al. 1986:136). Erfarenheterna tillhandahålls genom bland annat kommunikation, visuell och 

verbal identitet samt produktnärvaro (Schmitt, 1999:53). Erfarenhetsmässiga behov handlar även 

om uppskattningen av en produkt enbart för produktens skull och inte för produktens eventuella 

nyttofunktion (Holbrook & Hirschman, 1982:138). Ett exempel kan vara konsumenter som köper 

och äter glass för den njutbara smakupplevelsen snarare än för att stilla hunger. 
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Precis som vid förhållandet mellan funktionella behov och konsumtion är förhållandet mellan 

symboliska behov och konsumtion, samt mellan erfarenhetsmässiga behov och konsumtion, 

betydande (Hsieh et al., 2004:253). I situationer som kräver mycket engagemang eftersöker 

konsumenterna dock i högre grad personliga, erfarenhetsmässiga och symboliska fördelar 

jämfört med situationer som kräver mindre engagemang, där istället produktens funktionalitet 

maximeras (Solomon, Surprenant, Czepiel & Gutman 1985:107; Bian & Moutinho, 2009:196). 

2.1.2.5. Varumärkesattityder  

 

Den tredje och mest abstrakta typen av varumärkesassociationer är attityder (Tuominen, 

1999:83). Varumärkesattityder är viktiga eftersom de ofta utgör grunden för konsumenternas 

beteenden vid exempelvis varumärkesval (Keller, 1993:4). Keller beskriver att en allmänt 

accepterad modell är att definiera varumärkesattityder som en funktion av de tillhörande fördelar 

och attribut som är framträdande för varumärket (ibid.). Varumärkesattityder kan med andra ord 

relateras till konsumentens uppfattning om produkt- och icke-produkt relaterade attribut samt till 

de olika fördelarna som är relaterade till dessa attribut (Keller, 1993:5). Konsumenter som är 

känslomässigt knutna till ett varumärke har därmed sannolikt en positiv inställning till 

varumärket (Thomson, MacInnis & Park, 2005:78). Attityder reflekterar vidare konsumentens 

värderande reaktioner till ett varumärke (Keller, 1993:5; Spears & Singh, 2004:56; Thomson et 

al., 2005:78), vilka kan utvecklas även utan direkt kontakt med varumärket (Thomson et al., 

2005:78). En konsument kan således ha en positiv inställning till en produkt utan att någonsin ha 

haft någon erfarenhet av det (ibid.). 

 

Även om varumärkesattityder är relativt stabila, kan de förändras över tiden (De Pelsmacker, 

Geuens & Van den Bergh, 2007:78). Exempelvis är det enligt Thomson et al. (2005:78) inte 

troligt att konsumenter förblir fästa vid samma varumärke (brand loyalty), eller är villiga att 

betala mer för det (premiepris), om ett mer attraktivt alternativ införs. Det vill säga trots en att en 

konsument har en positiv attityd till ett visst varumärke kan denne vara villig att byta bort den 

mot en annan produkt som har lika eftersträvansvärda egenskaper (ibid.). Att stärka 

varumärkesattityder (om de redan är positiva) eller ändra dem (om de är negativa) i en riktning 

som är gynnsam för företagets varumärke är därför en viktig målsättning i företagens 

marknadsföring (De Pelsmacker et al., 2007:78).   
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Attityder kan även bildas genom att konsumenten fattar mindre genomtänkta beslut (Keller, 

1993:5). Detta kan exempelvis ske på grundval av heuristik och beslutsregler. Om 

konsumenterna saknar motivation eller förmåga att utvärdera produkten kan de, på basis av vad 

de vet om varumärket sen tidigare, därmed använda signaler eller yttre “ledtrådar” för att dra 

slutsatser om produktens kvalitet. (Ibid.) 

2.1.2.6. Grön aspekt 

 

Grön brand image är den uppsättning intryck, uppfattningar och farhågor om ett varumärke -

kopplat till miljöåtaganden och miljöhänsyn - som existerar i konsumentens sinne (Chen, 

2010:309). Den är bland annat viktig för företag vid ökning av en allmän miljömedvetenhet hos 

konsumenter och vid strikta internationella regler för miljöskydd (ibid.). Brand image spelar 

vidare en viktig roll på de marknader där det är svårt att differentiera produkter enbart på basis 

av konkreta kvalitetsegenskaper (Mudambi, Doyle & Wong, 1997:233). Genom att förkroppsliga 

begreppet grön marknadsföring i sina produkter kan företagen således erhålla särskiljande 

fördelar (Chen, Lai & Wen, 2006:332; Chen, 2010:309). Dessutom kan företag som gör stora 

investeringar för att förbättra sin brand image, inte bara undvika besväret av miljöprotester, utan 

också göra det möjligt för konsumenter att öka sin belåtenhet angående förväntningar på 

hållbarhet, miljömässiga behov och miljömässiga önskningar (Chen, 2010:309). Brand image är 

nämligen en viktig faktor för kundnöjdhet (Martensen, Grønholdt & Kristensen, 2000:547), 

samtidigt som det finns ett positivt samband mellan grön brand image och grön 

kundtillfredsställelse (Chang & Fong, 2010:2842; Chen, 2010:309). Ju starkare den gröna brand 

imagen är, desto högre är den konsumtionsrelaterade tillfredsställelsen som erhålls för de 

miljömässiga förväntningarna, önskningarna och behoven (Chen, 2010:309).  

 

Rios, Martinez, Fuentues Moreno & Soriano (2006:27) anger att varumärkesmässiga 

miljöfördelar kan vara relaterade till behovet av social acceptans alternativt yttre 

självuttryckande fördelar (symboliska fördelar). Den image som konsumenten uppfattar kan även 

påtagligt påverka dennes beteende (Chen, 2010:310). På basis av förmodan och förväntningar på 

varumärket leder en starkare grön brand image tack vare ökad trovärdighet, välvilja samt hållbar 

kapacitetsförmåga, till en ökad villighet att lita på varumärket (Chen, 2010:309–310). Det finns 
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med andra ord även ett positivt samband mellan grön brand image och grönt 

varumärkesförtroende (ibid.). 

 

Grön brand image har även ett positivt samband med grönt brand equity (Chen, 2010:315, 

Mourad & Ahmed, 2012:529), där sambandet förmedlas via grön tillfredsställelse och grönt 

förtroende (Chen, 2010:315). För att brand image ska leda till grönt brand equity måste dock 

varumärkesassociationerna vara starka, fördelaktiga och unika (Tuominen, 1999:76–77). 

2.1.3. Brand confusion 

 

Brand confusion är ett sinnestillstånd där konsumenter har en förvirrad och/eller oklar bild av ett 

varumärke (Kocyigit & Ringle, 2011:5).  När konsumenter förlitar sig på en rörig brand image 

vid sina köpbeslut blir förväntningarna vaga och obestämbara, vilket ofta resulterar i missnöje 

(ibid.). Brand confusion leder då till att konsumenter inte har någon motivation till att vara lojala 

mot varumärket (Mitchell & Papavassiliou, 1999:320; Kocyigit & Ringle, 2011:5). Förvirring 

kan även resultera i potentiellt missbruk av en produkt, vilket i sin tur kan leda till 

konsumentmissnöje, färre återköp, fler returnerade produkter och sämre brand image (Mitchell & 

Papavassiliou, 1999:320). Eftersom konsumenter följaktligen får svårt att skapa en tydlig och 

positiv attityd mot ett varumärke kommer de då också ha svårt för att etablera 

varumärkespreferenser (Kocyigit & Ringle, 2011:5)  

 

Brand confusion uppstår när varumärken uppfattas som liknande (brand similarity), 

inkonsekventa (brand clarity) och/eller oäkta (brand credibility) (Mitchell & Papavassiliou, 

1999:320; Kocyigit & Ringle, 2011:13). Även varumärkeskontinuitet (brand continuity), det vill 

säga när information om varumärket förändras ofta, och varumärkesmångfald (brand diversity), i 

form av konkurrerande märken och linjebreddningar, bidrar till brand confusion (Kocyigit & 

Ringle, 2011:13). Fastän alla fem brand confusion-indikatorer är betydande utgör 

varumärkeslikhet den starkaste drivkraften bakom brand confusion, följt av varumärkesklarhet 

och varumärkeskontinuitet. Den upplevda utbytbarheten mellan varumärken gör det nämligen 

svårt för konsumenterna att skapa tydliga preferenser mellan konkurrerande varumärken. (Ibid.) 

På marknader med endast liten variation i kvalitet mellan de erbjudna produkterna uppfattas 

varumärken som liknande även när produktinnovationer lanseras (Kocyigit & Ringle, 2011:11). I 
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dessa situationer kan varumärkesdifferentiering uppnås genom varumärkeskommunikation i 

form av kraftfulla reklambudskap, som ger unika associationer till varumärket (ibid.).  

 

Allt eftersom produktkategorier utvecklas bidrar dock inte differentiering via 

kärnproduktsattribut till tillfredsställande skillnader mellan varumärken (Broniarczyk & 

Gershoff, 2003:16; Dahlen, Lange & Smith, 2010:179). Vid dessa tillfällen är det därför bättre 

att differentiera ett varumärke antingen via emotionella eller triviala associationer (ibid.). Av 

detta följer också att det är viktigt för företagen att inte bara ha en klar uppfattning om vad som 

orsakar förvirring, utan också hur de skulle kunna hjälpa konsumenterna att fatta beslut utifrån 

korrekt information (Mitchell & Papavassiliou, 1999:320). För att minska brand confusion är det 

med andra ord mycket viktigt att ha en klar och tydlig brand image, särskilt när det finns väldigt 

många varumärken att välja mellan i en produktkategori (Kocyigit & Ringle, 2011:13). 

2.1.4. Brand satisfaction 

 

Med brand satisfaction avses en konsuments bedömning av att en produkts funktioner, eller att 

produkten i sig ger en förväntad nivå av konsumtionsrelaterad uppfyllelse, inklusive graden av 

under- eller överuppfyllelse (Oliver, 2010:8). Tillfredsställelsen är resultatet av en kognitiv och 

emotionell jämförelse mellan den förväntade varumärkesprestandan och den subjektivt upplevda 

varumärkesprestandan (Kocyigit & Ringle, 2011:5). Därmed uppkommer tillfredsställelse när 

den subjektivt upplevda varumärkesprestandan uppfyller eller överträffar den förväntade 

prestandan (Oliver, 2010:105, 108; Kocyigit & Ringle, 2011:5) och kan följaktligen ses som en 

uppfyllelse av konsumenternas behov, önskningar och mål (Chang & Fong, 2010:28; Chen, 

2010:310). Baserat på ovanstående definitioner definierade Chen (2010:309) grön 

tillfredsställelse som en eftersträvansvärd nivå av konsumtionsrelaterad uppfyllelse för att 

tillfredsställa en konsuments miljöönskningar, hållbara förväntningar och gröna behov. Enligt 

Chen (2010:310) existerar dessutom ett positivt samband mellan grön kundnöjdhet för ett 

varumärke och grön brand equity.   

 

Kundnöjdhet kan leda till köpavsikter samt återkommande köpbeteende hos konsumenten 

(Martenson, 2007:552; Chen, 2010:310). Konsumenter som är mycket nöjda med ett varumärke 

kan direkt minnas namnen på detta, jämfört med konsumenter som är mindre nöjda med det 
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(Chen, 2010:310). Studier visar vidare på ett positivt samband mellan kundnöjdhet och 

kundlojalitet (Martenson, 2007:549; Chang & Fong, 2010:2842; Kocyigit & Ringle, 2011:5). 

Dessutom har forskning visat att produktens kvalitet har en direkt inverkan på produktens 

prestanda, och är nära kopplad till kundnöjdhet, kundlojalitet och återköpsavsikter (Eskildsen, 

Kristensen, JØrn Juhl & Østergaard, 2004:861,867; Martensen et al., 2000:548).  

 

Sannolikheten för att konsumenter kommer att vara lojala mot varumärket eller rekommendera 

det till andra ökar med konsumentens belåtenhet med varumärket (Sondoh Jr, Omar, Wahid, 

Ismail & Harun, 2007:96; Kocyigit & Ringle, 2011:5). Skulle konsumenten däremot vara 

missnöjd med varumärket ökar istället sannolikheten för att konsumenten byter till ett annat 

varumärke eller att negativ ryktesspridning skapas via ”word-of-mouth” (Mittal & Walfried, 

1998:187; Oliver, 2010:439,441; Kocyigit & Ringle, 2011:5). Dock kan även nöjda kunder 

lockas av konkurrenters erbjudanden och byta varumärke (Mittal & Walfried, 1998:187). Vid 

särskiljandet mellan illojala och lojala kunder bör chefer därför enligt Mittal & Walfried fråga 

sig vad som, förutom tillfredsställelse, driver lojalitet (ibid.). 

2.1.5. Brand trust 

 

Brand trust kan definieras som de säkra förväntningar konsumenten har på varumärkets 

tillförlitlighet och avsikter (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1993:82; Morgan & Hunt, 

1994:23; Delgado-Ballester & Munuera-Alema'n, 2005:187). Tillförlitliget inbegriper en teknisk 

eller kompetensbaserad karaktär och motsvarar därmed förmågan och viljan att hålla löften samt 

tillgodose konsumenternas behov (Delgado-Ballester & Munuera-Alema'n, 2005:193). Avsikter 

inkluderar vidare bekräftandet av goda intentioner i förhållande till konsumenternas intressen 

och välfärd, exempelvis när det uppstår oväntade problem med produkten (ibid.). I ett 

varumärkessammanhang, motsvarar detta den grad av tillfredsställelse som konsumenten 

förväntar sig att varumärket ska ge (Ambler, 1997:292). Att ha en underförstådd tilltro till 

varumärket innebär följaktligen att det finns en hög sannolikhet för, eller förväntan om, att 

varumärket kommer medföra positiva resultat för konsumenten (Delgado-Ballester & Munuera-

Alema'n, 2005:188, Chen, 2010:311). 
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Brand trust utvecklas via tidigare erfarenheter och interaktioner med varumärket (Delgado-

Ballester & Munuera-Alema´n, 2005:189). Som en form av erfarenhetsmässigt attribut, påverkas 

det av konsumentens bedömning av alla direkta (exempelvis användning) och indirekta 

(exempelvis reklam eller word-of-mouth) kontakter med varumärket (Krishnan, 1996:394). Av 

dessa genererar sedan de direkta kontakterna associationer, tankar och slutsatser som är mer 

relevanta, och genererar en högre säkerhet för konsumenten, jämfört med de indirekta (ibid.).  

 

Investeringar i tillfredsställelseprogram, hantering av klagomål, utformning av kommunikations- 

och reklamstrategier, samt skapandet och informationsgivningen till konsumenterna om 

varumärkets attityder och beteenden, är ett sätt att bygga varumärkesförtroende (Delgado-

Ballester & Munuera-Alema´n, 2005:195–196.) Detta tar dock tid och engagemang, framför allt 

eftersom förtroende är dynamiskt och icke-linjärt, samtidigt som förtroendet tar lång tid att 

bygga upp men går snabbt att förstöra (Ambler, 1997:289; Delgado-Ballester & Munuera-

Alema´n, 2005:195–196). Delgado-Ballester & Munuera-Alema´n (2005:187–188) visade att 

konsumentens övergripande tillfredsställelse av varumärket har en positiv effekt på dennes 

förtroende för varumärket. De visade vidare att förtroendet har en positiv effekt på 

varumärkeslojaliteten (Delgado-Ballester & Munuera-Alema´n, 2005:190).  

 

Brand equity är enligt Delgado-Ballester & Munuera-Alema´n (2005:187) en relations- och 

marknadsbaserad tillgång, vilken bäst förklaras när förtroendet för varumärket beaktas. 

Förtroende är med andra ord en del av varumärkes-/konsumentrelationen och därmed även en del 

av brand equity (Ambler, 1997:289; Chen, 2010:311). Ur en praktisk synvinkel måste företagen 

därför bygga varumärkesförtroende för att kunna njuta av de stora konkurrensmässiga och 

ekonomiska fördelar, som brand equity kan förmedla genom sin position som en relations- 

och marknadsbaserad tillgång (Delgado-Ballester & Munuera-Alema´n, 2005:187). Eftersom 

förtroende många gånger är kärnan i det värde som ett starkt varumärke ger, kan följaktligen 

uppmärksammandet av i vilken grad konsumenterna litar på ett varumärke betraktas som ett 

verktyg för att hantera brand equity (Delgado-Ballester & Munuera-Alema´n, 2005:193).  I 

synnerhet gäller detta inom vården samt för juridiska tjänster och hållbara produkter (ibid.). Det 

bör emellertid observeras att förtroendet utgör både en föregångare och en konsekvens av 
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framgång och därför också bör behandlas på samma sätt som andra relations-/brand equity-

variabler (Ambler, 1997:289). 

 

En viktig del av grön marknadsföringsstrategi är trovärdighet (Ginsberg & Bloom, 2004:84). 

Enligt Mourad & Ahmed (2012:529) finns det ett starkt positivt samband mellan grönt 

förtroende och grön varumärkespreferens. Grönt varumärkesförtroende definieras som 

konsumentens villighet att lita på ett varumärke baserat på dennes övertygelse, eller 

förväntningar, om varumärkets trovärdighet, välvilja, och miljöprestanda (Chen, 2010:310). Att 

ha ett gott rykte till att börja med kan vara till stor hjälp för att minska konsumenters skepsis 

angående miljömässiga påståenden (ibid.). Ett varumärkes ryktestillgångar kan nämligen 

överföras på miljömässiga attribut och därmed göra dessa attribut mer trovärdiga (Sporleder & 

Goldsmith, 2001:597). För att företagen ska uppfattas som trovärdiga är det därför av största vikt 

att de backar upp sina miljömässiga påståenden (Ginsberg & Bloom, 2004:84). Överdriver 

företagen sina miljömässiga påståenden leder det istället till att konsumenterna tappar förtroende 

för dem (Kalafatis, Pollard, East & Tsogas, 1999:441,445; Chen, 2010:310). 

2.1.6. Brand loyalty 

 

Oliver (2010:23) uttrycker varumärkeslojalitet som ett djupt rotat engagemang för framtida 

konsekventa återköp av en föredragen specifik produkt eller en annan produkt i samma 

varumärkes produktlinje, vilket ger upphov till upprepade inköp av varumärket ifråga. Detta trots 

att påverkan av marknadsföring och olika köpsituationer har potential att få konsumenten att 

köpa ett annat varumärke (ibid.).  Hoeffler & Keller (2002:81) menar vidare att den möjligtvis 

starkaste bekräftelsen på varumärkeslojalitet är när kunderna är villiga att investera tid, energi, 

pengar eller andra resurser på varumärket utöver det som förbrukats vid inköp eller konsumtion 

av varumärket. 

 

Lojaliteten kan definieras ur ett beteende-, attityds-, eller situationsanpassat perspektiv (Uncles, 

Dowling & Hammond, 2003:295; Taylor, Celuch & Goodwin, 2004:222–223). Beteendemässiga 

perspektiv definierar varumärkeslojalitet i termer av de faktiska inköpen observerade under en 

viss tidsperiod (Dekimpe, Mellens, Steenkamp & Vanden Abeele, 1996:6; Tuominen, 1999:79–

80; Uncles et al., 2003:297). I motsats till beteendemässiga perspektiv går det via attitydsmässiga 
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perspektiv att göra en distinktion mellan varumärkeslojalitet och upprepade köp (Dekimpe et al., 

1996:6). De baseras nämligen på angivna preferenser, åtaganden eller köp gjorda av 

konsumenter, och understryker därmed det kognitiva elementet av varumärkeslojalitet (ibid.). 

Det sistnämnda definierar Uncles et al. (2003:297) illustrativt genom att argumentera för att 

attitydsmässig lojalitet i normala fall reflekteras av känslomässiga band till ett varumärke, vilket 

i sin tur är något som resulterar i starka konsumentpreferenser. Situationsanpassad lojalitet är 

slutligen beroende av shopping- och inköpssituationen, det vill säga om varumärket 

konsumenten vill ha finns tillgänglig vid aktuell köpsituation och hur mycket tid konsumenten är 

villig att spendera för att finna den om den inte finns tillgänglig just vid denna tidpunkt (Uncles 

et al., 2003:298).  

 

Lojalitet kan med andra ord ses som ett framtida beteendemässigt åtagande att köpa en produkt, 

alternativt sammankopplingen med företaget vid alla de tillfällen när även andra alternativ finns 

tillgängliga (Chang & Fong, 2010:2837). Därför medför kundlojalitet också en positiv inställning 

till företagets produkt (Martensen et al., 2000:550), följt av fördelaktiga beteenden som leder till 

köp av produkten (Uncles et al., 2003:297). Befintliga kunders varumärkeslojalitet är vidare en 

strategisk tillgång som, om den nyttjas och sköts på rätt sätt, har potential att ge mervärde på 

flera sätt (Dekimpe, Mellens, Steenkamp, & Vanden Abeele 1997:405–407; Schultz, 2005:10).  

 

Kundlojaliteten är en stabil inkomstkälla för företagen, som samtidigt fungerar som en informell 

informationskanal tack vare konsumentens rekommendationer av produkten till familj och 

vänner (Schultz, 2005:10). En trogen uppsättning av kunder kan dessutom minska kostnader för 

marknadsföring, eftersom det är mycket mindre kostsamt att behålla en befintlig kund jämfört 

med att vinna en ny kund, eller vinna tillbaka en förlorad kund (Dekimpe et al., 1997:405–407; 

Schultz, 2005:10). Lojala kunder ger också företaget tid att svara på konkurrenskraftiga hot och 

kan skapa varumärkeskännedom samt trygghet för nya kunder (ibid.). 

 

En egenskap hos varumärken med höga nivåer av brand equity är att konsumenter är väldigt 

lojala mot dem (Delgado-Ballester & Munuera-Alema'n, 2005:190). Varumärkeslojalitet har 

också ett positivt samband med en ökning av brand equity (ibid.). Samtidigt visar Taylor et al. 

(2004:223) att relationen går år båda håll, då brand equity och tillit genomgående ses som 
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inflytelserika för att främja såväl beteende-som attitydmässig lojalitet. Med andra ord kan 

lojalitet ses som både en dimension och ett resultat av brand equity (Taylor et al., 2004:220). 

2.1.7. Brand equity 

 

“Brand equity, denna immateriella varumärkesegenskap, är det dolda värdet inneboende i ett 

välkänt varumärke.” (Yasin, Noor & Mohamad, 2007:39; Chen, 2010:310) 

 

Brand equity definieras enligt Kotler et al. (2008:522) som den positiva differentieringseffekten 

som vetskapen om ett varumärkesnamn har på konsumenternas produktrespons. Ett starkt 

varumärke har hög brand equity (ibid.). Ju starkare varumärkeslojalitet, namnkännedom, 

uppfattad kvalitet och varumärkesassociationer konsumenterna har för ett varumärke, desto 

högre brand equity har varumärket (Yoo, Donthu & Lee, 2000:196; Kotler et al., 2008:522). 

Bello & Holbrook (1995:129) har i sin studie visat att en högre brand equity för bland annat 

produktkategorin kaffe kan göra att konsumenter på grund av intresset för varumärkesnamnet är 

villiga att betala mer för samma kvalitetsnivå. Hur mycket mer konsumenter är villiga att betala 

för ett varumärke är således ett mått på brand equity (Davies, 2000, efter Kotler et al., 2008:522). 

Exempelvis fann Davies i sin studie att 72 procent av kunderna var villiga att betala en 20-

proceting prispremie för sina varumärkesval i förhållande till det närmast konkurrerande 

varumärket; 40 procent sa att de var villiga att betala en 50-procentig prispremie. För vissa 

varumärken, såsom Heinz, är konsumenterna till och med beredda att betala ett 100-procentigt 

prispremium. (Ibid.)  

 

Brand equity kan definieras på flera sätt och är betydelsefullt för såväl företag som för 

konsumenter (Tuominen, 1999:72). Ur ett finansiellt perspektiv ses brand equity som det värde 

som varumärket ger företaget (Keller, 1993:2). Även om ett företags aktiekurs givetvis 

representerar mer än brand equity, kan en förändring i brand equity påtagligt påverka 

aktiekursen, om ett av företagets varumärken hamnar i trubbel (Kerin & Sethuraman, 1998:260–

261). Finansiella värderingsfrågor har dock liten relevans om det inte har skapats något 

underliggande värde för varumärket eller om chefer inte vet hur de ska utnyttja detta värde, 

varvid de då utvecklar olönsamma varumärkesstrategier (Keller, 1993:2; Tuominen, 1999:72). 

Ur ett konsumentperspektiv läggs tonvikten på det värde ett varumärke ger konsumenten (Keller, 
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1993:1; Delgado-Ballester & Munuera-Alema´n, 2005:187). Även om den klassiska definitionen 

av brand equity härleds från det extra värde varumärket inbringar genom sitt namn, har den 

utvecklats till att även inkludera en bredare uppsättning av attribut som påverkar konsumentens 

val (Yoo et al., 2000:196).  

 

Brand equity kan även betecknas som en relationsbaserad och marknadsrelaterad tillgång 

(Srivastava, Shervani & Fahey, 1998:5; Chen, 2010:311). I första hand är den relationsbaserad 

eftersom mycket av dess värde är ett resultat av varumärkets externa relationer med andra 

medlemmar i värdekedjan (exempelvis distributionssystemet och de slutliga användarna) (Keller, 

1993:2; Delgado-Ballester & Munuera-Alema´n, 2005:187). Denna relationsbaserade natur gör 

brand equity till en extern tillgång för företaget, då den ofta enbart är “tillgänglig” och inte “ägd” 

av företaget (Delgado-Ballester & Munuera-Alema´n, 2005:187).  

 

Utgångspunkten för konsumentbaserat brand equity är att varumärkets styrka ligger i 

medvetandet hos konsumenterna och vad de med tiden har upplevt och lärt sig om varumärket 

(Keller, 1993:8; Tuominen, 1999:74–75). Med andra ord erhålls brand equity från den 

uppsättning av varumärkesassociationer och beteenden som har utvecklats mot varumärket 

(Delgado-Ballester & Munuera-Alema´n, 2005:187). Att bygga brand equity kräver dock 

marknadsföring (Larceneux, Benoit-Moreau, & Renaudin, 2012:89). Marknadsföringsåtgärder 

för ett varumärke kan nämligen potentiellt skapa värde för varumärket genom att öka 

konsumenternas förmåga att minnas eller känna igen varumärket och/eller genom att skapa, 

bibehålla eller ändra styrkan, unikheten eller den grad konsumenten föredrar olika typer av 

varumärkesassociationer (Keller, 1993:14). Att investera i sitt rykte är också ett sätt att skapa en 

mer trovärdig signal om kvalitet för konsumenterna (Rao & Ruekert, 1994:84, 94; Larceneux et 

al., 2012:89). Brand equity hjälper med andra ord till att differentiera produkten från 

konkurrenternas utbud, fungerar som en måttstock för kvalitet, samt skapar positiva bilder i 

konsumentens medvetande (Tuominen, 1999:74).  

 

Fördelen med att konceptualisera brand equity ur ett konsumentperspektiv är att det gör att 

chefer på ett mer specifikt sätt kan överväga hur deras marknadsföringsprogram förbättrar värdet 

på företagets varumärken (Keller, 1993:8; Tuominen, 1999:74–75). Starka, gynnsamma och 
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unika varumärkesassociationer är grundläggande faktorer för skapandet av brand equity och 

påverkar konsumenters beteenden (Leone et al., 2006:126). En stark konsumentbaserad brand 

equity kan vidare resultera i ett flertal fördelar för företaget, såsom högre intäkter, lägre 

kostnader (Keller 1993:8), förbättrad uppfattning om produktens prestanda, ökad lojalitet, 

mindre sårbarhet för konkurrenskraftig marknadsföring, mer elastisk (oelastisk) 

konsumentreaktion på prissänkningar (prisökningar), ökat handelssamarbete, en ökad förmåga 

att förhandla fram en lägre kostnad för distribution, effektivare marknadskommunikation, samt 

expanderade tillväxtmöjligheter från varumärkesförlängningar och licenser (Leone et al., 

2006:126; Keller, 2008:44). Varumärken med positiv konsumentbaserad brand equity kan även 

generera fördelar som inte är direkt relaterade till produkten, exempelvis genom att hjälpa 

företaget att locka duktiga medarbetare, generera större intresse från investerare och ge ett mer 

förankrat stöd från aktieägarna (Keller 1998:53–68, efter Tuominen, 1999:79).  

 

Grön brand equity definieras av Chen (2010:310) som en uppsättning av varumärkestillgångar 

och förpliktelser om miljöhänsyn och gröna åtaganden som är knutna till ett varumärke, dess 

namn och symbol, vilka lägger till eller drar ifrån värde från det värde som ges av en produkt. 

Grön marknadsföring kan ofta ge företagen tillgång till nya marknader, öka dess lönsamhet samt 

ge dem möjligheten att dra nytta av fler konkurrensfördelar (Chen, 2010:316). Brand equity kan 

ge företag konkurrensfördelar, eftersom det ger varumärket möjligheten att vinna en större 

marknadsandel och sälja till högre priser med högre vinstmarginaler (Solomon & Stuart, 

2002:273, efter Jung & Sung, 2008:35). Det anses därför ofta nödvändigt att införa idén om grön 

marknadsföring i ramverket för brand equity (Chen, 2010:316).  

 

Precis som de olika definitionerna av brand equity klargör, kan inget enskilt begrepp fånga hela 

kärnan av brand equity (Keller, 1993:14). Brand equity bör snarare ses som ett flerdimensionellt 

begrepp, som beror på vilka kunskapsstrukturer som existerar i konsumentens medvetande, och 

vilka åtgärder som ett företag kan vidta för att tjäna på den potential som erbjuds av dessa 

kunskapsstrukturer (ibid.). 
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Modell 2.1. Brand equity (Keller, 1993:7; Keller, 2001:7-8; Chen, 2010:315). 

 

2.1.7.1. Label equity 

  

Label equity beskrivs som etikettens möjlighet att skapa extra värde (Carpenter & Larceneux, 

2008:499). Detta extra värde kommer sannolikt att påverka konsumenters övergripande 

köpavsikt för en produkt (ibid.). I likhet med brand equity kan label equity därför definieras som 

den medvetenhet och uppsättning av associationer eller övertygelser konsumenten har, vilka ger 

en stark, hållbar och differentierad fördel, jämfört med den som uppnås med omärkta produkter 

(Carpenter & Larceneux, 2008:500; Larceneux et al., 2012:89). Dessa associationer och 

övertygelser kopplas samman med produkten på grund av etiketten, och betraktas därför som 

medlare (Baron & Kenny, 1986:1173) mellan etikettens effekt och den totala upplevda kvaliteten 

(Carpenter & Larceneux, 2008:500). Övertygelserna kan följaktligen påverka 

försäljningsvolymer och generera konkurrensfördelar samt därigenom förmedla det mervärde 

etiketten inbringar till produkten (Dean, 1999:2; Carpenter & Larceneux, 2008:501). Ur detta 



”Värdering av ekologisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen, januari 2014 

44 
 

perspektiv är resultatet av att en ekologisk märkning tillförs varumärket därav en form av co-

branding (Larceneux et al., 2012:89). 

2.1.8. Co-branding  

 

En varumärkesallians innebär att två eller flera varumärken gemensamt presenteras för 

konsumenten (Geylani, Inman, & Hofstede, 2008:1). Co-branding medför sålunda en fysisk 

integrering av de båda märkena (Lebar et al., 2005, efter Larceneux et al., 2012:89–90). Det kan 

exempelvis vara fallet när varumärken förekommer gemensamt på en förpackning, har 

gemensam reklam, gemensamma säljfrämjande åtgärder, gemensam sponsring av sportaktiviteter 

etc. (ibid.). Det kan också omfatta den gemensamma närvaron av en officiell etikett (Larceneux 

et al., 2012:89–90). Den främsta anledningen till att anta en strategi som inbegriper co-branding 

är att skapa nya varumärkesassociationer för konsumenterna, vilket kommer att tillföra värde till 

minst ett av varumärkena (Leitch & Davenport, 2007:7). Co-branding syftar med andra ord till 

att stärka varumärkenas brand equity genom att de överför associationer till varandra (Washburn, 

Till & Priluck, 2000:591, 600; Levin & Levin, 2000:45). Detta eftersom två varumärken kan 

tillhandahålla större säkerhet om produktens kvalitet jämfört med ett enskilt varumärke (Park, 

Jun & Shocker, 1996:454).  

 

Information från hjälpmedel, såsom varumärken och etiketter, bearbetas inte självständigt utan i 

kombination med varandra (Janiszewski & Van Osselaer 2000:348). Rao & Ruekert (1994:87) 

menar vidare att eftersom varumärken är värdefulla tillgångar, kan de kombineras med andra 

varumärken för att bilda en synergistisk allians där summan är större än delarna. Men denna 

synergieffekt uppstår inte alltid, även om alliansen inte nödvändigtvis heller skadar en partner 

(Larceneux et al. 2012:89–90). Marginaleffekten kan vara noll, förmodligen eftersom bidragen 

till en allians som inbegriper co-branding ger överflödig snarare än kompletterande information 

(ibid.). Att informationen ska vara kompletterande är viktigt för att det ska ske en överföring av 

associationer (Park et al., 1996:464).  

 

När det gäller co-branding, visar forskning av Larceneux et al. (2012:98) att 

hjälpmedelskombinationer (“co-cueing”) inte nödvändigtvis är en vinnande strategi för alla 

parter. Park et al. (1996:464) visar vidare också på att co-branding med två positivt utvärderade 
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varumärken, till följd av exempelvis en överflödseffekt, inte automatiskt leder till en mer positivt 

utvärderad co branding-produkt. Ett varumärke med låg brand equity har nämligen mycket mer 

att vinna på ett samarbete än ett varumärke med hög brand equity (Larceneux et al., 2012:98). 

När ett varumärke har en hög brand equity kan konsumenter nämligen se en miljömärkning som 

mindre användbar, eftersom de då känner sig säkra på att de förstår och kan lita på produktens 

egenskaper (Larceneux et al., 2012:86). Mondelaers, Verbeke & Huylenbroeck (2009:1120–

1123) visar i sin tur på att konsumenter föredrar ekologiska produkter över svaga märkesvaror 

men inte över starka märkesvaror. Det bör dock observeras att fastän varumärken med låg brand 

equity visserligen kan gynnas mest av co-branding, nedvärderas inte varumärken med hög brand 

equity när de paras ihop med en partner som har låg brand equity (Washburn et al., 2000:591, 

600). De enda varumärken som inte förstärktes av co-branding i Washburn et als. (2000:600) 

studie var de som redan sedan flera år tillbaka hade en väl förankrad brand image. Icke desto 

mindre, påverkades dock inte heller dessa varumärken negativt av co-branding (Washburn et al., 

2000:601). 

 

En kombination av två olika etiketter ger enligt Didier & Lucie (2008:487) en större ökning av 

betalningsviljan för produkten jämfört med om den enbart hade haft en etikett, men ökningen är 

dock inte lika stor som om betalningsviljan för produkterna med en etikett hade adderats. En 

gemensam tillämpning av miljömässiga och sociala märkningar på samma produkt föranleder 

därför en sub-additiv betalningsvilja jämfört med betalningsviljan om de två dimensionerna 

beaktas separat (ibid.). Det faktum att konsumenter föredrar olika miljömärkningar - ekologiskt, 

närproducerat, klimatkompenserande och Fairtrade - kan påverka effekten av olika 

märkeskombinationer (Sirieix et al., 2012:20). Detta på grund av att konsumenterna inte tycker 

om någon av märkningarna eller att de upplever kombinationen som motsägelsefull (Sirieix et 

al., 2012:17). 

2.1.9. Logotyper och logotypdesign 

 
“En symbol är ett ting som får oss att tänka på något bortom det intryck själva tingesten gör på 

våra sinnen.” (Heilbrunn, 1997:176) 

Logotypen är i huvudsak en representativ symbol, det vill säga något som “står för” ett annat 

ting, såsom ett företag eller en organisation (Heilbrunn, 1997:176). Ordet logotyp kan också avse 
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en rad olika grafiska och typsnittsbaserade element (Henderson & Cote, 1998:14). Ett exempel är 

den grafiska designen som företag använder, med eller utan sitt namn, för att identifiera sig 

själva eller sina produkter (ibid.). Semiotiken (det systematiska studien av tecken och andra 

betydelser, inklusive de icke-språkliga, se NE, 2013-10-30) ser vidare logotyper som en del av 

ett signalsystem (Heilbrunn, 1997:175; Zakia & Nadin, 1987, efter Henderson & Cote, 1998:14). 

Systemet är indelat i två dimensioner där den inre rör relationen mellan logotypen och företaget 

och den yttre rör relationen mellan logotypen och konsumenten (Heilbrunn, 1997:175). 

 

Visuell stimuli spelar en avgörande roll i skapandet av varumärken genom att differentiera 

produkter, skapa en ordning i “informationsröran”, frambringa lojalitet samt skydda mot 

konkurrens (Henderson, Cote, Leong, & Schmitt 2003:298). Visuella symboler kan nämligen på 

ett bättre sätt än enbart varumärkesnamn personifiera ett varumärke och ge konsumenter en 

känsla av sammanhang (Park et al., 2013:182). Detta beror troligtvis på att symbolerna utgör ett 

effektivt sätt för att förmedla information till människor (MacInnis et al., 1999:605), samtidigt 

som de - i den mån de uppfattas som mer berikande och mer konkreta representationer av ett 

företag, jämfört med enbart ord eller namn - utgör ett bättre medel för att differentiera 

varumärket (Swartz, 1983, efter Park et al., 2013:182).  

 

Rätt val av logotyp är avgörande eftersom logotyper är ett av de viktigaste hjälpmedlen för att 

kommunicera brand image, nå fram till konsumenter genom informationsröran och leda till en 

snabbare igenkänning av produkten eller företaget (Henderson & Cote, 1998:15).  Detta då bilder 

uppfattas snabbare än ord (Edell & Staelin 1983:46). Det är vidare betydelsefullt då mycket av 

varumärkesinformationen från företag bara ses under kortare tid (exempelvis genom att köra 

förbi reklamskyltar, gå förbi produkterna som står i butikshyllorna eller bläddra genom 

tidningsannonser) (Henderson & Cote, 1998:15). Schechter (1993:33) beskriver illustrativt 

företagens logotyp som en flagga för företagets image. Flaggan ska väcka uppmärksamhet och 

frammana respekt för vad varumärket står för, och vi påverkas alla av dess utseende (ibid.).  

 

Symboler med en tilltalande visuell design kan hjälpa varumärken att bli mer framträdande och 

levande i individers sinnen, något som underlättar uppkomsten av positiva attityder och 

ihågkommande samt ger upphov till starka emotionella och beteendemässiga reaktioner (Bloch, 
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1995:20; Park et al., 2013:182, 186). Det är enklare för symboler att beteckna ett varumärkes 

fördelar och övervinna språkbarriärer jämfört med enbart text eller namn (Park et al., 2013:182). 

 Logotyper med olika visuella symboler är dessutom effektivare än logotyper med 

varumärkesnamn på att erbjuda självidentifierande/självuttryckande fördelar, funktionella 

fördelar och estetisk attraktion (Park et al., 2013:182, 186). Henderson & Cote (1998:21) menar 

att designegenskaper påverkar logotypreaktioner långt före pengar överhuvudtaget spenderas på 

marknadsföring, vilket följaktligen chefer kan dra nytta av för att förstå principerna bakom val 

eller förändring av logotyper. 

 

Själva tanken med att skapa något som är estetiskt tilltalande har funnits i människans 

medvetande lika länge som den mänskliga civilisationen existerat (Park et al., 

2013:182). Logotyper som är estetiskt tilltalande är bättre på att skapa emotionella band till 

konsumenterna (Park et al., 2013:182). Det är vidare mer eller mindre vedertaget att 

varumärkeslogotyper på ett väldigt bra sätt kan kommunicera varumärkets budskap, och därmed 

skapa en medvetenhet av varumärkets existens hos konsumenterna (Hasan, Subhani, Osman & 

Alvi, 2012:2-5). Logotypuppfattningar kan således leda till tycke, eller framkalla mer intensiva 

estetiska responser (Bloch, 1995:20; Pittard, Erwing & Jevons, 2007:459). Trots att intensiva 

estetiska reaktioner vanligen förknippas med konst, kan särskilt resonanta designutformningar 

även ge upphov till starka känslomässiga reaktioner för konsumenterna (ibid.).  

 

Ett estetiskt gensvar, som uppstår till följd av inneboende element hos logotypen, omfattar stark 

uppmärksamhet och engagemang (Bamossy, Scammon, & Johnston 1983:685; Veryzer, 

1993:224; Bloch, 1995:20; Veryzer 1999:499; Pittard et al. 2007:459).  Hartmann & Ibáñez 

(2006:675) menar därför att en utmaning när det gäller marknadsföring av gröna miljöval är att 

förstärka varje individs uppfattning om vilka personliga fördelar miljövänliga produkter erbjuder 

genom att förstärka de emotionella värdena kopplade till varumärket. De individuella 

känslomässiga fördelarna härrör från psykologiska faktorer och enbart vetskapen att ett 

varumärke som används är miljövänligt kommer alltid att få en del kunder att må bättre (ibid.). 

Dessutom, kan de miljömässiga fördelarna relaterade till känslorna konsumenten erfar när denne 

använder varumärket (erfarenhetsmässig fördel), såsom en ökad konsumenttillfredsställelse 
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härledd genom inköp av varumärket, leda till en känsla av att kunna bidra till den sociala 

välfärden (Rios et al., 2006:27).  

 

En välutformad logotyp ska vara igenkännbar, bekant, skapa enighet för dess innebörd, samt 

generera positiva effekter (Henderson & Cote, 1998:15). Förutom ett korrekt igenkännande av 

logotyper, kan ett falskt igenkännande också vara viktigt. Falskt igenkännande uppstår när folk 

tror att de har sett logotypen fast de egentligen inte har det. Ur en strategisk synvinkel förorsakar 

falsk igenkännande en känsla av vetskap, vilket kan påverka val bland okända konkurrenter. 

(Ibid.) Olavarietta & Friedmann (2007:7) visar på att logotypers designkaraktäristika påverkar 

konsumenters respons via korrekt och falskt igenkännande samt egenskapernas innebörd. De 

visar även att varje karaktärsdrag kan påverka olika responser (ibid.).  

 

Fastän konsumenter tidigare inte har varit i kontakt med logotypen, kan vissa logotyper trots 

detta uppfattas som bekanta (Henderson & Cote, 1998:17). Uppfattningen eller känslan av 

bekantskap benämns subjektiv förtrogenhet, oavsett om det baseras på tidigare exponering eller 

inte (Henderson & Cote, 1998:17–18). En subjektiv förtrogenhet kan med andra ord uppstå när 

en logotyp väcker en bekant känsla eller när designen påminner väldigt mycket om välkända 

symboler (Henderson & Cote, 1998:18; Olavarrieta & Friedmann, 2007:7). Hur det än förhåller 

sig kan subjektiv förtrogenhet gynna en logotyp eftersom den kan öka de positiva känslorna, ge 

mer enhetliga betydelser för konsumenterna (med andra ord ge en mer sammanhållen brand 

image), samt öka valet av ett visst varumärke vid begränsad varumärkeserfarenhet (Henderson & 

Cote, 1998:18). Dessutom tenderar stimuli med välbekant utseende att både uppfattas och 

bearbetas snabbare, vilket är särskilt viktigt för logotyper (ibid.). 

 

Trots den vida användningen och betydelsen av logotyper, väcker många av dem också negativa 

åsikter, är oigenkännliga samt skadar företagets framtoning (Henderson & Cote, 1998:14). Detta 

kan delvis bero på att valet av logotyp i grunden är ogenomtänkt (ibid.). Det krävs nämligen lite, 

alternativt obefintlig, informationsbearbetning för att överföra såväl positiva som negativa 

känslor från en logotyp till företaget/produkten (Schechter, 1993:35). Om konsumenten inte är 

särskilt intresserad eller insatt vid sina produktval blir valen starkt påverkade av brand awareness 

(Pittard et al., 2007:459). Det innebär att de känslor som konsumenten erhåller på grund av 
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logotypen är en av de faktorer som kan differentiera produkten (ibid.). Forskning av Henderson 

& Cote (1998:14) visar att baserat på vilket mål företaget har med logotypen; hög 

igenkännbarhet, låg investering eller tydlig innebördsförmedling, finns flera typer av 

logotypkaraktäristika lämplig för respektive ändamål. Strävar företaget efter hög igenkännbarhet 

bör logotypen vara väldigt naturlig, mycket välbalanserad samt tämligen detaljerad (Henderson 

& Cote, 1998:26). Är målet däremot att erhålla en logotyp som enbart kräver en låg investering 

ska logotypen vara mindre rak på sak, men fortfarande vara mycket välbalanserad och relativt 

detaljerad. Slutligen skall logotyper som vill uppnå en tydlig förmedling av varumärkets 

innebörd vara relativt detaljerade samt naturliga. (Ibid.) 

 

Schechters (1993:34) studie visade att logotyper kan klassificeras i fem olika grupper; avbildning 

(pictorial), bokstavssymbol (lettersymbol), figur (charactersymbol), textlogotyp (wordmark) eller 

abstrakt (abstract), med en tydlig åtskillnad i hur dessa bidrar med värde till företaget. 

Avbildningslogotyperna och bokstavslogotyperna var betydligt bättre på att bidra med värde än 

andra logotypdesigner, men bokstavssymbolerna hade dock inte samma effektivitet när det gäller 

att uttrycka företagets vision (Schechters, 1993:36). Karaktärssymbolerna är vidare den typ av 

logotyp som kan personifiera en varumärkes innersta kärna mer än någon annan form av logotyp 

(Schechter, 1993:37). Karaktärssymbolerna kan emellertid också ha en negativ effekt, vilket 

antingen kan bero på att konsumenter finner dem olämpliga, eller på grund av ändringar i den 

sociala attityden (ibid.). Textlogotypen är den mest genuina formen av logotyp och är att anse 

som en ganska säker form, eftersom det med den logotypdesignen inte finns någon risk att 

feltolka innebörden (Schechter, 1993:38). De abstrakta logotyperna är i sin tur inte direkt 

kopplade till varumärket rent ikonmässigt (ibid.). Det innebär att konsumenterna inte alltid direkt 

relaterar till dem (Schechter, 1993:38), vilket kan beror på att abstrakta mönster är svåra att 

känna igen och tolka för den genomsnittliga åskådaren (Henderson & Cote, 1998:16). Därför kan 

det också krävas mer tid och marknadsföring för att implementera dessa logotyper i 

konsumenternas medvetande (Schechter, 1993:38). Det bör dock noteras att även om abstrakta 

logotyper var den minst effektiva kategorin när det gäller att bidra med värde till varumärket, 

fanns det enskilda exempel - såsom Nike - som erhöll bland de bästa resultaten i Schechters 

studie (ibid.). 
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Exempel på logotypegenskaper  

Aktiv design 
Den känsla av rörelse eller flöde som 
tillhandahålls av designen 

Balans 
Uppfattningen att det finns ett avvägt 
centrum mellan delar av designen 

Komplexitet 
Beror bland annat på antalet element i 
designen och hur detaljerad designen är 

Djup 
Ger intryck av perspektiv eller 
tredimensionell design 

Organisk 
Mönster som är gjorda på naturliga former, 
vilka inkluderar levande organismer eller 
döda ting som finns i naturen 

Parallell proportion Flera element som visas intill varandra 

Upprepning av element 
När delarna av designen är liknande eller 
identiska med varandra 

Representativbarhet 
Graden av realism i designen (motsats till 
abstrakt) 

Symmetri 
Mönster som visas som reflektioner längs en 
eller flera axlar 

Rundhet 

Konstruktioner av främst böjda linjer och 
cirkulära element, som förknippas med 
harmoni, mjukhet och kvinnlighet (motsats 
till vinklighet som associerat med konflikter, 
dynamik, och manlighet) 

 

Tabell 2.1. Exempel på logotypegenskaper (Henderson & Cote, 1998:18; Olavarietta & 

Friedmann, 2007:8-9; Pittard et al., 2007:459,469).  

 

Allt eftersom estetiken utvecklas och blir en grundläggande komponent i företagens 

marknadsföring är det viktigt att avgöra i vilken utsträckning designelement, såsom 

proportionalitet, skapar en positiv effekt (Schmitt & Simonson, 1997, efter Pittard et al., 

2007:459). Proportioner definieras som förhållandet mellan horisontella och vertikala mått och är 

en avgörande designkaraktäristika (Olavarietta & Friedmann, 2007:9).  Empirisk forskning tyder 

på att vissa proportioner är mer tilltalande än andra och den så kallade ”gudomliga andelen” har 

hävdats vara den mest tilltalande av alla proportioner (Pittard et al., 2007:459). Den ”gudomliga 

proportionshypotesen” påstår att en visuell form är som mest estetiskt tilltalande när förhållandet 
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mellan dess större och mindre dimensioner är 1.618 (Plug, 1980:467). När den appliceras på en 

rektangel, är förhållandet så att bredden bär samma förhållande till längd, som längden gör till 

summan av längd och bredd (Pittard et al., 2007:459). Logotyper baserade på den gudomliga 

proportionen ger vidare större preferenser ju mer naturliga de är i sin design (Pittard et al., 

2007:466), medan preferenser för abstrakta, mer artificiellt konstruerade och icke-representativa 

fenomen tenderar att gynnas av ett 1:1-förhållande (Pittard et al., 2007:469). 

 

Marknadsföringsstimuli ska kommunicera ett tydligt budskap som är svårt att misstolka (Keller, 

1993:17; Henderson & Cote, 1998:15,17). Om en logotyp har en tydlig innebörd, kan det lättare 

kopplas till företaget eller produkten (Henderson & Cote, 1998:17). De mest effektiva 

miljömärkningarna är enligt Tang, Fryxell & Chow (2004:98) de som har en symbol samt ett 

extra skrivet meddelande som anger det primära miljömässiga attributet hos produkten.  

 

“Färg talar för varumärken.” (Kotler et al., 2008:706) 

 

Klara, djärva färger är sålunda en grundläggande del vid marknadsföringssammanhang (Kotler et 

al., 2008:706). Att välja rätt färg för ett visst varumärke, logotyp eller produkt är emellertid en 

utmaning för företag. Konsumenter reagerar nämligen på färg på en beteendemässig nivå, såsom 

vid framkallandet av olika emotionella reaktioner. Det är samtidigt också en inlärd respons, där 

ålder, inkomst och andra demografiska faktorer kan påverka hur människor reagerar på olika 

färger. Exempelvis är blått ofta mer populärt hos vuxna, mogna personer, medan rött brukar vara 

mer tilltalande för unga och livliga personer. Detta kan bero på att rött ofta förknippas med 

intensiva känslor av passion, kärlek, sex, mognad och fertilitet. Grönt är en färg som 

symboliserar miljömedvetenhet i Europa, upplevs som helig i islamländerna, och är en lyckofärg 

på Irland. (Ibid.) I västvärlden symboliserar vitt bröllop, medan svart betecknar begravning 

(Kotler et al., 2008:707). I Kina och stora delar av öst, symboliseras dock bröllop istället av rött, 

medan vitt representerar begravning. Gult står vidare för försiktighet i Europa, är en kejserlig 

färg som betecknar prakt och mystik i Kina, medan det är en färg som står för förtvivlan i 

Brasilien. (Ibid.) 
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Tabell 2.2. Sammanfattande exempel på hur färger kan upplevas (egen). 

Sammanfattningsvis påverkar färger följaktligen människors sinnesstämning på ett omedvetet 

plan och kan framkalla en rad olika emotioner, alltifrån känslor av värme, passion och kärlek till 

känslor av rädsla, aggression och hunger (Kotler et al., 2008:706). Ålder, kön och kulturella 

anknytningar spelar också en roll i hur konsumenter uppfattar och reagerar på en viss färg 

(ibid.). 

2.2. Miljömärkningars roll 

I den allmänna marknadsföringslitteraturen har märkningar och etiketter en underordnad roll 

som positioneringsverktyg och anses ofta enbart vara en del av produktens tekniska information 

Sammanfattande exempel på hur färger kan 

upplevas: 

 

Röd: Passion, Kärlek, Ilska 

Orange: Energi, Lycka, Vitalitet 

Gul: Lycka, Hopp, Bedräglighet 

Grön: Natur, Nystart, Rikedom 

Blå: Lugn, Ansvar, Vemod 

Lila: Kreativitet, Rikedom, Majestätisk 

Svart: Mystik, Elegans, Ondska 

Grå: Trumpenhet, Försiktighet, Formalitet 

Brun: Naturlighet, Hälsosamhet, Tillförlitlighet 

Beige: Fromhet, Fantasilöshet, Konservatism 

Kräm: Lugn, Elegans, Renhet 

Vit: Renhet, Renlighet, Dygd 

 

(Smashing Magazine, 2013-11-12) 
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(Rex & Baumann, 2007:573). Under det senaste decenniet har dock miljömärkning blivit ett 

dominerande medel för att positionera gröna produkter (ibid.). Miljömärkningar uppfattas ofta 

som drivna av oron för miljön samt konsumenternas efterfrågan av “gröna produkter” (Paço et 

al., 2009:123; McCluskey & Loureiro, 2003:95). Idag finns ingen konkret objektiv definition av 

vad som utgör en miljövänlig produkt (Hartmann & Ibáñez, 2006:675). Det har lett till att det 

skapats klassificeringsverktyg, i form av olika miljömärkningar, för att tillhandahålla 

information och hjälpa konsumenten att identifiera produkter som representerar sunda miljöval 

(Morris, 1997:11; Grankvist & Biel, 2001:406; Bougherara et al., 2005:3; Rex & Baumann, 

2007:567). Miljömärkning av produkter beskrivs även ofta som ett lämpligt och delvis politiskt 

verktyg för att reglera miljöproblem (Bougherara et al., 2005:3).  

 

Miljömärkningar används för att mildra den asymmetriska informationen som finns mellan 

producenter och konsumenter, men även för att balansera risken för alltför stora 

informationsmängder som annars kan leda till att konsumenten istället får svårt att ta adekvata 

beslut (Karl & Orwat, 1999, efter Bougherara & Grolleau, 2005:411–417). Att enbart göra 

information tillgänglig för konsumenterna garanterar dock inte på något sätt att de kommer att 

bearbeta den (Bougherara & Grolleau, 2005:417). Åtskillnad måste göras mellan 

”tillhandahållande av information” och ”informationspåverkan”. Detta eftersom det inte finns 

något direktförhållande mellan tillgänglig information och påverkan av denna information på 

konsumenten. (Ibid.) Konsumenter står nämligen inför både tidsmässiga och kognitiva 

begränsningar, vilket innebär att en miljökvalitetsstämpel kan hjälpa till att fånga 

uppmärksamhet och sammanfatta komplex information (Bougherara & Grolleau, 2005:420–

421). Eftersom konsumenter oftast inte är beredda att kämpa för att erhålla information, verkar 

tanken bakom miljömärkning med andra ord väldigt enkel (De Boer, 2003:259). En märkning är 

helt enkelt en distinkt symbol som avslöjar skillnader mellan mer hållbara och mindre hållbara 

metoder, vilka konsumenterna visserligen kan ha varit medvetna om, men som de inte har 

kunnat identifiera på marknaden (ibid.). Samtidigt kan önskvärd mängd information skilja sig åt 

beroende på vilken produkt som beaktas (Bougherara & Grolleau, 2005:421). Högre 

informationsinnehåll kan vara mer lämpat när besluten rör dyrare inköp av exempelvis 

kapitalvaror, såsom bilar och vitvaror (ibid.). 
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Miljömärkningar ska vidare inte bara ses som ett meddelande om produkten i fråga utan som ett 

påstående om att den har särskilda egenskaper eller funktioner (De Boer, 2003:255; McCluskey 

& Loureiro &, 2003:95). Det innebär att en miljöetikett identifierar miljövänliga produkter och 

därefter kan en miljö- och konsekvensbedömning av produkten, jämfört med andra produkter i 

samma kategori, göras (McCluskey & Loureiro, 2003:95). Att sådan information leder till att 

konsumenter föredrar produkten i fråga, bekräftar miljömärkningar som en form av 

kvalitetssäkring (De Boer, 2003:256; Bougherara et al., 2005:3). Skillnaden mellan 

miljömärkningar och andra typer av kvalitetssäkringssystem är att miljömärkningarna inte bara 

rör privata utan även publika angelägenheter (De Boer, 2003:258) (se vidare 2.3). Dessa 

kvalitetssäkringar kan utfärdas antingen av företaget själv (första part), av någon 

industrirelaterad association (andra part) eller av en oberoende tredje part (ibid.). 

 

 Den försäkran kollektivt medlemskap i en organisation eller certifiering av en oberoende tredje 

part medför, kan tjäna till att undanröja tvivlen för trovärdigheten i informationen, samt även 

generera lägre kostnader för företagen att differentiera en produkt jämfört med andra 

marknadsföringsstrategier (De Boer, 2003:258). Tanken är att om konsumenterna genom en 

miljömärkning tillhandahåller bättre information så kommer de att inkludera den i sitt köpbeslut, 

vilket skapar incitament till att driva företag att investera i grönare teknologi samt skapa nya och 

mer miljöfrämjande produkter (Grankvist et al., 2004:213; Bougherara et al., 2005:3; Rex & 

Baumann, 2007:568). Företag som producerar överlägsna kvalitetsprodukter, använder 

sanningsenlig reklam, agerar på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt, samt har en historia 

av att fullgöra sina skyldigheter gentemot olika intressentgrupper, skapar vidare ryktesfördelar 

(Miles & Govin, 2000:300). Konsumenters preferenser för miljömärkta produkter kan därmed 

generera företagen konkurrensfördelar (ibid.). På så vis kan företagen öka sina marknadsandelar 

(Miles & Govin, 2000:300), genom att stegvis trycka ut mindre miljövänliga produkter från 

marknaden, vilket är en stor motivationsfaktor för företagen (Menon & Menon, 1997, efter 

Peattie, 2001:188; De Boer, 2003:258; Grankvist et al., 2004:213; Gulbrandsen, 2006:478; Rex 

& Baumann, 2007:568; Mourad & Ahmed, 2012:514). 

 

Studier visar även att under rätt omständigheter har miljömärkningar kraft att tillhandahålla en 

betydande minskning av miljöbelastningen från hushållens föroreningar (Thøgersen, 2002:86). 
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Exempelvis visade United Nations conference of trade and development 1997 på den positiva 

inverkan Blue Angel-märkningen faktiskt har haft på miljön, då miljömärkningen krediterades 

för en 30-procentig minskning av koloxid-, svaveldioxid- samt kväveoxidutsläpp. Ett annat 

exempel är den nordiska Svanenmärkningen, vilken har varit med och bidragit till en stor 

marknadsandel för miljömärkta hushållskemikalier. Det hade 1996 lett till att 60 procent av de 

kemiska produkterna i tvål, schampo, rengörings- och tvättmedel hade bytts ut mot mindre 

miljöfarliga alternativ. (Ibid.) 

2.3. Privata- och allmänna nyttighetsattribut  

Redan genom sin blotta karaktär hänvisar miljömärkningssystem till egenskaper hos produkter 

eller produktionsprocesser som inte bara är relevanta ur ett privat perspektiv, utan också ur ett 

samhällsperspektiv (De Boer, 2003:255; Kotchen, 2005:282; Beretti, Grolleau & Mzoughi, 

2009:1; Grolleau et al., 2009:2146). Privata egenskaper kan vara exempelvis mänskliga 

hälsofrågor, lägre energikonsumtion, lägre halter av bekämpningsmedelsrester eller längre 

hållbarhet, medan allmänna egenskaper kan vara förslagsvis lägre utsläpp av växthusgaser, 

kemikalier som skadar ozonlagret, frågor som berör biologisk mångfald eller social rättvisa 

(ibid.). Den miljöförbättring som genereras av de gröna egenskaperna hos miljövänliga 

produkter har alltså ofta beskaffenheten av allmänna nyttigheter (Wiser & Pickle, 1997:11; 

Bougherara & Grolleau, 2005:419). 

 

Marknader för miljövänliga produkter kan beskrivas som dysfunktionella, eftersom de flesta 

utlovade miljövänliga attribut som sagt är såväl allmännyttiga (icke-konkurrerande samt icke-

exklusiva) som icke observerbara (tilltrosattribut) (Ibanez & Grolleau, 2008:234). Egenskaperna 

icke-rivalitet samt icke-exkluderbarhet hos allmänna nyttigheter innebär att köp av miljövänliga 

produkter inte garanterar köparen en exklusiv nytta av de miljöförbättringar som genererars av 

dennes inköp (Wiser & Pickle, 1997:11; Bougherara & Grolleau, 2005:419).  För att 

exemplifiera; kan påståenden om att vissa produkter är ofarliga för ozonlagret likställas med 

tillhandahållandet av en global allmän nyttighet, vilken dessutom är omöjlig att verifiera på 

konsumentnivå (Bougherara & Grolleau, 2005:418; Moisander, 2007:407; Ibanez & Grolleau, 

2008:234). Samtidigt är även vissa miljömässiga egenskaper långsiktiga och överstiger 

konsumentens förväntade livslängd (Bougherara & Grolleau, 2005:41.). Det finns då en påtaglig 
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risk för att konsumenterna kommer att fungera som ”free-riders” och åtnjuta den allmänna 

nyttigheten utan att ådra sig  tillhandahållandekostnaderna (Ibanez & Grolleau, 2008:234). 

Konsumenter kan med andra ord konsumera den miljövänliga förbättringen utan att köpa 

motsvarande miljövänliga produkt, eftersom den miljövänliga förbättringen är tillgänglig för alla 

(Bougherara & Grolleau, 2005:418; Moisander, 2007:407). Ofta är det därför inte möjligt att 

utesluta dessa free-riders från de fördelar, exempelvis luftkvalitet, som genereras av 

miljömedvetna köpare. Dessutom kan en enskild konsument många gånger inte heller utvärdera 

de verkliga fördelarna av sitt bidrag och bär därmed inte heller alla konsekvenserna av sitt 

beslut. (Ibid.) I en enskild valsituation kan därmed en konsument vara en free-rider genom att bli 

lockad att istället välja det konventionella alternativet och därigenom lämna skapandet av 

miljökvalitet till andra (Moisander, 2007:407). Även en “grön konsument” kan lockas att agera 

som en free-rider eftersom ekologiskt hållbara produkter och tjänster ofta kostar mer - i pengar, 

tid och andra resurser - än de övriga, icke-gröna alternativen på marknaden, samtidigt som 

konsumenterna många gånger upplever att deras bidrag till miljökvalitet ändå är marginell. 

(Ibid.) Av det ovanstående följer att allmänna nyttigheter leder till en felaktig fördelning av 

knappa resurser eftersom beslutsprocessen inte tar hänsyn till hela kostnaden (Bougherara & 

Grolleau, 2005:418.).  Dock bör det ihågkommas att det givetvis även finns vissa konsumenter 

som kan vilja minska den miljöpåverkan som uppstår från dennes egen konsumtion, varvid 

transaktionen istället i sin helhet kan anses innefatta privata varor (Bougherara & Grolleau, 

2005:428). Andra bryr sig om den fullständiga miljökvaliteten och står istället inför ett verkligt 

problem av allmännytta (ibid.).  

 

Den privata produktionen av de miljöegenskaper som har en allmän nyttokaraktär måste alltså 

mildra två skilda, men besläktade, problem (Bougherara & Grolleau, 2005:418–419) -

ovannämda free riding-problemet samt ”assurance-problemet”. Assurance-problemet behandlar 

det faktum att skapandet av en märkbar miljöförbättring kan kräva en miniminivå av bidrag, det 

vill säga konsumenter är villiga att bidra först när de är övertygade om att tillräckligt många 

andra personen också bidrar (Sen, 1967:122; Bougherara & Grolleau, 2005:418–419). Om 

medverkan är otillräcklig, kommer därmed den miljömässiga förbättringen inte att åstadkommas 

och den enskilde individen kommer tycka att denne slösar bort sin delaktighet vid köp av en 

miljövänlig produkt (Bougherara & Grolleau, 2005:418–419). Detta problem är särskilt kritiskt 
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när miljökvaliteten är beroende av ett miljömedvetet beteende hos många konsumenter 

(Bougherara & Grolleau, 2005:418–419; Moisander, 2007:407). För miljövänliga produkter kan 

problemen med allmännyttiga varor lindras genom att dessa kopplas samman med privata 

fördelar som sedan betonas (Bougherara & Grolleau, 2005:421). Stöd för påståendet att privat 

tillhandahållande av allmännyttiga egenskaper kan erhållas genom att sammanbinda dem med 

varor som har låg uteslutningskostnad återfinns redan hos Demsetz (1970:306). Resultat från 

åtskilliga studier tyder på att två av de mest betydelsefulla skälen till att konsumenter väljer 

miljömärkta produkter är hänsyn för miljön och/eller den egna hälsan (Davies, Titterington, & 

Cochrane, 1995:18; Chinnici, D’Amico, & Pecorino, 2002:191; Fotopoulos & Krystallis, 

2002:258). Associationen mellan allmänna miljömässiga attribut och privata attribut kan alltså 

komma från märkning, men kan även redan existera i konsumenternas sinne, oavsett 

vetenskapliga bevis (Johansson, Haglund, Berglund, Lea, & Risvik, 1999:297–298; Ekelund 

Axelson, 2004:22–23; Sörqvist et al., 2013:9). Det är nämligen instinktivt övertygande att en 

reducerad användning av kemiska produkter (bra för miljön och genererar allmännytta) kan leda 

till låga nivåer av bekämpningsmedelsrester i livsmedel (bra för konsumentens hälsa och 

genererar privata fördelar) (Bougherara & Grolleau, 2005:422).  

 

Lourerio & Lotade (2005:135) hävdar vidare att när gäller ekologiskt kaffe kan många 

konsumenter uppleva att hälsoförmånerna associerade med denna produkt är mycket lägre än de 

hälsofördelar som härrör från konsumtionen av ekologiska frukter och grönsaker. Ekologiskt 

odlade grönsaker ger mindre mark- och vattenföroreningar, men minskar även 

bekämpningsmedelsrester i livsmedel (ibid.). Medan de förstnämnda attributen har en betydande 

allmännyttig dimension, så har de sistnämnda en tydlig privat dimension, eftersom konsumenter 

upplever att dessa lägre nivåer av bekämpningsmedelsrester kan förebygga hälsoproblem 

(Grolleau et al., 2009:2146). CEC (1999:11) fann vidare att intresset hos kanadensiska, 

mexikanska och amerikanska konsumenter för ekologiskt odlat skuggkaffe (kaffe som odlas 

under ett tak av regnskog snarare än i öppna, kalhuggna områden, där en konsekvens av den 

förstnämnda odlingsmetoden, jämfört med den som används för konventionellt kaffe, är att 

plantor odlade under skuggan skyddar den viktiga biologiska mångfalden, inklusive 

flyttfåglarna, se Kotchen, 2005:282) påverkades mest av uppfattningen att denna kaffesort är 

överlägsen när det gäller smak och kvalitet. Även här framgår att konsumenter av ekologiskt 
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odlat skuggkaffe köper en förenad produkt som tillhandahåller såväl kaffekonsumtion (en privat 

egenskap) som bevarande av den tropiska biologiska mångfalden (en allmän egenskap) 

(Kotchen, 2005:282; Schubert & Blasch, 2010:2800).  

 

När det emellertid handlar om exempelvis en trädprodukt som kommer från ett hållbart förvaltat 

skogsbruk, miljövänlig el, eller tonfisk som producerats med beaktning av delfinernas säkerhet, 

menar Grolleau et al. (2009:2146) att de privata fördelarna är mycket mer diffusa, om de 

överhuvudtaget existerar. Det handlar sålunda om miljömässiga egenskaper som av 

konsumenterna betraktas som allmännyttiga (ibid.). Detta kan vara en förklaring till varför 

certifiering av ekologisk mat vilken medför många privata egenskaper, såsom speciell smak och 

positiva hälsoeffekter, hittills har kunnat uppnå förhållandevis höga marknadsandelar, medan 

certifiering av exempelvis träprodukter från hållbart skogsbruk, som inte inkluderar sådana 

privata egenskaper, fortfarande tenderar att nå enbart nischmarknader (Schubert & Blasch, 

2010:2801). 

 

Till viss del kan konsumenters uppfattning av den privata respektive allmännyttiga karaktären 

hos miljömärkningar sålunda påverkas (Grolleau et al., 2009:2148). Ökningen av den privata 

prägeln för miljövänliga varor kan dessutom ta olika vägar, antingen objektiva (vetenskapligt 

baserade) eller subjektiva (genom att utgå ifrån konsumenternas perception). För att tydliggöra; i 

syfte att öka konsumenters uppfattning angående miljömärkningars privata egenskaper, betonar 

en del miljömärkningar fördelarna av lokala allmännyttiga varor, såsom landsbygden eller det 

lokala grundvattnet, då en konsument sannolikt kommer att åtnjuta dessa framför fördelarna av 

globala allmännyttiga varor. Produkter som gör anspråk på att tillhandahålla en lokal 

allmännyttig vara har därmed större möjlighet att lyckas än en produkt som gör anspråk på 

bevarandet av en global allmännyttighet (Bougherara & Grolleau, 2005:422). Dessutom är en 

lokal allmännyttig vara också fördelaktig eftersom den är enklare att verifiera än en global 

allmännyttig vara (Bougherara & Grolleau, 2005:428).  Av detta följer att om de utlovade 

miljömässiga fördelarna är allmännyttiga, och inte tar hänsyn till den multidimensionella 

karaktären hos miljömärkningssystem, riskerar miljömässig differentiering att misslyckas 

(Grolleau et al., 2009:2148). 
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Att sammanbinda allmännyttiga och privata attribut kan därmed minska problematiken med 

såväl free-riders som assurance-problem genom att skapa exkluderbarhet (Bougherara & 

Grolleau, 2005:422). Det är således viktigt att företagen lyfter fram de direkta fördelarna med 

deras produkter eftersom konsumenterna i första hand köper miljövänliga varor och tjänster för 

att uppfylla privata behov och önskemål (Ginsberg & Bloom, 2004:84; Bougherara & Grolleau, 

2005:422). De bör med andra ord fortsätta att förespråka traditionella produktegenskaper såsom 

pris, kvalitet, bekvämlighet och tillgänglighet och endast förmedla miljöaspekten som ett 

sekundärt attribut (ibid.). Miljövänlighet är sålunda ofta ej den dominerande faktorn när det 

kommer till konsumenternas produktval, utan istället ett ytterligare övervägande (Grolleau & 

Caswell, 2006:480). Att förstå samspelet mellan såväl den privata och allmännyttiga karaktären, 

som mellan produkttypen och konsumenttypen, är därmed en avgörande aspekt för att kunna 

förutse framgången för miljömärkningar (Grolleau et al., 2009:2148). Designen av miljöetiketter 

bör således växla från att fokusera mest på allmännyttiga attribut, till att i högre grad betona 

privata attribut, samt från tilltroattribut till verifierbara attribut (Bougherara & Grolleau, 

2005:424).  

 

Vi avslutar med ett sammanfattande exempel; många konsumenter förväntar sig som sagt att 

smaken på produkter producerade via en miljövänlig process är bättre än smaken för 

konventionellt odlade produkter (Johansson et al., 1999:297–298; Larceneux et al., 2012:97; 

Sörqvist et al., 2013:9). En betoning av miljövänliga privata attribut, såsom smakupplevelsen, 

möjliggör därmed minskning av problemen med både ”free-riding” och ”assurance” (Bougherara 

& Grolleau, 2005:422). Den reducerar även informationsasymmetrin genom att konsumenterna 

använder kontrollerbara attribut som en indikator på det miljövänliga påståendets trovärdighet, 

utan att strikt behöva pröva dess sanningsenlighet. Slutligen minskar också 

informationsöverflödet genom att konsumenternas uppmärksamhet fokuseras på en 

konventionell och välkänd dimension av matkvalitet. (Ibid.). Informationen blir på så sätt lättare 

att bearbeta för konsumenterna, eftersom de ofta är mer förtrogna med information gällande 

smak jämfört med information om de miljömässiga egenskaperna (Bougherara & Grolleau, 

2005:423). Faktum är att smaken då används som en ersättare för förekomsten av relaterade 

miljömässiga attribut (ibid.).  
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Figur 2.1. Konsumentpreferenser av en miljövänlig produkt (Bougherara & Grolleau, 
2005:423). 
 
Figur 2.1 visar att när en konventionell produkt (1) utvecklas till en miljövänlig produkt (2), 

kommer konsumenterna att värdera miljökvalitet som en proxy (ersättare) för andra privata 

attribut, och därmed uppleva produkten som produkt (3) (Bougherara & Grolleau, 2005:423). 

2.4. Konsumentens gröna köpbeslutsprocess 

2.4.1. Grön konsumentsegmentering 

 

En hel del forskning har genomförts för att försöka identifiera och förstå gröna marknadssegment 

och gröna konsumenter (Straughan & Roberts, 1999:558; Diamantopoulos, Schlegelmilch, 

Sinkovics & Bohlen, 2003:468–470; De Pelsmacker, Driesen & Rayp, 2005:365–366; Rex & 

Baumann, 2007:569; Paço et al., 2009:17). Startpunkten till sökandet efter den gröna 
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konsumenten har i enlighet med Peattie (2001:187) sin grund i den fundamentala 

marknadsföringsfilosofin, vilken säger att företag bör inrikta sin verksamhet efter 

konsumenternas önskningar och behov. Ett vanligt angreppssätt i forskning från 1960- till 1990-

talet har varit att försöka definiera den gröna konsumenten genom indelning i olika demografiska 

segment baserat på bland annat ålder, kön och utbildningsnivå (Arbuthnot, 1977; Berger, 1997; 

Wiidegren, 1998; Diamantopoulos et al., 2003). Dock har relevansen av dessa socio-

demografiska variabler diskuterats då resultaten från studierna inte varit övertygande (Straughan 

& Roberts, 1999:558; Peattie, 2001:188; Diamantopoulos et al., 2003; Rex & Baumann, 

2007:569; Paço et al., 2009:17). Resultat med starka korrelationer i en studie har dementerats i 

andra (ibid.). En tolkning av detta blir följaktligen att enbart demografiska faktorer inte räcker 

för att definiera och identifiera den etiska konsumenten (De Pelsmacker et al., 2005:366). 

Människors värderingar tycks nämligen ha en betydande inverkan på deras etiska 

konsumtionsbeteenden (De Pelsmacker et al., 2005:366). 

 

Värderingar är abstrakta normer som speglar en individs självuppfattning (Smith, 1982, efter 

Dickson, 2000:20). Annorlunda uttryckt är värderingar ofta en del av vår personlighet och 

därmed avgörande för våra specifika attityder (Dickson, 2000:20; De Pelsmacker et al., 

2005:366). Som sådana, tjänar värderingar som normer som styr vårt beteende i olika situationer 

och över tid (ibid.).  Ur en grön synvinkel blir innebörden av detta att etiska konsumenter känner 

ansvar gentemot samhället och uttrycker dessa känslor genom sitt köpbeteende (De Pelsmacker 

et al., 2005:365). Modernare studier av den gröna konsumenten har därför mer och mer kommit 

att fokusera på det faktum att psykografiska egenskaper i form av attityd- och beteendemässiga 

faktorer, såsom exempelvis graden av miljöhänsyn, är bättre lämpade för beskrivningen av gröna 

konsumenter (Straughan & Roberts, 1999:558; Peattie, 2001:188; Diamantopoulos et al., 

2003:468–470; De Pelsmacker et al., 2005:365–366; Rios et al., 2006:29; Rex & Baumann, 

2007:569; Paço et al., 2009:17). Det bör dock redan i detta sammanhang noteras att det är 

väldokumenterat att attityder ensamt är dåliga på att förutsäga köpbeteende (Cobb-Walgren & 

Ruble, 1995, efter De Pelsmacker et al., 2005:365). Konsumentens miljömedvetande är mer 

komplicerat än vad överförenklade modeller av konsumenternas värderingar, attityder och 

beteenden ger sken av (Beckmann, Slater & Christensen, 2001, efter Pedersen & Neergaard, 
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2006:20). Slutsatser om värderingar, attityder och beteenden kan alltså inte automatiskt härledas 

från en enkel uppsättning bakgrundsvariabler (Pedersen & Neergaard, 2006:20). 

 

Ett av problemen med de befintliga utvärderingarna av märkningssystem är att de främst har 

fokuserat på konsumenternas uttryckta vilja att köpa miljömärkta produkter (Pedersen & 

Neergaard, 2006:20.). Studierna visar ofta såväl en hög grad av miljömedvetenhet bland 

konsumenter som en vilja att betala ett högre pris för hållbart producerade produkter (ibid.). 

Eftersom det inte finns någon automatisk överensstämmelse mellan konsumenternas uttryckta 

attityder och deras faktiska köpbeteende, räcker det inte att titta på konsumenternas attityder när 

effekterna av miljömärkningar ska utvärderas (Cobb-Walgren & Ruble, 1995, efter De 

Pelsmacker et al., 2005:365; Pedersen & Neergaard, 2006:20). Därav har grön forskning idag i 

högre grad också kommit att inriktas på gapet mellan attityder och faktiskt köpbeteende (De 

Pelsmacker et al., 2005:364; Rex & Baumann, 2007:569).(se vidare i 2.4.2). 

 

Samtidigt går det att ifrågasätta huruvida det överhuvudtaget går att definiera en grön 

konsument. Kardash (1974, efter Peattie, 2001:192) beskriver att om konsumenter ställs inför ett 

val av två identiska produkter som enbart skiljer sig åt gällande miljöprestandan så skulle de allra 

flesta, bortsett från de som går mot strömmen enbart för sakens skull, välja det miljömässigt 

korrekta alternativet. Av detta följer följaktligen att om vi accepterar Kardash’s argument så 

skulle så gott som samtliga konsumenter kunna klassificeras som gröna och förståelsen av ett 

miljömässigt köpbeteende (och i många fall bristen av ett) fokuseras på själva köpet snarare än 

att försöka definiera den gröna konsumenten. Med andra ord; istället för att se vem som köper 

den miljövänliga produkten bör fokus snarare ligga på varför denne konsument egentligen köper 

den. (Ibid.) 

2.4.2. Miljöattityder och beteenden 

 

Få produkter införskaffas enbart av den anledningen att konsumenten vill skydda miljön 

(Thøgersen, 2002:93; Schubert & Blasch, 2010:2800). Vanligtvis köper konsumenter istället 

produkter för den privata nyttan (se 2.3) som dessa tillhandahåller. Däremot är många villiga att 

göra en ansträngning för att minska den negativa påverkan av deras konsumtion, och i det fallet 

är en miljömärkning ett välkommet verktyg. (Ibid.). Attityder till miljömärkningar har vidare ett 
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positivt samband med i vilken utsträckning konsumenten uppmärksammar dem (Thøgersen, 

2000:306; Grankvist & Biel, 2001:407). Att konsumenten senare använder sig av 

miljömärkningen i sitt köpbeslut beror i sin tur på dennes miljöattityd (ibid.). “Om inte 

konsumenten bryr sig miljön, varför ska denne då söka efter miljömärkningar?” (Grankvist & 

Biel, 2001:407). Information som erhålls via en miljömärkning påverkar produktpreferensen och 

de konsumenter som bryr sig mer om miljön är mer påverkade av märkningen än de som bryr sig 

mindre (Diamantopoulus et al., 1994, efter Peattie, 2001:191; Thøgersen, 2002:86; Grankvist et 

al., 2004:224; Rex & Baumann, 2007:570).  Det existerar givetvis konsumenter med väldigt litet 

intresse för miljöfrågor, vilka tenderar att vara skeptiska till de miljöpåståenden som en 

märkning förmedlar, samtidigt som det finns de vars hela livsstil genomsyras av gröna beslut 

(Peattie, 2001:193). Det finns dessutom en ansenlig mängd konsumenter vilka är potentiellt 

mottagliga för grön påverkan från miljömärkningar och rekommendationer, utan att de för den 

delen är villiga att förändra sin livsstil eller sin syn på konsumtion (Grankvist & Biel, 2001:406; 

Peattie, 2001:193; Ginsberg & Bloom, 2004:80). De kan visa sporadiska gröna beteenden eller 

vanor såsom att sopsortera, återvinna pantflaskor och burkar eller försöka spara el hemma 

(Ginsberg & Bloom, 2004:80). Denna varierande grad av miljöhänsyn kan beskrivas på olika 

sätt. Enligt US Roper Starch Worldwide’s typologi (2002) indelas gröna konsumenter i följande 

grupper: 

  

True Blue Greens: Är de som är mest benägna att söka och köpa grönt samt återvinner på 

regelbunden basis 

Greenback Greens: Köper gröna produkter men kommer inte att förändra sin livsstil 

Sprouts: Bryr sig om miljön men skulle bara spendera lite till för att välja gröna produkter 

Grousers: Anser att miljön är ett problem, dock någon annans 

Basic Browns: Är den minst engagerade gruppen och tror att miljömässig likgiltighet är 

”mainstream” 

 (Charter, Peattie, Ottman & Polonsky, 2002:7; Ginsberg & Bloom, 2004:80; Rex & Baumann, 

2007:569). 

 

Likt tidigare nämnt räcker det tyvärr inte att enbart analysera konsumenternas miljöattityder för 

att utvärdera effekten av en miljömärkning, eftersom en miljöhänsyn inte är liktydigt med att 
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konsumenten de facto väljer att köpa ett miljömärkt alternativ (Grankvist & Biel, 2001:409; 

Peattie, 2001:191; Grankvist et al., 2004:215; Rex & Baumann, 2004:570). Även om 

konsumenten värderar miljön högt finns nämligen omständigheter som kan hindra denne från att 

uppfylla sitt mål om att hjälpa miljön (Grankvist & Biel, 2001:406). En modell som, även ur ett 

grönt perspektiv, kan nyttjas för att förstå gapet mellan konsumenters rapporterade attityder och 

faktiskt köpbeteende är Ajzens “Theory of Planned Behaviour” (Kalafatis et al., 1999:444–445). 

Enligt denna teori, bestäms avsikter gentemot en handling av attityder, subjektiva normer och 

upplevd kontroll. Avsikt kan, i sin tur, leda till ett särskilt beteende. (Ibid.).  

 

Konsumentens beslutsfattande angående miljömärkta produkter innefattar överväganden om 

både märkningen samt produkten i sig själv (Thøgersen, 2002:85). Det finns då ett flertal andra 

faktorer, förutom miljöattityder, som påverkar huruvida ett köp av en miljömärkt produkt 

kommer att ske (Rex & Baumann, 2007:569), såsom igenkännande och förståelse av märket, 

förtroende för märkningen (Thøgersen, 2000:292; Peattie, 2001:194), de pris och – 

kvalitetsavvägningar konsumenten gör (Peattie, 2001:194; Diekmann & Preisendörfer, 

2003:464–465), samt tidigare beteenden och vanor (Grankvist & Biel, 2001:405; Peattie, 

2001:194; Thøgersen, 2002:92–93; Grankvist & Biel, 2007:706). Konsumenter uttrycker också 

gemensamma och medlemskapssökande tendenser via sina konsumtionsval (Sunstein & 

Ullmann-Margalit, 2001:149). Med andra ord gör konsumenten sitt val beroende på vad denne 

tror att andra människor tycker och väljer. Konsumenten kan nämligen inför andra människor 

vilja framstå som en person som gör allt han/hon kan för att göra vad samhället anser vara det 

rätta valet (McCluskey, 2000:5). Ett exempel är en konsument som köper ”delfinsäker” tonfisk 

för att undvika att väcka anstöt hos en vän, även om konsumenten själv inte till fullo tror på 

produktens delfinsäkra påstående (ibid.).  

 

Processen genom vilken konsumenten lär sig om, samt tar till sig, märkningen beskrivs som en 

”innovation adoption process”, där det den slutliga adoptionen reflekteras genom inköpen av 

miljömärkta produkter (Thøgersen, 2002:85). En konsument kan vidare, både till följd av 

ovannämnda faktorer samt på basis av vilken produkt det handlar om, köpa vissa miljömärkta 

produkter men inte andra, trots att personen i fråga bryr sig mycket om miljön (Grankvist & Biel, 
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2001:405; Peattie, 2001:191). Exempelvis kan ett bilköp föregås av en betydligt större 

övervägningsprocess jämfört med en dagligvara (Grankvist & Biel, 2001:405).   

 

En persons tilltro till produktegenskaper, samt beslut om huruvida denne ska köpa märkta 

produkter eller inte, beror även på längden av dennes erfarenhet av att köpa sådana produkter 

(Thøgersen, 2002:92). Många köp av framför allt livsmedelsprodukter är vanebaserade 

(Grankvist & Biel, 2001:405). Ju längre en konsument har köpt miljömärkta produkter, desto 

mer positiv blir vidare dennes attityd till att köpa sådana produkter, och desto mindre baseras den 

på överväganden av för- och nackdelar med att göra det (Thøgersen, 2002:92). Konsumenter 

som aldrig köper miljövänliga alternativ har med andra ord inte utvecklat en vana att köpa 

sådana produkter (Wegner & Bargh, 1998:454, efter Grankvist & Biel, 2001:406). Att ersätta en 

vana handlar dock inte bara om att utveckla en positiv miljöattityd samt implementera ett nytt 

beteende (Grankvist & Biel, 2001:409; Grankvist & Biel, 2007:706). Det är också en fråga om 

att göra detta nya beteende till ett automatiskt svar på specifika, och i en viss situation, 

avgörande signaler (Grankvist & Biel, 2001:409). Denna beteendeförändring är en parallell 

process där det gamla beteendet, att köpa icke-märkta produkter, lever kvar samtidigt som en 

gynnsammare miljöattityd utvecklas (Grankvist & Biel, 2007:706). Inte förrän denna mer 

fördelaktiga miljöattityd är förknippad med det gamla beteendet kommer attityden påverka 

beteendet (ibid.). Övergång från en gammal till en ny vana innehåller därmed en fas av medveten 

kontroll, vilket innebär att konsumenten överväger vilken produkt denne ska välja samt bildar en 

avsikt att utföra detta beteende (Grankvist & Biel, 2001:409). De konsumenter som ibland väljer 

en märkt produkt är mer sannolikt redan inne i en process av medveten kontroll, där de väljer 

mellan vanliga produkter och miljömärkta alternativ, medan konsumenter som regelbundet väljer 

miljömärkta alternativ är närmare ett vanemässigt beteende för att köpa sådana produkter 

(Grankvist & Biel, 2001:409).  

 

Sammanfattningsvis är konsumenter sålunda mottagliga för olika typer av information på basis 

av i vilken fas i förändringsprocessen, från konventionella till miljömärkta alternativ, de befinner 

sig i (Grankvist & Biel, 2007:706). En ökad medvetenhet om såväl miljöproblem som generella 

miljöattribut är kritiska faktorer vid inledningsfasen av en vaneförändringsprocess (Grankvist & 

Biel, 2001:409; Grankvist & Biel, 2007:706), medan positiva erfarenheter av alternativa 
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egenskaper, exempelvis smak, kan vara mer värdefull bland konsumenter som redan ibland 

köper miljömärkta produkter (Grankvist & Biel, 2007:706). 

2.4.3. Medvetenhet och förståelse av miljömärkningar 

 

Ett flertal studier har gjorts för att undersöka hur miljömärkningar kan göras mer effektiva 

(Grankvist et al., 2004; Poelman, Mojet, Lyon & Sefa-Dedeh, 2008; Park et al., 2013). Ur 

konsumentens synvinkel är miljömärkning nämligen en relevant marknadssignal, som kan hjälpa 

till att differentiera mellan miljövänliga och konventionella produkter (Rex & Baumann, 

2007:570; Larceneux et al., 2012:97). Huruvida konsumenter faktiskt tittar på de 

miljömärkningar som finns på produkten varierar i stor grad. Andersson & Ekelund (2012:2) 

kom i sin undersökning fram till att enbart 12 procent alltid kollar på märkningen, medan cirka 

40 procent bara gör det ibland. Bland dessa finns dessutom en tendens till att konsumenter i 

yngre åldersgrupper är mer noga med att kontrollera märkningen (ibid.).   

Att väcka uppmärksamhet har idag blivit svårt då den genomsnittliga konsumenten dagligen 

konfronteras med cirka 3000 reklamimpulser (German Federal Environmental Agency, 2002, 

efter Bougherara & Grolleau, 2005:418). En förutsättning för att differentieringen ska fungera 

ändamålsenligt är därmed att konsumenten vet om att märkningen finns, vet vad den står för 

samt litar på dess påstående (Thøgersen, 2002:90; Grankvist et al., 2004:215; Rex & Baumann, 

2007:570). Thøgersen (2002:90) förklarar att själva uppmärksammandet av en miljömärkning 

knappast är ett mål i sig, utan snarare ett medel för att nå målet att köpa miljövänliga produkter. 

Detta är i sig ett mer abstrakt mål; att vilja skydda miljön (ibid.).  

 

Att känna igen en märkning är inte detsamma som att förstå dess exakta eller ens dess 

ungefärliga innebörd - något som konsumenter för övrigt ofta har svårt för (Thøgersen, 2002:90; 

Grankvist et al., 2004:215; Rex & Baumann, 2007:570). Denna osäkerhet är något som kan 

följas av en misstro för märket och dess gröna produktanspråk (Peattie, 2001:189; Thøgersen, 

2002:91; Grankvist et al., 2004:215), vilket följaktligen kan innebära att vaga och ogrundade 

gröna marknadsföringspåståenden istället kan skrämma bort konsumenter (Davies, 1993, efter 

Peattie, 2001:189). Det har även konstaterats att först när relativt okända märkningar förklaras 

för konsumenterna så har de möjlighet att påverka den övergripande kvalitetspreferensen och 
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inköpsavsikten för en produkt, något som understryker vikten av att öka medvetenheten om en 

värdebaserat etikett (Carpenter & Larceneux, 2008:499). En konsument kommer nämligen enbart 

att använda en märkning som ett steg i sitt beslutsfattande om denne förstår samt litar på vad den 

förmedlar (Handen & Kull, 1994, efter Thøgersen, 2002:91; Rex & Baumann, 2007:570). Den 

tid som märkningen funnits på marknaden samt vilken typ och mängd av promotion som använts 

påverkar sannolikheten för igenkännande, det vill säga ju högre igenkänning av märket desto 

större chans att den förstås korrekt (Thøgersen, 2002:89).  

2.4.4.  Tilltrosattribut  

 

På basis av Akerlofs (1970:500), Nelsons (1970:327–328) och Darby & Karnis (1973:68–72) 

arbete kan kvalitet urskiljas via tre huvudsakliga egenskaper kopplat till undersöknings-, 

erfarenhets-, eller tilltrokaraktär. Det vill säga konsumenten kan informera sig om kvalitetsnivån 

före köp (undersökningskaraktär), efter köp och användning (erfarenhetskaraktär), eller inte alls 

(tilltrokaraktär) (Grolleau & Caswell, 2006:472). Konsumenternas uppfattning av kvalitet 

påverkas med andra ord av produktens inre egenskaper, yttre indikatorer samt de signaler som 

tillhandahålls av säljaren (ibid.). Det bör även i sammanhanget noteras att kvalitet ofta ses som 

ett subjektivt begrepp, eftersom det beror på den enskilde konsumentens uppfattning, behov och 

mål (Steenkamp, 1989:58; Fotopoulos & Krystallis, 2003:1351). Inre attribut hänför sig till ett 

brett spektrum av egenskaper, såsom livsmedelssäkerhet, näring, bekvämlighet och 

sammansättning, men även processattribut, såsom miljövänlighet (Caswell, Noelke & 

Mojduszka, 2002, efter Caswell, 2006:472). Yttre indikatorer - såsom certifiering och märkning 

(Steenkamp, 1989:59–60) - samt signaler - såsom varumärkesnamn, förpackning och pris - är 

tillgängliga före köpet och förmedlar därmed sökinformation till konsumenter (Steenkamp, 

1989:86–87).  

 

Undersökningsegenskaper är vidare de egenskaper som är perfekt identifierbara och kan 

fastställas före köp genom en enkel undersökning av produkten, medan erfarenhetsegenskaper är 

de som kan upptäckas utan kostnad först efter köpet när produkten väl används (Nelson 

1970:311–312; Darby & Karni, 1972:69). Undersökningsattributens värde kan mätas av 

konsumenten till en låg kostnad, där kostnaden är kopplad till den tid det tar att kontrollera 

produkterna (Didier & Lucie, 2008:480). Erfarenhetsmässiga attribut kan inte observeras av 
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konsumenten före köpet, men deras värde kan bedömas under eller efter konsumtion. 

Fastställandet av värdet är mer kostsamt innan köpet än efter användningen av produkten, 

eftersom konsumtionen av produkten – och i synnerhet den upprepade konsumtionen – 

tillhandahåller konsumenten en bedömning som på ett bättre sett kan hjälpa honom/henne att 

identifiera dessa egenskaper. (Ibid.) Vissa konsumenter kan dessutom föredra att tillgodogöra sig 

information via erfarenhet snarare än via nyttjande av sökegenskaper, även när detta sätt är 

dyrare (Nelson, 1970:312). Konsumenternas tilltro för en miljömärkning påverkas av produktens 

åtföljande sök- och erfarenhetsattribut (Groulleau & Caswell, 2006:483). Det vill säga, har en 

produkt en miljömärkning kan konsumenterna förvänta sig en viss nivå av undersöknings- och 

erfarenhetattribut. Deras efterföljande utvärdering av dessa attribut påverkar sedan 

trovärdigheten för miljöpåståendet och sedermera deras intresse för upprepade köp av produkten. 

(Ibid.) 

 

Nelson (1970:311–312) skiljer mellan ovannämnda undersöknings- och erfarenhetsegenskaper 

av en vara medan Darby & Karni (1973:68), förutom undersöknings- och erfarenhetsegenskaper, 

även introducerar en tredje klass av egenskaper som de benämner ”tilltrosattribut”. Ett flertal 

problem som konsumenterna upplever som viktiga kan kategoriseras som tilltrosmässiga 

kvalitetsattribut (Oude Ophius & Van Trijp, 1995:180). När det gäller dessa attribut måste 

konsumenterna enbart på basis av omdömet, eller informationen som tillhandahålls av andra, 

förlita sig på att produkten de facto inkluderar sådana kvalitetsattribut (ibid.). Tilltroegenskaper 

är sålunda de kvalitéer som, även om det är värt det, ej kan bedömas via undersökning, 

granskning eller erfarenhet (Oude Ophius & Van Trijp, 1995:180; Bougherara et al., 2005:414). 

Inte ens efter köpet eller konsumtionen av produkten har konsumenten möjlighet att på ett 

korrekt och effektivt sätt avgöra kvaliteten, eftersom tilltrosegenskaperna är såväl knappt 

identifierbara samt kostsamma att bedöma (Darby & Karni, 1973:68; Rametsteiner, 2002:165–

166; Bougherara et al., 2005:414; Didier & Lucie, 2008: 480). När de väl kan identifieras på 

produkten, kräver en mätning av deras värde ytterligare kostsam information, eftersom det ofta 

måste föregås av analyser eller bedömningar (Darby & Karni, 1973:69; Didier & Lucie, 

2008:480). Märkningar som ”rättvisemärkt” och ”ekologiskt” är exempel på tilltrosattribut som 

inte omedelbart kan erfaras genom konsumtion (Oude Ophius & Van Trijp, 1995:180; Poelman, 

et al., 2008:114). Ett annat exempel är miljövänliga egenskaper hos jordbruksprodukter, där i 
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synnerhet miljöpåverkan av odlings-och förädlingsmetoder motsvarar tilltroattribut för 

konsumenter (Bougherara & Grolleau, 2005:414). Detta för att egenskaperna är åtskilda från 

själva konsumtionen av produkten, konsumenten saknar teknisk kunskap, eller att kostnaden för 

att införskaffa tillräcklig och korrekt information är större än det förväntade värdet (ibid.). 

Tilltrosattribut brukade förr förbises vid bedömningen av värdet på en produkt, men utgör 

numera otvivelaktigt en viktig dimension av produktkvaliteten (Didier & Lucie, 2008:480). 

 

Den trovärdiga märkningen av produkter betraktas ofta som en noggrann informationsbaserad 

riktlinje för att främja medvetna val, särskilt när det handlar om tilltrosprodukter (Bougherara et 

al., 2005:414). I många fall kan marknadsmekanismer vara självkontrollerande för både 

undersöknings- och erfarenhetsattribut, medan tilltrosattribut kan kräva en ökad nivå av externa 

insatser för att de ska fungera effektivt (Grolleau & Caswell, 2006:474). Dessa 

externingripanden är nödvändiga för att konsumenterna ska ges möjlighet att välja produkter som 

motsvarar deras preferenser och för att ärliga producenter ska kunna ”signalera” sina produkter 

på ett trovärdigt sätt (ibid.). Olika sätt att kontrollera användningen av miljövänliga metoder är 

sålunda ofta nödvändigt för att marknaderna ska fungera effektivt och utan bedrägeri, eftersom 

konsumenterna inte själva kan bedöma huruvida utlovade metoder faktiskt använts (Grolleau & 

Caswell, 2006:471). När viktiga produktattribut är av erfarenhets- eller tilltroskaraktär kan 

annars problem med ”adverse selection” - där konsumenten på grund av falsk information av 

producenten väljer produkter som inte uppfyller de eftersträvansvärda attributen - och ”moral 

hazard” - där producenten är lockad att inte utföra allt som krävs för att uppnå en viss 

kvalitetsnivå då konsumenten har svårt, alternativt saknar möjlighet, att kontrollera om 

åtgärderna de facto har vidtagits - uppstå (Kirchhoff, 2000:406; Bougherara & Grolleau, 

2005:414; Grolleau & Caswell, 2006:472). Ett exempel på det sistnämnda kan vara att företag 

märker produkten för att kunna ta ut omotiverat höga prispremier (ibid.). I de flesta fall är 

trovärdighetsattribut nämligen kända av producenterna, men förblir dolda för konsumenterna 

(Bougherara & Grolleau, 2005:414; Grolleau & Caswell, 2006:472). En möjlig lösning är som 

sagt att använda en ersättare eller signalering till tilltrosattribut, såsom en miljöetikett (Grolleau 

& Caswell, 2006:473). Konsumenter kan då söka efter den ekologiska märkningen och 

därigenom undvika alltför stora transaktionskostnader (se vidare under 2.4.5), för att hitta och 

utvärdera produkter (ibid.).  
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På en marknad där produkter antingen är sålda på ett ärligt eller på ett oärligt sätt kan kvaliteten 

följaktligen vara representativ alternativt förvrängd (Akerlof, 1970:495). I ett sådant fall blir det 

givetvis konsumentens ”problem” att bedöma kvaliteten (ibid.). Av detta följer att verifierbara 

attribut som kan kontrolleras före köp eller utvärderas efter användning, kan stödja 

trovärdigheten angående påståenden om tillverkningsprocesser, utan att strikt bevisa dess 

sanningsenlighet (Grolleau & Caswell, 2006:471). Likaså kan därför trovärdigheten för ett 

miljövänligt påstående skadas genom en underlåtenhet att tillhandahålla tillräckligt höga nivåer 

av andra kontrollerbara attribut (ibid.). Redan i ekonomiska modeller introducerade av Akerlof 

(1970:500) betonades att konsumentens tilltro till företaget och produkten är en väldigt viktigt 

komponent. Lyckas företagen med att få konsumenterna att uppleva ett samband mellan ett 

processattribut, såsom miljövänlighet, och andra produktattribut som de faktiskt kan utvärdera, 

kan kvalitetsnivåerna av sådana stödattribut fungera som ett substitut eller komplement till den 

omedelbara verifieringen av miljömässiga attribut (Grolleau & Caswell, 2006:471).  

 

Det som är vanligt för tilltrosvaror är att du som konsument förlitar dig på en tredje part, såsom 

tredjepartscertifiering eller statliga föreskrifter, för att tillhandahålla trovärdig information. 

Märkning kan via förbättrad informationsgivning följaktligen även lösa, alternativt lindra, 

kvalitetssignaleringsproblemet (Caswell & Mojduszka, 1996:1250). Kontroll av en tredje part är 

med andra ord nödvändigt för att tilltrosprodukter av hög kvalitet skall vara tillgängliga 

(McCluskey, 2000:2). Om ett miljömärkningsprogram därmed på ett bra sätt lyckas utforma och 

stödja kostnader för signalering kan miljövänliga producenter förvandla tilltrosattribut till 

undersökningsattribut, så att konsumenter kan göra lyckade val baserade på tillförlitlig 

information (Caswell & Mojduszka 1996:1251–1252; Grolleau & Caswell, 2006:474). För att 

miljövänliga livsmedel ska signalera trovärdighet krävs avslutningsvis, likt ovannämnt, ofta en 

blandning av såväl miljömässiga som andra verifierbara egenskaper (Grolleau & Caswell, 

2006:471–472). Konsumentens kvalitetsuppfattning skapas sålunda genom en blandning av 

information från dessa multipla källor (ibid.).  

2.4.4.1. Tredjepartsmärkningar 
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Miljöetiketter kan beskrivas som endogena eller exogena, eller annorlunda uttryckt som första-, 

andra-, eller tredjepartsmärkningar (Kirchhoff, 2000:406; De Boer, 2003:258). Exogen märkning 

eller tredjepartscertifiering tillhandahålls av en oberoende privat eller offentlig 

märkningsmyndighet, som tillhandahåller klart definierade regler för säkerhets- och 

kvalitetsmärkning av olika produktkategorier (Kirchhoff, 2000:406; Hatanaka, Bain & Busch, 

2005:356). Eftersom tanken är att tredjepartscertifierare inte ska ha någon delaktighet i företags 

resultat tillhandahåller oberoendefaktorn tredjepartscertifiering större legitimitet (Hatanaka et al., 

2005:358). Detta skiljer sig från såväl förstapartsmärkningar, utfärdade av företaget själv, som 

andrapartsmärkningar, utfärdade av industrirelaterade associationer, där legitimiteten av 

miljöpåståenden istället undermineras genom utfärdarnas egenintressen (De Boer, 2003:258; 

Hatanaka et al., 2005:356; Raynolds, Murray & Heller 2007:151).  

 

En viktig skillnad mellan endogen och exogen märkning är därmed att den sistnämnda typen 

generellt uppfattas som mer trovärdig av konsumenterna genom att förekomsten av tillförlitliga 

tredje parter mildrar det ogynnsamma val som genereras för tilltrosattribut (Kirchhoff, 2000:406; 

McCluskey, 2000:8; De Boer, 2003:258; Roosen, Lusk & Fox, 2003:89; Bougherara & Grolleau, 

2005:420; Larceneux et al., 2012:87). Även för de företag som anses vara bland de grönaste har 

det nämligen existerat anklagelser om att en del av deras gröna insatser, och därmed åtföljande 

miljöfördelar, är av mer symbolisk än verklig karaktär (Peattie, 2001:190). Ökad trovärdighet är 

därmed även ett ändmålsenligt sätt att undvika “Greenwash-fenomenet” (det faktum att företag 

är oärliga om sitt miljöarbete), varför flertalet producenter etablerat 

tredjepartscertifieringssystem (Kirchhoff, 2000:414; Lourerio et al., 2002:204). För att förtydliga 

är miljömärkningen följaktligen ofta bunden till en tredjepartscertifierare som, genom att sätta 

exempelvis ett namn eller en logotyp som representerar denne, kommunicerar märkningens 

trovärdiga karaktär till konsumenter (Bougherara & Grolleau, 2005:420).  

 

Ett företag kan ansöka om tillstånd för att få använda tredjepartsmiljömärkningen på dess 

produkter, men för att få lov att använda den specifika miljöetiketten måste det lämna bevis till 

märkningsmyndigheten som bekräftar att påståendet verkligen är giltigt (Kirchhoff, 2000:406; 

Hatanaka et al., 2005:356). Genom att företagen kan sätta dessa miljömärkningar så visar de att 

processen och tillverkningen av deras produkt följer det ramverk som för båda parter definierar 
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en miljövänlig produkt (Bougherara & Grolleau, 2005:420; Hatanaka et al., 2005:357). Till följd 

av att tredjepartscertifierarna därefter följer upp med slumpmässiga kontroller stärks 

trovärdigheten genom att de som fuskat blir av med sin certifiering (Kirchhoff, 2000:406–407; 

Bougherara & Grolleau, 2005:420).  

 

Ytterligare en aspekt av nyttan med en tredjepartscertifierad miljömärkning är att den förstärker 

framträdandet av miljöaspekten och erbjuder bevis på objektiv kvalitet genom att produkten har 

producerats efter miljömässiga krav (Larceneux et al., 2012:97). Med andra ord kan konsumenter 

med hjälp av en miljömärkning identifiera produkter av hög kvalitet (Larceneux et al., 2012:87). 

Denna kvalitetssignal, eller förekomsten av särskilt eftersträvansvärda attribut, skapar i sin tur en 

solid bas för att kunna sätta ett premiumpris (McCluskey & Loureiro, 2003:95). Ur ett 

konsumentperspektiv fungerar miljömärkningen därför som ett hjälpmedel i utvärderingen av 

produktens kvaliteter, förutsatt att konsumenterna förstår och litar på den (Larceneux et al., 

2012:87).   

 

Figur 2.2. Konceptuell modell över label equity (Carpenter & Larceneux, 2008:501). 

 

Utan en miljömärkning förefaller det inte som om konsumenterna upplever att det existerar något 

signifikant samband mellan produktens miljövänlighet och kvalitet (Larceneux et al., 2012:97). 

Av detta följer att den miljövänliga dimensionen inte verkar vara en bestående del av 

konsumentens uppmärksamhet utan förblir istället ett yttre attribut, eller åtminstone en 

dimension åtskild från upplevd kvalitet, vilket i sin tur på ett bättre sätt kan spegla konsumentens 

upplevda direkta fördelar (ibid.). Sammanfattningsvis finns många studier som visar att 
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tredjepartscertifiering ses som både mer tillförlitlig och trovärdig än första- och 

andrapartscertifiering och således utgör en effektiv mekanism för att garantera 

livsmedelssäkerhet och kvalitet (Kirchhoff, 2000:406; McCluskey, 2000:8; Thøgersen, 2002:91; 

De Boer, 2003:258; Bougherara & Grolleau, 2005:420; Hatanaka et al., 2005:358; Raynolds et 

al., 2007:151). 

2.4.5. Beslutskompromiss  

 

Att göra miljömärkningar framgångsrika är tidskrävande och erfordrar en dedikerad insats 

(Thøgersen, 2000:96). Konsumenter i synnerhet måste ofta gå igenom en tidskrävande 

beslutsfattandeprocess genom vilken de inledningsvis blir medvetna om såväl märkningen som 

de miljömärkta produkterna (se 2.4.3), för att därefter förvärva tillräckliga kunskaper som kan 

vägleda dem i beslutsfattandet samt resultera i att de litar på budskapet som märkningarna 

förmedlar (Thøgersen, 2000:96; Thøgersen, 2002:90; Grankvist et al., 2004:215; Rex & 

Baumann, 2007:570). En positiv attityd till miljömärkningar blir mer eller mindre en naturlig 

följd av kunskap och förtroende (Thøgersen, 2000:96). Men att däremot skapa en positiv 

inställning till att köpa en viss miljömärkt produkt kan ta längre tid på grund av att tidskrävande 

avvägningar då måste göras av konsumenten. Av detta följer att beslutsfattande gällande 

miljömärkningar är en gradvis process där de olika faserna tar olika lång tid för konsumenterna 

att gå igenom. (Ibid.) 

 

Ofta beskrivs det gröna köpbeteendet i termer av pris och - kvalitetsavvägningar (Peattie, 

2001:194; Thøgersen, 2002:93), vilket åsyftar den kompromiss konsumenten måste göra genom 

att välja högre priser och/eller lägre kvalitet samt tilltron de har för att deras val skall resultera i 

önskvärd miljöpåverkan (Peattie, 2001:193; Thøgersen, 2002:93). Bakomliggande drivkrafter till 

olika beteendemönster gällande miljön i form av individuella kostnads- och fördelaranalyser 

finns inneboende hos alla människor vid beslutsfattande (Hartmann & Ibáñez, 2006:675). 

Eftersom beteendemässiga val innebär såväl kostnader som tillhandahållande av fördelar 

kommer konsumenten följaktligen att bete sig på ett miljövänligt sätt enbart om det verkar troligt 

att detta handlingssätt resulterar i erforderlig mängd fördelar för att kompensera för det höga 

priset på miljövänliga produkter, eller för de besvär som exempelvis återvinning eller 

energisparande de facto kan innebära för den enskilde individen (ibid.). Det bör dock observeras 



”Värdering av ekologisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen, januari 2014 

74 
 

att alla miljömässiga fördelar inte värderas lika av olika konsumenter (Beretti et al., 2009:2). 

Exempelvis finns det konsumenter som ser sig själva som miljövänner, men som kan överväga 

att inte köpa en viss produkt om de känner att produkten inte på ett adekvat sätt reflekterar deras 

ideologi (Rios et al., 2006:26). 

 
Figur 2.3. Den gröna köpkompromissmatrisen (Peattie, 2001:192). 

 

Denna matris av Peattie (2001:192) visar hur gröna köp för specifika produkter kan variera 

beroende på konsumentens förtroende och vilja att kompromissa. Den sammanför två viktiga 

variabler som påverkar sannolikheten för alla konsumenter, oavsett intensiteten på deras 

miljöattityder eller hur “gröna” de faktiskt är, att påverkas av miljörelaterade kriterier när dessa 

överväger ett köp: graden av inblandad kompromiss och graden av förtroende som genereras av 

de miljömässiga fördelarna av ett visst val. Matrisen hjälper oss att flytta fokus från frågan om 

vem den gröna konsumenten är till att istället reflektera över varför gröna inköp görs eller, likt 

ofta är fallet, inte görs (Peattie, 2001:196).  
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Ett flertal gröna köp innefattar följaktligen någon form av kompromiss i förhållande till 

konventionella produkter (Peattie, 2001:192). Kompromissen kan framträda på många olika sätt 

såsom - betalning av det gröna premiepriset, oavsett om det är en ekonomisk nödvändighet eller 

beror på marknadsstrategier, - åka till affärer där konsumenten vanligtvis inte handlar i syfte att 

erhålla gröna produkter, eller genom ett - accepterande av en lägre teknisk prestanda i utbyte mot 

förbättrad miljömässig prestanda (ibid.). Det sistnämnda kan förtydligas via Loureio, McCluskey 

& Mittelhammers (2002:214–215) studie, där de undersöker konsumenternas val av miljömärkta 

och vanliga äpplen. Den upplevda kvaliteten på miljömärkta äpplen visade sig ha en positiv och 

betydande effekt på sannolikheten att välja miljömärkta äpplen. Vissa konsumenter är därmed 

inte lika villiga att kompromissa kvaliteten på frukten för högre miljömässig prestanda eller 

livsmedelssäkerhetsfördelar, jämfört med andra konsumenter. (Ibid.) 

 

Benägenheten att kompromissa och acceptera uppoffringar avgörs av en rad faktorer, såsom 

miljömedvetenhet och miljöattityder (och givetvis alla eventuella sociodemografiska och 

psykologiska faktorer som talar för alternativt emot detta) (Peattie, 2001:193). Ett bredare 

perspektiv innebär att konsumenten via köpkompromisser även tar hänsyn till andra icke 

prisbaserade kostnader, så som exempelvis ansträngningen denne måste göra för att samla och 

analysera information, göra ett köp och återvinna eller använda produkten på ett visst sätt 

(Peattie, 2001:194). Miljömärkningar som minskar konsumenternas 

informationssökningskostnader, gör det mer troligt att den information som tillhandahålls 

faktiskt kommer att nyttjas (Grunert & Willis, 2007:385; Thøgersen, Haugaard & Olesen, 

2010:1787). Denna breda syn på kostnader ligger dessutom i linje med 

transaktionskostnadsteorin (TCT), vilket är en teori som mer och mer har börjat appliceras på 

konsumentköp (Liang & Huang, 1998:31–32). Teorin inbegriper samtliga kostnader för en 

transaktion eller händelse, såsom riskproblem, tid och psykologisk ansträngning likväl som 

monetära kostnader (Caswell & Mojduszka, 1996:1250; Liang & Huang, 1998:31-32; Peattie, 

2001:194). Huruvida konsumenter vinner på att bli tillhandahållna ytterligare information beror 

som sagt på deras relativa transaktionskostnader för att bli informerade och hur mottagliga de är 

för olika meddelanden. De som inte fäster så stort värde till särskilda kvalitetsegenskaper kan 

därmed välja att istället ignorera information om dem (Caswell & Mojduszka, 1996:1250).  
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En avgörande men ofta förbisedd faktor som avgör köpbeslutet (exempelvis om konsumenten 

kommer att betala mer eller inte, alternativt acceptera en reducerad teknisk prestanda) är sålunda, 

förutom kompromissbeslutet, även förtroendet konsumenten känner för de aktuella miljömässiga 

fördelarna (Peattie, 2001:193). Om en miljömärkning ökar konsumenternas tilltro för det antydda 

gröna påståendet kan det nämligen medföra en betydande positiv inverkan vid inköpet av en 

miljövänlig produkt (Thøgersen, 2000:95). Konsumenterna måste alltså vara säkra på att de 

miljömässiga frågor som berörs är verkliga problem, att företagets marknadserbjudande har 

förbättrad miljöprestanda jämfört med konkurrenter eller tidigare erbjudanden, samt att köp av 

produkten kommer resultera i någon form av materiell skillnad (Peattie, 2001:193).  

 

De gröna produkter som är svårast att sälja är de som erfordrar en hög grad av kompromiss och 

där konsumenters tilltro till att köpet de facto gör en miljömässig skillnad är låg (Thøgersen, 

2000:93). Lyckade miljömärkningar genererar ofta ingen alternativt låg kompromiss för 

konsumenten samt en hög tillförsikt av att köpet ger en liten miljöpåverkan (ibid.). Med andra 

ord demonstrerar matrisen (se figur 2.3) två av de faktorer som oftast har visat ett positivt 

samband med gröna köpbeteenden inom akademisk forskning - kompromisser gällande 

kostnader och fördelar samt ”Perceived consumer effectiveness” (PCE) (Peattie, 2001:196). PCE 

representerar individens tro på sin förmåga att utöva inflytande i sin konsumentroll, det vill säga 

i vilken utsträckning den enskilde konsumenten anser att hans eller hennes agerande kommer att 

göra en skillnad (Straughan & Roberts, 1999:574; Peattie, 2001:196). Denna avvägning görs vid 

varje köp (Peattie, 2001:196). Synsättet överensstämmer även med forskning gjord av Berger & 

Corbin (1992), som visar att PCE beror på sammanhanget och varierar mellan köp (Berger & 

Corbin, 1992, efter Peattie, 2001:196). Samma konsument kan följaktligen köpa ägg från 

frigående höns, för att denne tror att det kommer göra en skillnad, men vägra att köpa miljöbilar 

eftersom denne anser att dessa ändå inte kommer att ha en positiv miljöpåverkan (ibid.). 

 

I den mån konsumenterna ej tror på de miljömässiga fördelar som framkommer i reklam och på 

produktmärkningar, kan kostnaderna för att såväl utveckla som kommunicera förmånerna av 

dessa nya, alternativt förbättrade, “gröna” produkter vara bortkastade (Mohr et al.,1998:31). 

Dessutom kan konsumenter som är skeptiska till sådana gröna marknadsföringsaktioner 
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oavsiktligt missa chansen att hjälpa miljön genom att då låta bli att köpa genuint fördelaktiga 

eller mindre skadliga produkter (ibid.). Avslutningsvis kan marknadsutsikterna för miljövänliga 

produkter avsevärt förbättras genom att konsumenternas tilltro till dessa ökas, vilket kan ske med 

hjälp av tredjepartsmärkningar (Thøgersen, 2000:93; Carpenter & Larceneux, 2008:501) (se 

2.4.4.1). 

2.4.6. Betalningsvilja 

 

Ofta är ekologiska och rättvisemärkta produkter dyrare än konventionella produkter (Peattie, 

2001:189; De Pelsmacker et al., 2005:368), vilket bland annat beror på det faktum att en 

rättvisemärkt etikett, för att uppfattas som trovärdig, måste kontrolleras och bli föremål för 

tredjepartscertifiering. Något som i sin tur innebär ytterligare kostnader för företaget och därmed 

en prispremie för konsumenter. (Ibid.) En prispremie, vilket brukar beskrivas som det överskott 

som betalas utöver det “rättvisa” priset för produktens “sanna” värde (Rao & Bergen, 1992:412), 

kan indikera på konsumentens efterfrågan för den produkten (Vlosky, Ozanne & Fontenot, 

1999:323; Krystallis & Chryssohoidis, 2005:124). Ett skäl till att miljöattityder inte alltid 

resulterar i ett fysisk köpbeteende är vidare just prispremiefaktorn, varför det är av betydelse att 

måttet på (avsedd) köpbeteende även beaktar “Willingness To Pay” (hädanefter förkortat 

“WTP”) (De Pelsmacker et al., 2005:365). WTP är ett mått för köpavsikt som bedöms motsvara 

ett realistiskt substitut för faktiskt köpbeteende (De Pelsmacker et al., 2005:368). I dagsläget 

råder det dock oenighet gällande i vilken grad miljömärkningar de facto ökar kunders WTP för 

en specifik produkt (Loureir et al., 2002:215; McCluskey & Loureiro, 2003:96; Didier & Lucie 

2008:480). Att konsumenter är villiga att betala en prispremie för ekologiska och/eller 

Fairtrademärkta produkter är flertalet forskare eniga om (Blend & Van Ravenswaay, 1999; 

Loureiro et al., 2002; De Pelsmacker et al., 2005; Krystallis & Chryssohodis, 2005; Didier & 

Lucie, 2008; m.fl.), men noterar också att skilda kundsegment är villiga att göra detta i olika hög 

grad samtidigt som olika faktorer kan inverka vid dessa val (McCluskey & Loureiro, 2003:95). 

En sådan viktig faktor är att konsumenter måste uppleva att miljömärkta produkter är av hög 

kvalitet om de ska tycka att dessa förtjänar ett premiumpris (ibid.). Ginsberg & Bloom (2004:79) 

menar att fler och fler konsumenter är villiga att betala att högre pris för ekologisk mat om de, 

vare sig det ligger någon sanning i det eller ej, tror att ekologisk mat är hälsosammare och 

godare. Även Sörqvist et al. (2013:9) samt Larceneux et al. (2012:97) visar i sina studier att 
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konsumenter ofta föredrar smaken på ekologiskt märkta produkter, även om de är objektivt 

identiska med icke märkta alternativ.  

 

Blend & Van Ravenswaay (1999:1076) undersökte vidare WTP och kom fram till att över 

hälften av konsumenterna var villiga att köpa ekologiska äpplen oavsett typ av miljömärkning 

eller prispremie, men att sannolikheten för köp reduceras när prispremien ökar. När prispremien 

var noll var emellertid över 70 procent av konsumenterna benägna att köpa miljömärkta äpplen 

(ibid.). Loureiro et al. (2002:214) fann i samma anda att bland annat interaktionen mellan 

livsmedelssäkerhet och miljöattityder ökar sannolikheten för att kunden kommer att betala en 

prispremie för ekologiska äpplen. Canavari, Nocella & Scarpa (2005:119) genomförde vidare 

också en studie om betalningsviljan för ekologisk frukt, och visade att två av tre tillfrågade var 

beredda att betala det föreslagna premiepriset. Merparten av forskning om miljövänliga etiketter 

undersöker följaktligen vikten av miljömärkningar utan att jämföra det med vikten av andra 

attribut (Sirieix et al., 2011:4-5), och finner föga förvånansvärt att tillkomsten av ett miljöattribut 

genererar värde (Didier & Lucie, 2008:480; Sirieix et al., 2011:4-5). 

 

De Pelsmacker et al. (2005:381) samt Didier & Lucie (2008:487) fann dock, i motsats till 

resultaten som erhålls från de flesta opinionsundersökningar, att konsumenternas köpbeteende 

inte nödvändigtvis alltid är förenligt med deras positiva inställning till etiska produkter. 

Förstnämnda fann, på basis av den vikt konsumenterna fäste vid kaffeattribut, fyra olika grupper 

– Fairtradelovers, Fairtradelikers, Brandlovers, Flavorlovers - med skilda inställningar till 

fairtrademärkningen  (De Pelsmacker et al., 2005:381). Fairtradelovers var, likt namnet antyder, 

de som var mest benägna att betala den faktiska prispremien (utgjorde dock enbart 11 % av hela 

urvalsgruppen), samtidigt som enbart 10 procent i hela urvalsgruppen var beredda att betala 

nuvarande prispremie på rättvisemärkt kaffe (ibid.). Dessutom var smak eller initialt tycke för 

produkten också inverkande faktorer, det vill säga mer specifikt utgjorde varumärket det 

viktigaste attributet för kaffe, tätt följt av smak, medan fairtrademärkningen kom först på tredje 

plats (ibid.). Även Didier & Lucie (2008:480) identifierade olika konsumentprofiler, vilka var 

och en reagerade olika på rättvisemärkningar och ekologiska miljömärkningar. Ungefär hälften 

av konsumenterna i urvalet var till och med oemottagliga för förekomsten av ekologiskt märkta 

och rättvisemärkta produkter (ibid.). För dessa konsumenter verkar priset framstå som 
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huvudkriteriet för deras produktval, medan etiska argument associerade med såväl ekologiska 

märkningar som rättvisemärkta etiketter ersätts av andra bedömningsgrunder, såsom smak och 

hälsofrågor (Didier & Lucie, 2008:480; Larceneux et al., 2012:87; Sörqvist et al., 2013:9). 

 

Detta indikerar på att transaktionskostnaderna som krävs för att uppnå en trovärdig 

certifieringsprocedur kan bli för stora och därmed neutralisera konsumenternas ökade 

betalningsvilja för en miljömärkt produkt (Bougherara & Grolleau, 2005:420). Annorlunda 

uttryckt kan det sålunda finnas en risk för att konsumenternas betalningsvilja är bortkastad 

genom att den ersätts med lika stora transaktionskostnader istället för att förbättra miljökvaliteten 

(Bougherara & Grolleau, 2005:426). De flesta konsumenter är sammanfattningsvis ännu inte 

villiga att betala mer för miljömärkta produkter (Krystallis & Chryssohoidis, 2005:335; Didier & 

Lucie, 2008:480; Andersson & Ekelund, 2012:2) och väljer därför av vana sedvanliga produkter 

(Grankvist & Biel, 2001:406). I enlighet med Peattie (2001:190) borde forskare vid 

marknadsundersökningar emellertid även ha i åtanke att det kanske inte är de miljövänliga 

produkterna som är ovanligt dyra, utan de konventionella produkterna som de facto är 

orealistiskt billiga till följd av att de på ett effektivt sätt kan sägas vara subventionerade av 

miljön.  

2.5. Kompromisseffekten 

 

Köpbeslut avgörs av såväl absoluta attribut hos olika alternativ, som attributens relativa position 

inom den aktuella uppsättningen av övervägda val (Wernerfelt, 1995:6). Då val bland alternativ 

är kontextberoende beror dock det relativa värdet av ett alternativ inte bara på egenskaper hos det 

alternativet, men också på de egenskaper som andra alternativ i valuppsättningen har (Bettman, 

Luce & Payne, 1998:188). För att förtydliga; om avvägningsanalysen av absoluta attribut inte 

leder till en tydlig viljeyttring kan attributens relativa positioner användas som en avgörande 

grund (Simonson, 1989:172; Simonson & Tversky, 1992:292; Chernev, 2004a:260; Sheng et al., 

2005:592).  Graden av tillit till relativa eller absoluta värden är då ett kontinuum snarare än en 

tudelning (Drolet, Simonson & Tversky, 2000:202). Konsumenten kan ha svårt att nå ett beslut 

om denne är osäker på värderingen av attributen, om båda attributen uppfattas som ungefär lika 

viktiga, eller om denne via en avvägningsanalys inte erhåller något starkt stöd för något av 
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varumärkena (Simonson, 1989:160). Däremot kan konsumenterna förhållandevis exakt förutsäga 

om de skulle välja ett kompromiss- eller ett extremalternativ från ett valset som grundar sig 

enbart på produktkategori och de differentierande attributen (ibid.). Att lägga till och ta bort från 

den erbjudna uppsättningen av alternativ påverkar vidare människors preferenser bland de 

alternativ som har funnits tillgängliga hela tiden (Shafir, Simonson & Tversky, 1993:21).  Mer 

specifikt har forskare funnit att konsumenternas preferenser påverkas av alternativens relativa 

positioner i ett valset och att de är mer benägna att föredra alternativ som är i överlägsna 

positioner eller i kompromisspositioner (Huber, Payne & Puto, 1982:90; Simonson, 1989:59; 

Simonson & Tversky 1992:281; Shafir et al., 1993:15, 26). En överlägsen position uppkommer 

när ett alternativ är dominerande när det gäller ett eller flera produktattribut, medan en 

kompromissposition framträder när alternativet blir positionerat mellan andra icke-dominerande 

alternativ (Sinn, Milberg, Epstein & Goodstein, 2007:224). Studier inom detta område faller 

vanligtvis under rubriken ”kontexteffekter” (Simonson & Tversky, 1992; Mourali, Böckenholt, 

& Laroche, 2007; Sinn et al., 2007).   

 

Kontexteffekter kan förklaras via två principer, ”tradeoff contrast” samt ”extremeness aversion” 

(Simonson & Tversky, 1992:281; Sheng et al., 2005:592), vilka inbegriper attraktionseffekten 

(asymmetrisk dominans), upptäckt av Huber et al. (1982), respektive kompromisseffekten, 

upptäckt av Simonson (1989). Tradeoff contrast åsyftar beslut gällande huruvida konsumenten 

ska välja ett visst alternativ eller inte (Simonson & Tversky, 1992:285), då konsumenter 

vanligtvis jämför alternativ med såväl andra alternativ som i nuläget finns tillgängliga (local 

effect), som med relevanta alternativ som de har stött på förr (background effect) (ibid.). 

Attraktionseffekten kan på så sätt även beskrivas som skillnaden mellan ”local effects” och 

”background effects” (Simonson & Tversky, 1992:285). Vidare avser attraktionseffekten 

fenomenet där additionen av ett alternativ i ett valset har potential att öka sannolikheten för att ett 

redan existerande alternativ väljs (Huber et al., 1982:90; Simonson, 1989:158; Simonson & 

Tversky, 1992:287–288; Sheng et al., 2005:593). Detta eftersom det befintliga alternativet är 

överlägset (dominerande) det nya alternativet på undersökta attribut (ibid.). 

 

En kompromisseffekt inkluderar inte denna dominansrelation (Sheng et al., 2005:593). Istället är 

det nya alternativet förhållandevis överlägset jämfört med de redan existerande alternativen på en 
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dimension och sämre på den andra (Simonson & Tversky, 1992:281; Sheng et al., 2005:593). 

Kärnan i kompromisseffekten är därmed att ett alternativ tenderar att vinna marknadssandelar när 

det blir en kompromiss eller det mellersta alternativet i en uppsättning alternativ (Simonson, 

1989:159). Det vill säga, ett varumärke i ett valset med två alternativ kan vinna fler 

marknadsandelar efter att ett tredje alternativ introduceras och placerar ett varumärke i en 

kompromissposition (Wernerfelt, 1995:627; Sheng et al., 2005:592).  

 

Antal alternativ i ett valset kan variera (Varian, 1997:10). Att ha en produkttyp per konsumenttyp 

på marknaden är eftersträvansvärt, men segmenteringen kan vara svårdefinierad och 

konsumenttyperna alltför många (ibid.). Kuksov & Villas-Boas (2010:514) menar att 

”mainstream-konsumenten” föredrar ett färre antal alternativ, medan konsumenten vars 

preferenser är mer nischade föredrar ett större utbud av alternativ. Ett vanligt angreppssätt är att 

erbjuda konsumenterna åtminstone två versioner: en “standard” och en “utökad” (Varian, 

1997:10). Enligt principen om ”extremeness aversion” förespråkas dock att (minst) tre alternativ 

används, eftersom konsumenterna vid två alternativ bara kan överväga ett extremalternativ mot 

ett annat (Varian, 1997:10; Kamenica, 2008:20).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.1. Guldlock och de tre björnarna (Sagotorget, 2013-09-06). 

 

Det är inte alltid enkelt att definiera värdet av produktattribut och betalningsviljan för dessa 

(Varian, 1997:10; Kamenica, 2008:11). Konsumentens vetskap om dess relativa 

preferensposition kan i dessa lägen vara tillräcklig för att identifiera den för denne optimala 

varan (Kamenica, 2008:11). Kompromisseffekten brukar ibland benämnas Guldlockseffekten 

(Varian, 1997:10; Kamenica, 2008:11). Detta kan illusteras med en konsument som ska köpa sig 
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en dator (Kamenica, 2008:11). Hon kanske inte vet hur stor hennes betalningsvilja är för en 

ytterligare megahertz, men, så länge hon vet att hon är en konsument med en genomsnittlig 

preferens för datorhastighet, kommer hon att bli tillfredsställd genom att köpa datorn som varken 

är för långsam eller för snabb (ibid.). Eller som bild 2.1 illustrerar; likt sagan om Guldlock och 

de tre björnarna, har svenska konsumenter en tendens att söka sig till alternativ som är “lagom”. 

Att addera en premiumprodukt till en produktlinje resulterar dock inte nödvändigtvis i en kraftig 

försäljning av själva premiumprodukten (Smith & Nagle, 1995, efter Varian, 1997:11). Den 

förstärker emellertid konsumenters uppfattning av billigare produkter i produktlinjen och 

influerar således lågpriskonsumenter att byta upp sig till dyrare modeller (ibid.).  

2.5.1. Rationella val 

 
Utvecklingen av effektiva marknadsföringsstrategier kräver en förståelse av hur konsumenter 

väljer bland alternativ (Simonson & Tversky, 1992:281). Det faktum att beslutsprocesser inte är 

oföränderliga komplicerar sökandet efter en begränsad uppsättning underliggande principer 

(modeller) som kan förklara beteende (Payne, Bettman & Johnsson, 1992:122). Betydelsen och 

genomslagskraften av kontexteffekter kan skapa en kaotisk och splittrad bild av 

beslutsforskningen (ibid.). Detta eftersom kontexteffekter ofta bryter mot flera etablerade 

grundprinciper när det gäller konsumentval, varför effekterna många gånger har provocerande 

konsekvenser för forskning inom detta område (Sinn et al., 2007:224). Den allmänna 

uppfattningen verkar vara att motsättningar till regelbundenhet alltid antyder en avvikelse från 

rationella val (Wernerfelt, 1995:627; DeShazo & Fermo, 2002:126; Kamenica, 2008:67). 

Rationella val förutsätter nämligen att konsumenterna har kapacitet att utvärdera, jämföra och 

rangordna alternativen i ett valset samt att de har möjlighet att göra det optimalt och utan 

kostnad, oberoende av storleken och sambandet mellan produkterna i valsetet (DeShazo & 

Fermo, 2002:126). Dessutom förutsätter teorin att konsumentens förmåga att välja det optimala 

alternativet inte påverkas av kvantiteten och sambandsstrukturen i ett valset (ibid.). Wernerfelt 

(1995:631) menar dock att fastän kompromisseffekter visar på att konsumenten kan ta beslut 

utifrån ett valset, är de fortfarande förenliga med konsumenters rationella slutledningar utifrån ett 

rangordningssynsätt. 
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Den traditionella teorin om rationella val förutsätter vidare värdemaximering, vilket är en 

klassisk värdebaserad konsumentvalsteori som i stor utsträckning har använts inom 

marknadsföring (Simonson & Tversky, 1992:281; Müller, Kroll, & Vogt, 2010:442). 

Värdemaximering innebär att preferensen mellan alternativ är oberoende av valuppsättningen 

(ibid.). Det vill säga, ett mellanalternativ, y, bör relativt sett vara mindre populärt när valsetet har 

tre alternativ (x, y och z) än vid någon av de två jämförelserna, y mot x, eller y mot z (Simonson 

& Tversky, 1992:281; Shafir et al., 1993:25). Extremeness aversion uttrycker motsatsvis att y har 

små fördelar och nackdelar med avseende på x och z, medan både x och z har mer extrema 

fördelar och nackdelar med avseende på varandra (Shafir et al., 1993:25). 

 

Figur 2.4. Kompromisseffekten (egen).  
 
Värdemaximeringsteorin innefattar enligt Luce (1977, efter Simonson, 1989:160) principen om 

regelbundenhet. Det innebär ett antagande om att varje alternativ har en nytta eller ett subjektivt 

värde, och att konsumenten väljer alternativet med det högsta värdet (Simonson & Tversky, 

1992:281; Müller et al., 2010:442). Denna princip föreskriver också att sannolikheten för att 

välja ett alternativ inte kan öka om fler alternativ adderas till konsumentens valset (Simonson, 

1989:160; Simonson & Tversky, 1992:281; Sheng et al., 2005:592; Mourali et al., 2007:334). 

Om konsumenten exempelvis föredrar varumärke x framför y i ett sammanhang (om det bara 

finns dessa två alternativ tillgängliga), då kan inte y föredras framför x i en annan situation 

(exempelvis när ett tredje märke, z, läggs till i valuppsättningen) (Simonson & Tversky, 
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1992:281). I motsats till denna klassiska teori som förutsätter stabila värderingar och preferenser, 

visar flertalet studier att konsumentpreferenser påverkas av valsammanhanget (Simonson, 

1989:160; Payne et al., 1992:89; Simonson & Tversky, 1993:281; Wernerfelt, 1995:627; Sheng 

et al., 2005:592; Mourali et al., 2007:334). Det vill säga valet är inte bara ett medel genom vilken 

konsumentens preferenser framträder, utan istället skapas preferenserna av valsituationen (Payne 

et al., 1992:89). Det bör dock observeras att preferenser inte alltid skapas av valsituationen; för 

vissa produkter har konsumenter nämligen, i enlighet med värdemaximeringsteorin, fasta 

preferenser (Bettman et al.,1998:188). 

 

Beslut enligt orsakssynsätt, såsom attraktions- och kompromisseffekter, nås ofta genom att 

fokusera på skäl som motiverar valet av ett alternativ framför ett annat (Shafir et al., 1993:34). 

Olika ramar, sammanhang, och rutiner belyser följaktligen olika aspekter av alternativen samt 

frambringar olika skäl och överväganden som påverkar beslutet (ibid.). Kontexteffekter strider 

sålunda mot principen om regelbundenhet, eftersom såväl attraktions- som kompromisseffekter 

istället återspeglar en ökning av ett alternativ efter att ett tredje alternativ tillförts (Simonson, 

1989:160; Sheng et al., 2005:592; Mourali et al., 2007:334). Även om det adderade tredje 

alternativet inte skulle vara tillgängligt för val, kan dessutom enbart vetskapen om dess existens 

vara tillräckligt för att erhålla en kompromisseffekt (Simonson & Tversky, 1992:290). 

2.5.2. Loss aversion 

 
En av de största upptäckterna som har vuxit fram ur analysen av både riskabla och riskfria val är 

förekomsten av loss aversion (Simonson & Tversky, 1992:282). Utfall som ligger under 

referenspunkten (förluster) tillmäts större vikt än utfall som ligger ovanför referenspunkten 

(vinster) (Simonson & Tversky, 1992:282; Tversky & Kahneman, 1992:303; Schmidt & Zank, 

2005:158). Grundtanken är att en individ är mer förlustobenägen om denne ogillar symmetriska 

valsätt med två alternativ och, dessutom, ökar motviljan till sådana riskfyllda val med den 

faktiska storleken på satsningen (Kahneman & Tversky, 1979:279, efter Schmidt & Zank, 

2005:157). För att förklara kontexteffekten, utvidgas begreppet loss aversion till för- och 

nackdelar som definieras i relation till andra tillgängliga alternativ, snarare än i relation till en 

neutral referenspunkt (Simonson & Tversky, 1992:282; Chernev, 2004a:250). Konsumenter 

förlitar sig därmed på valsammanhanget för att bedöma ytterligheterna i varje extremalternativ 
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(ibid.). Exempelvis kommer konsumenten vid tre produkter, som skiljer sig åt beträffande 

kvalitet och pris, sannolikt utvärdera dessa produkters för- och nackdelar i relation till varandra 

(Simonson & Tversky, 1992:282). För att förtydliga; anta att x har högst kvalitet och pris och att 

z har lägst kvalitet och pris, samt att y är mellanvalet för båda attribut. Antagandet att 

nackdelarna framträder mer än motsvarande fördelar tenderar då att favorisera 

mellanalternativet, y, eftersom det har en låg grad av nackdelar i relation till de andra 

alternativen (Simonson & Tversky, 1992:289). Detta antagande benämns av Chernev 

(2004a:250) som en grundsten i extremeness aversion-principen. Ändpunkterna för varje 

alternativ kan med andra ord definieras ur kontexten av minst tre alternativ eftersom det i en 

valsituation med två alternativ, där ingendera är mer extrem än den andra, inte existerar någon 

extremeness aversion (ibid.). 

2.5.3. Polarisering 

 
Vanligtvis beaktas två former av extremeness aversion: kompromisseffekt och polarisering 

(Simonson & Tversky, 1992:289–292; Chernev, 2004a:249; Kivetz, Netzer, & 

Srinivasan, 2004b:264). Till skillnad från kompromisseffekten, där extremeness aversion som 

nämnt är symmetrisk med avseende på båda attribut (Simonson 1989:289; Wernerfelt 1995:627; 

Kivetz et al., 2004:264; Sheng et al., 2005:605) och där effekten förväntas uppstå om 

nackdelarna på båda dessa attribut förstärks mer än fördelarna (Simonson & Tversky; 1992:289), 

uppstår polarisering när extremeness aversion är asymmetrisk (Simonson & Tversky, 1992:291; 

Chernev, 2004a:249; Kivetz et al. 2004:264). Polariseringseffekten förväntas sålunda uppstå när 

nackdelar överväger fördelar på en dimension men inte på den andra (Simonson & Tversky, 

1992:289). Det vill säga; y, upplevs som mer attraktiv vid ett trippelförhållande (x, y, z) jämfört 

med i en av parsituationerna (x, y eller y, z), men inte i den andra (Simonson & Tversky, 

1992:289; Wernerfelt, 1995:627; Chernev, 2004a:250; Kivetz et al., 2004:264). Desto mer 

asymmetriska extremeness aversion-attributen är för konsumenten, desto mindre är följaktligen 

chansen att valet blir kompromissalternativet i valsetet (Sheng et al., 2005:605). 

 

Kompromiss- och polariseringseffekten förstås följaktligen bäst genom att de ses som två 

motsatta ändpunkter på ett kontinuum av extremeness aversion (Kivetz et al., 2004:264). 

Polariseringsändpunkten på detta kontinuum representerar fall där ett eller flera attribut uppvisar 
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väsentlig extremeness aversion och ett eller flera attribut inte gör det (exempelvis på grund av 

loss aversion på det förstnämnda, men inte det sistnämnda attributsetet). Omvänt representerar 

fallet med en renodlad kompromisseffekt motsatt ändpunkt på kontinuumet, där samtliga attribut 

uppvisar lika stor grad av extremeness aversion. I verkligheten är det troligtvis så att flertalet val 

kommer att ligga längs kontinuumet av extremeness aversion, snarare än vid endera änden av 

den. Sådana val kommer att påvisa betydande extremeness aversion på bägge (eller samtliga) 

attribut, men styrkan på denna kontexteffekt kommer att variera avsevärt mellan de olika 

attributen. (Ibid.) 

2.5.4. Kompromisseffektens påverkansfaktorer  

 
Forskare har undersökt ett brett spektrum av potentiella variabler vilka kan påverka storleken av 

kontexteffekterna. Några av de mest framträdande är; beslutsosäkerhet (Simonson, 1989; Sheng 

et al., 2005; m.fl.) varumärkesförtrogenhet (Sheng et al., 2005; Sinn et al., 2007; m.fl.), 

rättfärdigande av val (Simonson, 1989; Chang et al., 2010; m.fl.) samt förebyggande och 

främjande fokus (Higgins, 1997; Mourali et al., 2007; m.fl.).  

2.5.4.1. Beslutsosäkerhet 

 
Den förväntade förlustminimeringen framhävs av Sheng et al. (2005:605) som mekanismen 

bakom kompromisseffekten under beslutsosäkerhetsval. Kompromisseffekten har med andra ord 

lägre påverkan i situationer där konsumenter har väletablerade preferenser (Simonson, 1989:172; 

Simonson & Tversky, 1992:292; Chernev, 2004a:260; Sheng et al., 2005:592, 600). Det vill 

säga; om en konsument av vana köper samma varumärke i en kategori, spelar kontexteffekter 

inte en så stor roll (Simonson & Tversky, 1992:292). Att fatta beslut, stora som små, innefattar 

dock ofta svårigheter på grund av osäkerheter och konflikter (Shafir et al., 1993:12). Många 

gånger är konsumenten nämligen osäker på de exakta konsekvenserna av sina handlingar och 

upplever ofta konflikter i avvägningen mellan ett attribut för ett annat (ibid.). Osäkerhet i en 

köpkontext existerar då ofta gällande de verkliga värdena för alternativens olika attribut 

(Simonson, 1989:158). Dessutom kan preferenserna för olika kombinationer av attributvärden 

variera med den vikt konsumenterna tillmäter dem (ibid.). Vid situationer där osäkerhet råder 

gällande värdet av olika alternativ använder konsumenten därför istället sammanhanget för att 

avgöra vilket som de facto är det bästa alternativet (Simonson, 1989:172; Simonson & Tversky, 
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1992:292; Chernev, 2004a:260; Sheng et al., 2005:592). Tendensen att välja mellanalternativet 

uppstår följaktligen naturligt när det finns konsumenter som är osäkra på vilket alternativ som är 

bäst för dem, men vet att deras smak motsvarar genomsnittspersonens (Kamenica, 2008:3-4).  Ju 

högre en persons beslutsosäkerhet är, desto mer sannolikt är det dessutom att han eller hon 

kommer att välja kompromissalternativet i ett valset (Sheng et al., 2005:600).  

 

Om de tre alternativen (x, y, z) i ett valset är positionerade på lika avstånd längs en 

avvägningslinje minimeras den förväntade förlusten när mellanalternativet väljs (Sheng et al., 

2005:596). Allteftersom konsumenten får mer klarhet i sitt beslut, kommer preferenserna därmed 

att flyttas tillsammans med distributionens snedvridning. Exempelvis innebär det att om 

konsumenten är säker på att ett extremfall, z, kommer att ge det högsta värdet, så blir det således 

även det val med den lägsta förväntade förlusten (Wernerfelt, 1995:631; Sheng et al., 2005:596). 

Motsatsvis gäller att ju högre en konsuments beslutsosäkerhet är, desto mer troligt är det att 

denne kommer att välja kompromissalternativet som ett medel för att minimera den förväntade 

förlusten av sitt beslut (ibid.). Följaktligen innebär detta att om de tre alternativen har en ojämn 

fördelning längs avvägningslinjen blir sannolikhetan att y väljs mindre (Sheng et al., 2005:597). 

Det innebär också att desto närmare ett introducerat tredje extremalternativ (z) ligger 

mellanalternativet (y), jämfört med vad det redan existerande alternativet (x) gör, desto mindre 

signifikant blir kompromisseffekten (ibid.) Detta har bland annat bekräftas i en studie av Sheng 

et al. (2005:599), där konsumenterna fick göra en utvärdering av olika gräsklippare på basis av 

de två attributen: antal garantiår samt antal hästkrafter. Tabell 2.1 visar på resultaten från studien 

och demonstrerar det faktum att kompromisseffekten är större (65,7 %) när alternativen x, y och 

z är jämfört fördelade, jämfört med när z´ ligger närmare det mellersta alternativet (56,5 %) 

(ibid.).  
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Alternativ: Attribut 1: Attribut 2: Andel (%) Andel (%) 

 Antal år i garanti Antal hästkrafter Valset XYZ Valset XYZ’ 

X 4 8,5 22,1 26,8 

Y 6 6,5 65,7 56,5 

Z 8 4,5 12,1 - 

Z’ 6,5 6 - 16,7 

 
Tabell 2.3. Graden av kompromisseffekt i olika valsituationer (Sheng et al., 2005:599). 
 
Om en konsument är bekant med en produktkategori, kan denne vidare redan ha en förformad 

utvärderingsstruktur, vilken kan vara asymmetrisk när det gäller den relativa betydelsen av 

attribut (Sheng et al., 2005:602). När en konsument är obekant med produktkategorin, kan denne 

istället använda ett förenklat tillvägagångssätt, som involverar ett kompenserande där attributen 

tillmäts lika stor vikt, det vill säga konsumenternas omdömen visar en större tendens till lika 

viktning för obekanta produktkategorier, jämfört med välbekanta produktkategorier (Coupey, 

Irwin, & Payne, 1998:465). 

 

Det är även viktigt att undersöka påverkan av varumärken på kontexteffekter, eftersom 

varumärket är en variabel som alltid är en del av konsumenternas beslutmiljö (Sinn et al., 

2007:225). Dessutom påverkar varumärken starkt konsumenternas värderingar samt val av 

produkterbjudanden (ibid.). Desto mer bekant en individ är med varumärket, desto mindre är 

som sagt sannolikheten för att denne kommer att välja kompromissalternativet i ett valset (Sheng 

et al., 2005:601). Detta beror på att en konsument med hög förtrolighet med varumärket är 

mindre benägen att påverkas av kompromisslogiken, då denne på grundval av sin samlade 

informationsmängd kan genomföra en mer omfattande utvärdering av produkten (ibid.). 

Varumärken skiljer sig nämligen åt på en otalig mängd dimensioner, såsom förtrogenhet, tycke 

och image, och konsumenter använder ofta förtrogenheten samt dessa varumärkesassociationer 

som ett riskreducerande medel för att fastställa värdet (Keller 1993:3-8; Erdem & Swait 

2004:191; Sinn et al., 2007:224–225). Det vill säga, förtrogenhet påverkar varumärkesvalet och 

valsetet mer i kontextsammanhang med hög osäkerhet (Erdem & Swait 2004:19). När 



”Värdering av ekologisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen, januari 2014 

89 
 

konsumenterna är obekanta med ett varumärke har de troligen inte många, om ens några, 

varumärkesassociationer (Sinn et al., 2007:225). Med andra ord föregår konsumenternas 

kännedom eller medvetenhet om ett varumärke deras utveckling av varumärkesassociationer 

(ibid.). 

 

Sinn et al. (2007:226, 228) menar att konsumenter föredrar varumärken vid extrempunkterna när 

kompromissvarumärken relativt sett är mindre bekanta, och kompromissvarumärken när de 

relativt sett är mer bekanta. Att kompromissvarumärket relativt sett är mindre bekant än dess 

extrema konkurrent (givet att alla varumärken har positiva associationer) kan därmed leda till en 

inskränkning av kompromisseffekten (ibid.). I detta scenario är det varumärkeskännedom och 

inte alternativens position som avgör valet (Sheng et al., 2005:600; Sinn et al., 2007:226, 228). 

Detta tyder på att kompromisseffekten kan uppstå först när varumärkesalternativen är obekanta 

eller lika bekanta (Sinn et al., 2007:232). När alla varumärken i ett valset är obekanta, såsom 

med fiktiva eller okända varumärken, eller då varumärkesalternativen är lika välbekanta - såsom 

med varumärkesutökningar - påverkar positionen av alternativen valet i hög grad. Det vill säga, 

när några alternativ är mer kända än andra, är konsumenternas val baserade på kunskap snarare 

än positionen av alternativ i valuppsättningen. (Ibid.) 

2.5.4.2. Choice overload 

 
Kontrasten mellan kompromisseffekten och ”choice overload” är värt att notera (Kamenica 

2008:5). Choice overload innebär att ett stort utbud kan vara demotiverande jämfört med en 

situation där konsumenten har ett mindre antal alternativ att välja mellan (Iyengar & Lepper, 

2000:999, 1004; Kamenica, 2008:24–25; Scheibehenne, Griefender & Todd, 2010:409). Idén om 

kontextuell slutledning kan användas till att tolka de observerade demotiverande effekterna på ett 

sätt som är förenligt med vedertagna valbeslutsteorier (Kamenica, 2008:24–25). En 

grundläggande insikt är att mindre valset kan ge bättre information jämfört med större, då den 

oinformerade konsumenten enklare kan reda ut vilka sorter som sannolikt kommer att passa 

denne (Kamenica, 2008:24–25; Fasolo, Hertwig, Huber & Ludwig, 2010:274). Vid en 

kompromisseffekt vet de oinformerade konsumenterna sina relativa positioner i fördelningen av 

attribut och deras strategier för val motsvarar en rangordning (Kamenica, 2008:5). Vid choice 

overload däremot, är den oinformerade konsumenten inte medveten om sin relativa position i 
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fördelningen av attribut och kan således inte kan göra något bättre än att slumpmässigt välja 

bland de tillgängliga alternativen (ibid.). Choice overload kan dessutom förvärras i situationer 

där kostnaderna som associeras med att göra ett felaktigt val, eller i situationer där konsumenter 

överhuvudtaget tror att det finns valalternativ som kan vara felaktiga, är mer framträdande, 

och/eller att det krävs avsevärt mycket tid eller ansträngning för att göra väl bearbetade beslut 

bland alternativen (Iyengar & Lepper, 2000:1004). I motsats till oinformerade konsumenter vet 

dock de informerade konsumenterna vilka attribut de vill ha (Karmenica, 2008:30). De föredrar 

därför längre produktlinjer eftersom dessa är mer benägna att innehålla deras föredragna attribut 

(ibid.).  

2.5.4.3. Skäl och rättfärdigande av val 

 
I en valsituation söker och skapar beslutsfattare ofta skäl för att lösa konflikten mellan 

valalternativen samt för att rättfärdiga sina val, både för sig själv och för andra (Shafir et al., 

1993:11). Idén om att fokusera på de stödjande orsaker som förklarar konsumenters valbeteende 

bygger på det underförstådda antagandet att människor söker orsaker för sina val (Simonson, 

1989:159; Shafir et al., 1993:25). Att behöva stödja val med orsaker gör att konsumenterna 

försöker göra mer rationella och logiska beslut, samtidigt som de söker efter det objektivt sett 

bästa alternativet (Simonson & Nowlis; 2000:60). Flera forskningsresultat pekar på att 

människor har en rad olika skäl för att rättfärdiga sina beslut; exempelvis kan behovet av att 

rättfärdiga beslut för sig själv antingen återspegla kognitiva begränsningar (Festinger, 

1962:73,74; Bettman et al., 1998:188; Bougherara & Grolleau, 2005:420–421), en önskan att öka 

sin självkänsla - naturligt nog hos individer med låg självkänsla (Holland, Meertens & Van Vugt, 

2002:1718–1719), människors uppfattning om sig själva som rationella varelser med orsaker att 

föredra ett alternativ framför andra (Staw, 1976:40–41), eller risken för att ångra sig (Bell, 

1982:961). Konsumenterna förväntar sig vidare att de kommer känna ånger om deras beslut 

resulterar i negativa utfall (Chang, Chuang, Cheng & Huang, 2012:117). När människor fattar 

beslut under risk eller under förväntad ånger, kommer de med andra ord sannolikt att frukta 

negativa utfall eller förluster, snarare än att förvänta sig positiva utfall eller vinster. Därför 

försöker de att minimera framtida ånger eller förluster när de gör val. (Ibid.) En beslutsfattare 

som exempelvis är beredd att välja bort ekonomisk avkastning för att undvika att ångra sitt 
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beslut, kommer enligt Bell (1982:961) att uppvisa några av de beteendemässiga motsägelserna 

till vinstmaximeringsteorin.  

 

Orsaksbaserad uppfattning om valfrihet har med andra ord flera tilltalande funktioner (Shafir et 

al., 1993:13). Ett fokus på orsaker ligger nämligen närmare hur individer normalt tänker och 

pratar om val. I en valsituation försöker konsumenten inte uppskatta det totala värdet av en 

produkt, utan försöker istället att identifiera de olika skäl som talar för eller emot varje alternativ. 

(Ibid.) Beslut uppnås ofta genom att fokusera på skäl som motiverar valet av ett alternativ 

framför ett annat (Shafir et al., 1993:34). Eftersom relationerna mellan alternativ kan uppfattas 

med liten ansträngning, kan detta faktum användas för att göra val i situationer med enkla 

alternativ, även om valet inte är tillräckligt försvarbart (Bettman et al., 1998:207). Om en 

konsument är osäker på vilka av de två attributen som är viktigast minskar ett 

kompromissalternativ konflikten som associeras med att ge upp ett attribut för ett annat, 

samtidigt som valet kan rättfärdigas via det faktum att det kombinerar båda attributen (Simonson, 

1989:161,171; Shafir et al., 1993:26).   

 

När människor fattar beslut för andra, framträder istället en ånger för den andres skull (Chang et 

al., 2012:118–119). Denna typ av ånger har i allmänhet en starkare effekt på människors 

beslutsfattande än vad individuell ånger har, eftersom den leder till en högre upplevd risk eller 

rädsla för förlust. Kompromisseffekten är följaktligen större när individer väljer för andra än för 

sig själva. Det vill säga, människor som väljer för andra tar utvärderingen av sina beslut på större 

allvar och är mer rädda för att göra ett felaktigt beslut, jämfört med om de väljer till sig själva. 

Detta innebär att de följaktligen tenderar att välja det mellersta alternativet för att undvika risker. 

(Ibid.)  

 

En viktig egenskap för beslutsfattande i sociala sammanhang är därför att besluten ofta 

utvärderas, antingen av andra eller av konsumenten själv (Bettman et al., 1998:193). Därför 

måste beslutsfattaren ofta ha förmågan att rättfärdiga ett beslut till såväl andra som sig själv 

(ibid.). Följden av oron att bli utvärderad när konsumenterna måste rättfärdiga sina beslut gör att 

de känner att de måste kunna motivera sina val (Simonson & Nowlis, 2000:60). Konsumenter 

kan därför förespråka orsaker och motsvarande val som uppfattas som rationella, såsom 
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riskneutralitet (Simonson & Nowlis, 2000:60–61). Effekterna av att förvänta sig att bli 

utvärderad och att behöva rättfärdiga sina beslut är betydelsefulla för att studera vilken roll 

ansvarstagande spelar i beslutsfattandet (Simonson & Nowlis, 2000:65). När konsumenterna 

förväntar sig att deras val ska bedömas av andra, exempelvis sina överordnade, makar eller 

vänner, blir situationen mer komplicerad och beslutsfattaren väljer det alternativ som upplevs 

som mest försvarbart (Simonson, 1989:159–161).  Detta beror i de flesta fall på att osäkerheten 

om andras preferenser är större än osäkerheten om ens egna preferenser (Simonson, 1989:159–

161; Sheng et al., 2005:596). Att rättfärdiga sitt val till andra baserat på vikten av varje attribut, 

eller en avvägninganalys, kan vara en riskabel strategi om konsumenten är osäker på 

utvärderarnas uppfattning av dessa attributsbetydelser och kompromisser (Simonson, 1989:159–

161). Istället är konsumenter benägna att söka de skäl som mest troligt kommer att övertyga dem 

som ska utvärdera beslutet (ibid.). En rimlig lösning är då att välja det mellersta alternativet 

(Simonson, 1989:162; Sheng et al., 2005:596).  Detta eftersom kompromissalternativet sannolikt 

utgör det säkraste valet och på så vis påverkar konsumentens förmåga att rättfärdiga valet av det 

alternativet (ibid.). 

 

Kompromisseffekten vid val för andra är vidare betydligt större än om valet är för konsumenten 

själv (Chang et al., 2012:116). Om en konsument väjer åt en annan är kompromisseffekten dock 

svagare om denne inte behöver stå till svars för sitt val (ibid.). Även när det inte finns någon 

uppenbar anledning att motivera valet för andra, kan dock en förväntad utvärdering av andra 

påverka valbeslutet (Simonson, 1989:159). När konsumenter däremot förväntar sig att bli 

bedömda av andra är sannolikheten för att ett kompromissalternativ dock väljs detsamma, 

oavsett om konsumenten väljer till sig själv eller till någon annan (Chang et al., 2012:116). Det 

bör emellertid observeras att en persons beslutsmotiv ibland kan vara ännu mer komplexa (Sheng 

et al., 2005:592). Ansvariga beslutsfattare kan nämligen basera sina val enbart på basis av 

rättfärdigande av sina beslut, utan att ta hänsyn till åsikter eller utvärderingar av andra (ibid.).  

 

Övergripande förutsätts det dock, eftersom valet av ett kompromissalternativ helt klart är den 

säkraste när utvärderarens preferenser är okända, att beslutsfattare som förväntar sig att bli 

bedömda av andra kommer att vara mer benägna att visa kompromisseffekter (Simonson, 

1989:162). Konsumenten kan å ena sidan hävda att det mellersta alternativet kombinerar båda 
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attributen (Simonson, 1989:162). Å andra sidan är ett kompromissalternativ inte bäst på något 

attribut, och kan således i vissa situationer vara svårare att rättfärdiga (ibid.). Detta innebär dock 

inte att kompromissalternativet minskar i attraktivitet, utan skälet till att valet av ett 

kompromissalternativ ändå sker är att det är minst troligt att det blir kritiserat av andra 

(Simonson, 1989:168). De oftast uttalade fördelarna med att välja mellanalternativ är följaktligen 

att de är säkra, har en mindre sannolikhet för att kritiseras, samt att de visar att konsumenten 

övervägt båda attribut (ibid.). När ett alternativ blir en kompromiss, kommer dess andel 

sammanfattningsvis öka mer bland dem som förväntar sig att utvärderas av andra (Simonson, 

1989:162; Sheng et al., 2005:596: Chang et al., 2012:116).  

2.5.4.5. Förebyggande och främjade fokus 

 
Även konsumentens motivationsinriktning påverkar mottagligheten för kontexteffekter (Mourali 

et al., 2007:334). Konsumenter med förebyggande fokus (prevention focus) upplevs vara mer 

påverkbara för kompromisseffekter och mindre mottagliga för attraktionseffekter jämfört med 

konsumenter med främjande fokus (promotion focus) (ibid.). Förebyggande innebär att fokus 

ligger på att undvika negativa resultat genom att förebygga misstag och undvika förluster, medan 

främjande innebär att fokus ligger på att uppnå positiva resultat i form av vinster och 

tillfångatagande av möjligheter (Higgins, 1997:1282; Chernev, 2004b:142; Chatterjee, Malshe & 

Heath, 2010:1290). 

 

I föreliggande fall konceptualiseras konsumenters mål med hjälp av Higgins (1997:1281–1282) 

reglerande fokusteori, som klassificerar målen i två huvudkategorier: ”vad individen 

eftersträvar” (ideals) och ”vad individen borde göra” (oughts). ”Det individen eftersträvar” avser 

dennes ambitioner, förhoppningar och önskningar, medan ”det individen borde” står för 

personens ansvar, skyldigheter och plikter (Higgins 1997:1281-1282; Higgins, 1998:5). Higgins 

(1997:1282; 1998:4) teori förutsätter att dessa två typer av kategorier är förenade med distinkta 

självreglerande system. Regleringen i förhållande till vad individen eftersträvar innebär i 

synnerhet ett främjande fokus, vilket är ett reglerande tillstånd som handlar om framsteg och 

prestation (Crowe & Higgins 1997:118; Higgins, 1997:1282; Higgins 1998:3; Chernev, 

2004b:142). Regleringen i förhållande till vad individen borde innebär istället en förebyggande 

inriktning, vilket är ett reglerande tillstånd som inbegriper skydd och säkerhet (ibid.).  
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Till skillnad från förhållningssätt i andra motivationsteorier bygger den reglerande fokusteorin 

följaktligen inte på konsumenternas specifika mål, behov och motiv, då dessa är praktiskt taget 

oändliga, utan den har istället sin grund i strategierna för att uppnå dessa mål, behov och motiv 

(Pham & Higgins, 2005:46). Dessa strategier är organiserade i de två kategorierna: främjande 

fokus och förebyggande fokus (ibid.). Den känslighet för positiva resultat som kommer från 

främjande självreglering, leder enligt Crowe & Higgins (1997:120) till en preferens för 

entusiastiska målsträvansstrategier vilka avser uppnåelsen av framgång och skydd mot 

misslyckanden (Crowe & Higgins 1997:120; Higgins, 1997:1285). Förebyggande självreglering 

är å andra sidan en försiktig strategi som avser åstadkommandet av korrekt förkastande och 

skydd mot falsk framgång (ibid.). En konsument med ett förebyggande fokus, som föredrar 

försiktiga strategier för att göra korrekta förkastningar och undvika misstag (Higgins, 

1997:1285), förväntas undvika extrema alternativ (alternativ som är mycket attraktiva på vissa 

attributdimensioner men väldigt oattraktiva på andra attributdimensioner) (Mourali et al., 

2007:235). Detta beror på valet av ett extremalternativ ökar risken för att göra ett potentiellt 

dåligt val genom att satsa på fel attribut (ibid.). Istället visar Mourali et al. (2007:242) i sin studie 

att dessa försiktiga konsumenter gynnas av ”säkrare” kompromissalternativ som erbjuder 

mellanliggande nivåer av alla attribut, för att därmed minimera risken att göra ett misstag. Även 

om en del personer huvudsakligen har en mer främjande inriktning och andra främst har ett 

förebyggande fokus, förutsätts båda typerna av självregleringssystem finnas hos varje person, 

och kan aktiveras separat beroende på vad situationen kräver (Crowe & Higgins, 1997:119–120). 

 

Att be konsumenter ge orsakerna bakom sina val kan skifta fokus från att välja bland alternativ 

till att välja bland skäl (Simonson & Nowlis, 2000:49). Motivation fungerar på olika sätt vid 

ombesörjande av olika behov inom främjande och förebyggande inriktningar (Chernev, 

2004b:142). Om en konsument med ett främjande fokus ombeds att motivera sitt val kommer 

denne att öka sin preferens för alternativ som är associerade med vinstrelaterade skäl (det vill 

säga extrema alternativ och dominerande alternativ) (Chernev, 2004b:142; Mourali et al., 

2007:236). En konsument med ett förebyggande fokus som ombeds motivera sitt val kommer 

däremot att öka sin preferens för alternativ associerade med förlustrelaterade skäl (det vill säga 

kompromissalternativ) (ibid.). Förebyggande- och främjandeinriktningen förstärks alltså när 
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konsumenter tillfrågas att rättfärdiga sina val (Mourali et al., 2007:334) och motivering ökar 

således preferensen för kompromissalternativ under förebyggande fokus, men minskar den under 

främjande fokus (Chernev, 2004b:142; Mourali et al, 2007:236). 

 

Liksom konsumenternas olika motivationsinriktningar kan även produkter definieras via 

antingen förebyggande eller främjande fokus. Det konsumenter bryr sig mest om vid köp eller 

användning av produkter med förebyggande egenskaper, såsom solskyddsmedel och munvatten, 

är att undvika eller minimera vissa negativa utfall (exempelvis solbränna och dålig andedräkt) 

(Mourali et al., 2007:241). När konsumenterna däremot köper produkter med främjande 

egenskaper, såsom en flaska vin eller en middag på en fin restaurang, vill de istället erhålla eller 

maximera positiva utfall (exempelvis nöje) (ibid.). Produkter som är förknippade med en 

förebyggande inriktning är då mer attraktiva när de presenteras som ett kompromissalternativ än 

som ett asymmetriskt dominerande alternativ, medan produkter som är förknippade med en 

främjande inriktning är mer attraktiva när de presenteras som asymmetriskt dominerande 

alternativ än som ett kompromissalternativ (Chernev, 2004b:142; Mourali et al., 2007:236). 

Konsumentens mål och de självreglerande riktlinjer som utlöses av dessa mål påverkar nämligen 

dennes mottaglighet för de kontexteffekter som uppstår vid valet (Mourali et al., 2007:242). 

Effekterna av de främjande och förebyggande inriktningarna är dessutom större när konsumenten 

är aktivt engagerad i självreglering (ibid.). Att kunna förutspå utfallet vid en valsituation härrör 

från förenligheten mellan attribut och mål, vilket konceptualiserar den relativa betydelsen av den 

vikt som tillmäts dessa attribut vid val (Chernev, 2004b:142). Om positioneringen av ett 

varumärke passar konsumentens reglerande fokus kommer den med andra ord få konsumenten 

att må bättre, samtidigt som konsumenten kommer att göra en mer positiv utvärdering av 

varumärket (Chatterjee et al., 2010:1291). Produktattribut som är förenliga med en konsuments 

regleringsfokus tenderar därmed att tillmätas en större vikt vid valbeslut (Chernev, 2004b:142; 

Mourali et al., 2007:235). En blandning av förebyggande och främjande egenskaper är ytterligare 

en aspekt, som enligt Chatterjee et al. (2010:1290) förbättrar varumärkesattityden bland 

konsumenter med ett främjande fokus, men saknar effekt på konsumenter med ett förebyggande 

fokus.   
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2.5.5. Strategier som kan härledas ur kompromisseffekten 

 
Det faktum att en blandning av förebyggande och främjande produktegenskaper ökar 

varumärkesattraktionen inom ett segment, medan den inte gör någon skada i en annan, tyder på 

att säljare som marknadsför såväl främjande som förebyggande funktioner genom att använda sig 

av blandande presentationssekvenser, kan göra detta för att maximera total påverkan över 

heterogena konsumentgrupper (Chatterjee et al., 2010:1290). För att uppnå en kompromisseffekt 

är strategierna därmed beroende av vilken produkttyp det handlar om samt hur dess egenskaper 

presenteras (Mourali et al., 2007:236). 

 

Kontexteffekter har många strategiska följder för marknadsförare när det gäller beslut om 

positionering, produktsortiment, produktlinjeutvidgningar samt bedömningar av ett varumärkes 

sårbarhet vid inträde på marknaden eller ompositionering av konkurrenter (Simonson & Tversky, 

1992:293; Drolet et al., 2000:207; Kivetz et al., 2004:238; Sinn et al, 2007:224). Simonson & 

Tversky (1992:293) beskriver att när företag designar en ny produkt ska de inte bara ta hänsyn 

till värdeattributen utan även deras sannolika position i de relevanta valseten. Även om väldigt få 

konsumenter väljer ett premiumalternativ (”premium loss leader” - dyr vara med onödigt hög 

kvalitet som, även om den i sig är olönsam, kraftigt förbättrar efterfrågan på ett mellanalternativ) 

kan det således vara bättre för producenterna att tillhandahålla standardversioner, utökade 

versioner och premiumversioner, jämfört med om de enbart hade erbjudit standardversionen och 

utökade versioner (Varian, 1997:11; Kamenica 2008:5). Ett annat alternativ kan vara att öka 

attraktiviteten hos sin produkt genom att positionera sig som ett mellanalternativ på marknaden 

istället för som ett premiumalternativ, för att på så vis kunna dra fördel av kompromisseffekten 

(Sheng et al., 2005:606; Sinn et al, 2007: 224). 

 

Storleken på förändringen i marknadsandelar när ett alternativ blir en kompromiss varierar för 

olika produktkategorier (Sheng et al., 2005:606). Exempel på tre alternativ som definieras på två 

attribut finns i många produktkategorier på marknaden, såsom val mellan försäkringar, läsk, 

högtalare, och mobilabonnemang (Kivetz et al., 2004:238). Fastän kompromisseffekten inte är 

ett universellt fenomen som förekommer i alla förhållanden är den genomgripande, vanlig och är 
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snarare en regel än ett undantag vid konsumentval (Simonson & Tversky, 1992:293; Kivetz et 

al., 2004:238; Sheng et al., 2005:606).   

2.6. State-of-the-art 

I följande avsnitt utvärderas och bedöms de teorier som har presenterats i detta kapitel. Detta 

görs för att uppfylla målet med state-of-the-art, vilket är att bedöma teoriernas styrka samt 

bekräfta deras relevans (Philipson, 2013-11-29). Därigenom kommer detta avsnitt tillsammans 

med det teoretiska kapitlet utgöra grunden för identifiering av forskningsgapet och formulerandet 

av hypoteserna. 

 

FENOMEN 
Subteori Referens Citeringar Validering Teorins styrka 

 x Ca >500 Väl validerad Dominerande 

x x Ca 200-300 Viss validering Framväxande 

 x Ca <100 Begränsad 
validering 

Föreslagen ny 
teori 

Utvärderas som: Den totala bedömda styrkan i teorin 
 
Tabell 2.4. State-of-the-art (egen).  
 

Ovanstående tabell har använts som hjälpmedel i utvärderingen av såväl den övergripande bilden 

som delmomenten i teorin. Utvärderingen av styrkan i teorin - dominerande, framväxande, 

föreslagen ny teori - sker på basis av artiklarnas citeringar samt hur valida teorierna är 

(Philipson, 2013-11-29). Antalet citeringar är dock ingen absolut utvärderingsgrund (ibid.). Detta 

då även en del artiklar med förhållandevis få (eller inga) citeringar ändå kan bedömas som 

dominerande, om de stödjer en dominerande teori. Då artiklarna inom de olika delteorierna har 

väldigt spridd styrka utvärderas slutligen själva delteorins styrka utifrån den övergripande bilden 

som erhållits av aktuellt teoriområde. 

 

KONSUMENTENS VARUMÄRKESPREFERENSER 
Subteori   Referens Citeringar Validering Teorins styrka 

 

 

 

Brand awareness 

Chen & Chang (2012a) 

Chen & Chang (2012b) 

Hoeffler & Keller (2002) 

Hoyer & Brown (1990) 

Keller (1993) 

0 

26 

341 

605 

6816 

Väl validerad Dominerande 
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Keller (2001) 

Keller & Lehmann (2006) 

MacInnis et al. (1999) 

Nedungadi (1990) 

Oh (2000) 

104 

650 

43 

693 

143 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Dominerande    

 

 

Brand image 

Dobni & Zinkhan (1990) 

Keller (1993) 

Park et al. (1986) 

543 

6 816 

1 447 

Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Dominerande    

 

 

 

Attribut 

Blattberg & Wisniewski 

(1989) 

Keller (1993) 

Lassar et al. (1995) 

587 

 

6 816 

715 

Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Dominerande    

 

 

 

 

Funktionella 

fördelar 

Bhattacharya & Sen (2003) 

Keller (1993) 

Keller (2001) 

Hsieh et al. (2004) 

Maslow et al. (1970) 

Park et al. (1986) 

Park et al. (2008) 

Park et al. (2013) 

1 007 

6 816 

104 

161 

27 911 

1 447 

2 

3 

Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Dominerande    

 

 

 

 

 

Symboliska 

fördelar 

Bhattacharya & Sen (2003) 

Chen (2010) 

Hsieh et al. (2004) 

Holbrook & Hirschman 

(1982) 

Keller (1993) 

Padgett & Allen (1997) 

Park et al. (1986) 

Park et al. (2007) 

Park et al. (2010) 

Peters (1999) 

1 007 

93 

161 

3 707 

 

6 816 

206 

1 447 

76 

145 

97 

Väl validerad Dominerande 
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Solomon (1993) 

Walsh et al. (2010) 

1 025 

17 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Dominerande    

 

 

 

Erfarenhetsmässiga 

fördelar 

Bian & Moutinho (2009) 

Hsieh et al. (2004) 

Holbrook & Hirschman 

(1982) 

Keller (1993) 

Park et al. (1986) 

Schmitt (1999) 

Solomon et al. (1985) 

58 

161 

3 707 

 

6 816 

1 447 

1 641 

1 259 

Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Dominerande    

 

 

 

Attityder 

De Pelsmacker et al. (2007) 

Keller (1993) 

Spears & Singh (2004) 

Thomson et al. (2005) 

Tuominen (1999) 

143 

6 816 

53 

478 

21 

Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Dominerande    

      Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

 

 

Grön aspekt 

Chang & Fong (2010) 

Chen et al. (2006) 

Chen (2010) 

Martensen et al. (2000) 

Mourad & Ahmed (2012) 

Mudambi et al. (1997) 

Rios et al. (2006) 

Tuominen (1999) 

18 

173 

93 

182 

2 

236 

78 

21 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Föreslagen ny teori    

   Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

 

Brand confusion 

Broniarczyk & Gershoff 

(2003) 

Dahlen et al. (2010) 

Kocyigit & Ringle (2011) 

Mitchell & Papavassiliou 

(1999) 

89 

 

45 

2 

133 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Föreslagen ny teori    

 Chang & Fong (2010) 18 Väl validerad Dominerande 
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Brand satisfaction 

Chen (2010) 

Eskildsen et al. (2004) 

Hoeffler  & Keller (2002) 

Kocyigit & Ringle (2011) 

Martensen et al. (2000) 

Martenson (2007) 

Mittal & Walfried (1998) 

Oliver (2010) 

Sondoh Jr et al. (2007) 

93 

54 

341 

2 

182 

115 

506 

5536 

20 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som:  Dominerande    

 

 

 

 

 

 

Brand trust 

Ambler (1997) 

Chen (2010) 

Delgado-Ballester & 

Munuera-Aleman (2005) 

Ginsberg & Bloom (2004) 

Kalafatis et al. (1999) 

Krishnan (1996) 

Morgan & Hunt (1994) 

Mourad & Ahmed (2012) 

Moorman et al. (1993) 

Sporleder & Goldsmith 

(2001) 

151 

93 

204 

 

227 

183 

440 

12 400 

2 

2423 

63 

Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som:  Dominerande    

 

 

 

 

 

 

Brand loyalty 

Chang & Fong (2010) 

Dekimpe et al. (1996) 

Dekimpe et al. (1997) 

Delgado-Ballester & 

Munuera-Aleman (2005) 

Hoeffler  & Keller (2002) 

Martensen et al. (2000) 

Oliver (2010) 

Schultz (2005) 

Taylor et al. (2004) 

Tuominen (1999) 

Uncles et al. (2003) 

18 

6 

211 

204 

 

341 

182 

5536 

16 

143 

21 

40 

Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som:  Dominerande    

 

 

 

Bello & Holbrook (1995) 

Chen (2010) 

Delgado-Ballester & 

56 

93 

204 

Väl validerad Dominerande 
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Brand equity 

Munuera-Aleman (2005) 

Jung & Sung (2008) 

Keller (1993) 

Kerin & Sethuraman (1998) 

Kotler et al. (2008) 

Larceneux et al. (2012) 

Leone et al. (2006) 

Rao & Ruekert (1994) 

Srivastava et al. (1998) 

Tuominen (1999) 

Yasin et al. (2007) 

Yoo et al. (2000) 

 

51 

6 816 

187 

364 

8 

140 

487 

1 550 

21 

136 

1106 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som:  Dominerande    

   Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

Label equity Baron & Kenny (1986) 

Carpenter & Larceneux 

(2008) 

Dean (1999) 

Larceneux et al. (2012) 

40 912 

24 

 

128 

8 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som:  Dominerande    

   Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

 

 

Co-branding 

Didier & Lucie (2008) 

Geylani et al. (2008) 

Janiszewski & Van Osselaer 

(2000) 

Larceneux et al. (2012) 

Leitch & Davenport (2007) 

Levin & Levin (2000) 

Mondelaers et al. (2009) 

Park et al. (1996) 

Rao & Ruekert (1994) 

Sirieix et al. (2011) 

Washburn et al. (2000) 

82 

38 

209 

 

8 

10 

106 

36 

489 

487 

0 

186 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som:  Föreslagen ny teori 

 
Tabell 2.5. State-of-the-art för “konsumentens varumärkespreferenser” (egen). 
 
Konsumentens varumärkespreferenser 

 
För att kunna erhålla ett mått på värdet av konsumenters preferenser har forskning funnit flera 

faktorer, såsom brand awareness, brand image, brand satisfaction, brand trust och brand loyalty, 
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vilka leder till brand equity. Även om den klassiska definitionen av brand equity härleds från det 

extra värde varumärket inbringar genom sitt namn, har den utvecklats till att även inkludera en 

bredare uppsättning av attribut som påverkar konsumentens val (Yoo et al., 2000:196). Forskarna 

har huvudsakligen definierat brand equity ur två olika perspektiv, dels ett finansiellt perspektiv 

där det ses som det värde varumärket ger företaget (Keller, 1993:2), och dels ur ett 

konsumentperspektiv där det betraktas som det värde varumärket ger konsumenten (Keller, 

1993:1; Delgado-Ballester & Munuera-Alema´n, 2005:187). Keller (1993) har emellertid sedan 

han introducerade sin konceptuella modell av konsumentbaserad brand equity erhållit mycket 

empiriskt stöd för de olika faktorerna som i hans modell leder till brand equity, samtidigt som 

senare forskning även har funnit ytterligare kopplingar mellan dessa och andra faktorer (Lassar, 

et al., 1995; Yoo & Donthu, 1997; Chaudhuri & Holbrook, 2001; Washburn & Plank, 2002; 

Delgado-Ballester & Munuera-Alema´n, 2005; m.fl.). De olika faktorerna är följaktligen väl 

validerade, varför de bedöms som dominerande.  

 

Även om det, likt ovanstående stycke antyder, finns många studier om brand image är den gröna 

aspekten vad gäller brand image inte lika välstuderad. Studier på de olika relationerna mellan 

grön brand image (Chen, 2010), självuttryckande fördelar (Rios et al., 2006), brand trust (Chen, 

2010), brand satisfaction (Chang & Fong, 2010; Chen, 2010) samt brand equity (Chen, 2010; 

Mourad & Ahmed, 2012), har även de generellt sett ett begränsat empiriskt stöd. Detta leder till 

att teoriområdet klassificeras som föreslagen ny teori.  

 

Label equity definieras som den medvetenhet och uppsättning av associationer eller övertygelser 

konsumenten har och är en vidareutveckling av brand equity. Label equity, som motsvarar den 

marginaleffekt som kommer från en etikett, utgör således ett mått på det extra värde etiketten 

skapar (Carpenter & Larceneux, 2008; Larceneux et al., 2012). Den är med andra ord en 

dimension av brand equity, fast med fokus på etiketten. Trots att förhållandevis lite empirisk 

forskning finns kring fenomenet label equity är det en delteori som styrker huvudteorin brand 

equity, varför den klassificeras som dominerande.  

 

När det gäller co-branding ämnar detta stärka varumärkens brand equity genom överföringar av 

associationer mellan de aktuella varumärkena (Levin & Levin, 2000:45; Washburn et al., 
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2000:591, 600). När ett varumärke tillför en ekologisk märkning till sin produkt, är resultatet en 

form av co-branding (Larceneux et al., 2012:89). Fenomenet co-branding är ett relativt nytt 

område med begränsad validitet, där utvecklingen av teorin som avser co-branding mellan ett 

varumärke och en miljöetikett har ännu mindre empiriskt stöd. Detta föranleder en klassificering 

av området som en föreslagen ny teori. 

 

MILJÖMÄRKNINGAR 
Subteori Referens Citeringar Validering Teorins styrka 

   Väl validerad Dominerande 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketters roll 

Bougherara & Grolleau (2005) 

Bougherara et al. (2005) 

De Boer (2003) 

Grankvist & Biel (2001) 

Grankvist et al. (2004) 

Gulbrandsen (2006) 

Hartmann & Ibáñez (2006) 

Loureiro et al. (2002 

Miles & Covin (2000)  

Morris (1997) 

Mourad & Ahmed (2012) 

Paço et al. (2009) 

Peattie (2001) 

Rex & Baumann (2007) 

Thøgersen (2002) 

3 

        20 

95 

112 

87 

76 

82 

204 

425 

37 

2 

18 

180 

135 

66 

 

Viss validering Framväxande 

 

 

 

 

  Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny teori 

Utvärderas som: Framväxande    

 

 

 

 

 

 

 

 

Privata och 

allmännyttiga 

attribut 

Beretti et al. (2009) 

Bougherara & Grolleau (2005) 

Chinnici et al. (2002) 

Davies et al. (2005) 

De Boer (2003) 

Demsetz (1970) 

Ekelund & Axelson (2004) 

Fotopolus & Krystallis (2002) 

Ginsberg & Bloom (2004) 

Grolleau & Caswell (2006) 

Grolleau et al. (2009) 

Ibanez & Grolleau (2008) 

Johansson et al. (1999) 

Kotchen (2005) 

5 

3 

       115 

205 

95 

576 

3 

98 

       227 

25 

7 

53 

84 

184 

Väl validerad Dominerande 
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Larceneux et al. (2012) 

Lourerio & Lotade (2005) 

Moisander (2007) 

Schubert & Blasch (2010) 

Sen (1967) 

Sörqvist et al. (2013) 

Wiser & Pickle (1997) 

8 

242 

122 

15 

589 

0 

109 

   Viss validering Framväxande 

 

 

 

  Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny teori 

Utvärderas som: Dominerande    

   Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

 

 

 

 

 

 

Logotyper och 

logotypdesign 

Bamossy et al. (1983) 

Bloch (1995) 

Edell & Staelin (1983) 

Hartmann & Ibáñez (2006) 

Hasan et al. (2012) 

Heilbrunn (1997) 

Henderson & Cote (1998) 

Henderson et al. (2006) 

Keller (1993) 

Kotler et al. (2008) 

MacInnis et al. (1999) 

Olavarietta & Friedmann 

(2007) 

Park et al. (2013) 

Pittard et al. (2007) 

Plug (1980) 

Rios et al. (2006) 

Schechter (1993) 

Tang et al. (2004) 

Veryzer (1999) 

26 

796 

448 

261 

1 

8 

268 

34 

6 816 

364 

43 

2 

 

3 

33 

35 

80 

40 

23 

60 

Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny teori 

Utvärderas som:       Föreslagen ny teori 
 
Tabell 2.6. State-of-the-art för “miljömärkningar” (egen). 
 
Etiketters roll 
 

För att hjälpa konsumenter att identifiera produkter som representerar sunda miljöval, kan 

miljömärkningar användas som ett klassificeringsverktyg. Forskningen är förhållandevis entydig 

med att miljöetiketter är till för att motverka informationsasymmetri, underlätta för konsumenter 

att identifiera produkter som representerar sunda miljöval, och för att hjälpa företagen att kunna 
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differentiera sig. Studier visar även att miljömärkningar under rätt omständigheter har kraft att 

tillhandahålla en betydande minskning av miljöbelastningen från hushållens föroreningar. Teorin 

har dock begränsad empirisk validering, varvid det övergripande sett bedöms som ett teorifält på 

framväxt. 

 

Privata och allmänna nyttighetsattribut 
 

Denna teori behandlar associationen mellan miljömässiga och privata attribut. Forskning visar på 

vikten av att företagen lyfter fram de direkta fördelarna med deras produkter, eftersom 

konsumenterna i första hand köper miljövänliga varor och tjänster för att uppfylla privata behov 

och önskemål. Privat tillhandahållande av allmännyttiga egenskaper kan erhållas genom att 

sammanbinda dem med varor som har låg uteslutningskostnad, vilket är en faktor som flertalet 

forskare, ur såväl grönt som konventionellt perspektiv, lyfter fram. Teorin är väldigt 

sammanhållen och även de gröninspirerade studierna stödjer den väl validerade dominerande 

huvudteorin, varvid hela området klassificeras som dominerande. 

 

Logotyper och logotypdesign 

 

Logotypen, som anses utgöra den visuella sammankopplingen av varumärkesassociationer, är ett 

av de vanligaste marknadskommunikationsverktygen (Bloch, 1995:20; Pittard et al., 2007:458; 

Park et al., 2013:182, 186). Ändå finns det lite systematisk forskning om effekten av 

logotypdesign på varumärkesutvärdering och konsumentpreferenser (Pittard et al., 2007:458). Ett 

undantag är forskning av Henderson & Cote (1998) som visade att designegenskaper påverkar 

konsumenters reaktion på logotyper. Till följd av att teorin om logotypdesign följaktligen inte är 

särskilt sammanhållen samt förhållandevis ovaliderad, definierar vi den som en föreslagen ny 

teori. 

 

KONSUMENTENS GRÖNA KÖPBESLUTSPROCESS 
Subteori Referens Citeringar Validering Teorins styrka 

   Väl validerad Dominerande 

 

 

Grön 

  Viss validering Framväxande 

konsumentsegmentering Arbuthnot (1977) 

Berger (1997) 

244 

184 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 
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De Pelsmacker et al. (2005) 

Diamantopoulos et al. (2003) 

Dickson (2000) 

Paço et al. (2009) 

Peattie (2001) 

Pedersen & Neergaard (2006) 

Rex & Baumann (2007) 

Straughan & Roberts (1999) 

Wiidegren (1998) 

414 

386 

60 

18 

180 

84 

  135 

476 

203 

Utvärderas som: Föreslagen ny teori    

   Väl validerad Dominerande 

 

 

 

  Viss validering Framväxande 

 

 

 

Miljöattityder 

och 

beteenden 

Charter et al. (2002) 

Diamantopoulus et al. (1994) 

Diekmann & Preisendörfer 

(2003) 

Ginsberg & Bloom (2004) 

Grankvist & Biel (2001) 

Grankvist et al. (2004) 

Kalafatis et al. (1999) 

McCluskey (2000) 

Peattie (2001) 

Rex och Baumann (2007) 

Rios et al. (2006) 

Schubert & Blasch (2010) 

Sunstein & Ullmann-Margalit 

(2001) 

Thøgersen (2002) 

55 

386 

193 

227 

112 

87 

346 

178 

135 

180 

80 

15 

37 

121 

 

66 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Föreslagen ny teori    

   Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

 

 

Medvetenhet och 

förståelse 

miljömärkningar 

Bougherara & Grolleau (2005) 

Carpenter & Larceneux (2008) 

Grankvist et al. (2004) 

Larceneux et al. (2012) 

Park et al. (2013) 

Peattie (2001) 

Poelman et al. (2008) 

Rex & Baumann (2007) 

Thøgersen (2000) 

3 

    24 

    87 

8 

3 

180 

43 

135 

121 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Föreslagen ny teori    

 

 

 

 

 

Akerlof (1970) 

Bougherara et al., 2005 

Caswell & Mojduszka (1996) 

Darby och Karnis (1973) 

Didier & Lucie (2008) 

17 341 

20 

552 

3 340 

82 

Väl validerad Dominerande 
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Tilltrosattribut 

Fotopoulos & Krystallis (2003) 

Grolleau & Caswell (2006) 

Hatanaka & Bain (2005) 

McCluskey (2000) 

Nelson (1970) 

Oude Ophius & Van Trijp (1995) 

Poelman et al. (2008) 

Rametsteiner (2002) 

Steenkamp (1989) 

Thøgersen (2002) 

79 

25 

304 

178 

4 833 

162 

43 

64 

307 

66 

   Viss validering Framväxande 

 

 

  Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Dominerande    

   Väl validerad Dominerande 

 

 

 

 

Tredjepartsmärkningar 

Bougherara & Grolleau (2005) 

De Boer (2003) 

Kirchhoff (2000) 

McCluskey & Lourerio (2003)  

Lourerio et al. (2002) 

McCluskey (2000) 

Peattie (2001) 

Raynolds et al. (2007) 

Roosen et al. (2003) 

Thøgersen (2002) 

3 

95 

125 

75 

204 

178 

180 

128 

157 

66 

 

Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Framväxande    

 
(Transaktionskostnader) 

Caswell & Mojduszka (1996)  

Liang & Huang (1998) 

Grunert & Willis (2007) 

552 

512 

270 

Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

Beslutskompromiss 

 

 
 

(Förtroende) 

Beretti et al. (2009) 

Carpenter & Larceneux (2008) 

Hartmann & Ibáñez (2006) 

Loureio et al. (2002) 

Mohr et al. (1998) 

Peattie (2001) 

Rex & Baumann (2007) 

Rios et al. (2006) 

Straughan & Roberts (1999) 

Thøgersen (2000) 

Thøgersen (2002) 

Thøgersen et al. (2010) 

5 

24 

82 

204 

139 

180 

135 

80 

476 

121 

66 

30 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Framväxande    

   Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 
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Betalningsvilja 

Andersson & Ekelund (2012) 

Blend & Van Ravenswaay (1999) 

Bougherara & Grolleau (2005) 

Canavari et al. (2005) 

De Pelsmacker et al. (2005) 

Didier & Lucie (2008) 

Ginsberg & Bloom (2004) 

Grankvist & Biel (2001) 

Krystallis & Chryssohoidis 

(2005) 

Larceneux et al. (2012) 

Loureiro et al. (2002) 

McCluskey & Loureiro (2003) 

Peattie (2001) 

Rao & Bergen (1992) 

Sirieix et al. (2011) 

Sörqvist et al. (2013)                                             

Vlosky et al. (1999) 

0 

227 

223 

33 

414 

82 

227 

112 

168 

 

8 

75 

204 

180 

148 

0 

0 

126 

 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som:             Föreslagen ny teori 

 

Tabell 2.7. State-of-the-art för ”konsumentens gröna köpbeslutsprocess” (egen).  
 
Grön konsumentsegmentering 
 

Tidigare forskning har fokuserat mycket på demografiska segmenteringsgrunder. Fastän det 

finns många empiriska studier inom detta område är resultaten dock inkonsekventa. I modernare 

studier har fokus skiftats mot psykografiska egenskaper, i form av attityder och beteendemässiga 

faktorer, vilka ännu inte är lika väl validerade. Trots att det finns mycket forskning om 

segmentering av gröna konsumenter, finns det ändå ingen överensstämmande teori av vad som 

definierar en grön konsument. Till följd av denna begränsade validering klassificeras grön 

konsumentsegmentering som en föreslagen ny teori. 

 

Miljöattityder och beteenden 
 

Generellt argumenterar teorierna för vikten av förståelsen för varför konsumenter sägs bry sig 

om miljön, när detta faktum inte avspeglas i deras faktiska köpbeteende. Med andra ord; bara för 

att konsumenten har en viss miljöattityd betyder det inte att denne automatiskt köper miljömärkta 

produkter. Forskning har gjorts för att täcka upp detta gap men resultaten är inte enhetliga.  Den 

visar istället på ett flertal faktorer, förutom miljöattityder, som påverkar huruvida ett köp av en 
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miljömärkt produkt kommer att ske eller inte. Detta föranleder en klassificering av området som 

en föreslagen ny teori. 

 

Medvetenhet och förståelse av miljömärkningar 
 

Det har konstaterats att först när relativt okända märkningar förklaras för konsumenterna så har 

de möjlighet att påverka den övergripande kvalitetspreferensen och inköpsavsikten för en 

produkt, något som understryker vikten av att öka medvetenheten om en värdebaserat etikett. 

Konsumenter har nämligen enligt Thøgersen (2002), Grankvist et al., (2004) samt Rex & 

Baumann (2007) svårt att förstå miljömärkningars exakta eller ens deras ungefärliga innebörd. 

Teorin är väl sammanhållen gällande relevansen av medvetenhet och förståelse, men empiriskt 

stöd i huruvida konsumenterna verkligen förstår innebörden av miljömärkningar är inte lika 

utbredd. Därav bedöms detta som en ny teori. 

 

Tilltrosattribut 
 

När det gäller teorin kring tilltrosattribut har ett flertal forskare bidragit till kunskapsmassan. 

Sedan 1970-talet då Akerlof (1970) och Nelson (1970) la grunden för 

kvalitetsattributsdefinitionerna, och Darby & Karnis (1973) sedermera introducerade begreppet 

tilltrosattribut, har flera tusen uppmärksammat och empiriskt undersökt betydelsen av 

tilltrosegenskaperna. Nyssnämnda dominerande teorier har valts för att förtydliga varför, och på 

vilket sätt, faktorn trovärdighet avspeglas när konsumenter ska värdera miljömärkningar. 

Eftersom även de lågciterade artiklarna stödjer huvudteorin bedöms även de som dominerande. 

 

Tredjepartsmärkningar 
 

Denna teori konstaterar att tredjepartscertifiering, via sin trovärdiga tilltroskaraktär, utgör en 

effektiv mekanism för att garantera livsmedelssäkerhet och kvalitet. Studier av bland annat 

Kirchhoff (2000), Hatanaka et al. (2005) och Loureiro & Lotade (2005), visar nämligen på att 

tredjepartsmärkning generellt uppfattas som mer trovärdiga av konsumenterna än såväl första- 

som andrapartscertifiering. Även om teorin därmed är förhållandevis sammanhållen är den inte 

tillräckligt empiriskt validerad för att kunna klassificeras som dominerande, varför den istället 

bedöms som framväxande. 
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Beslutskompromiss 
 

Teorin angående kostnadsaspekten vid köpbeslut inbegriper enligt Caswell & Modjuzka (1996), 

Liang & Huang (1998) samt Grunert & Willis (2007) samtliga kostnader för en transaktion eller 

händelse, såsom riskproblem, tid och psykologisk ansträngning likväl som monetära kostnader. 

Denna grundsten i beslutskompromissen har förhållandevis stort empiriskt stöd, vilket gör att 

teorin klassificeras som dominerande.   

 

Däremot är teorin som säger att gröna köpbeslut för specifika produkter kan variera, beroende på 

faktorer som påverkar konsumentens förtroende och vilja att kompromissa, inte lika välstuderad 

och därför inte heller lika enhetlig ur forskningssynpunkt. Även om det sålunda finns studier på 

de olika faktorerna, är köpbeslutet på basis av relationen mellan konsumentens förtroende och 

vilja att kompromissa, fortfarande i sig ingen sammanhållen teori samtidigt som den har 

begränsat empiriskt stöd. Därför utvärderas detta som ett nytt teoriområde. 

 

Betalningsvilja 
 

Flertalet forskare är överens om att konsumenter är villiga att betala en prispremie för 

miljömärkta produkter, men noterar samtidigt också att det i dagsläget råder oenighet gällande i 

vilken grad och på vilket sätt miljömärkningar de facto ökar kunders WTP för en specifik 

produkt. Vissa forskare, såsom Canavari et al. (2005) visar på att en så stor del som två 

tredjedelar av konsumenternas är villiga att betala en prispremie medan andra, såsom De 

Pelsmacker et al. (2005), får så lågt värde som 10 procent i sin studie. I och med att det inte finns 

någon konsensus mellan studierna är teorin om WTP - som ett realistiskt substitut för faktiskt 

köpbeteende - inte tillräckligt väl validerat, varför detta klassificeras som en föreslagen ny teori.  

 

KOMPROMISSEFFEKTEN 
Subteori Referens Citeringar Validering Teorins styrka 

 

 

 

 

 

 

 

Bettman et al. (1998) 

Chernev (2004a) 

Drolet et al. (2000) 

Huber et al. (1982) 

Kuksov & Villas-Boas 

(2010) 

Mourali et al. (2007) 

1684 

79 

63 

991 

80 

 

49 

Väl validerad Dominerande 



”Värdering av ekologisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen, januari 2014 

111 
 

 

Kompromisseffekten 

Shafir et al. (1993) 

Sheng et al. (2005) 

Simonson (1989) 

Simonson & Tversky 

(1992) 

Sinn et al. (2007) 

Varian (1997) 

Wernerfelt (1995) 

972 

46 

1036 

1129 

 

25 

250 

135 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Dominerande    

 

 

 

 

 

 

 

Rationella val 

Bettman et al. (1998) 

DeShazo & Fermo  

(2002) 

Kamenica (2008) 

Mourali et al. (2007) 

Müller et al. (2010) 

Payne et al. (1992) 

Shafir et al. (1993) 

Sheng et al. (2005) 

Simonson (1989) 

Simonson & Tversky 

(1992) 

Sinn et al. (2007) 

Wernerfelt  (1995) 

1684 

        387 

 

83 

49 

4 

1047 

972 

46 

1036 

1129 

 

25 

135 

Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Dominerande    

 

 

 

Loss aversion 

Chernev (2004a) 

Schmidt & Zank (2005) 

Simonson & Tversky 

(1992) 

Tversky & Kahneman 

(1992) 

79 

97 

1129 

 

6045 

Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Dominerande    

 

 

 

 

Polarisering 

Chernev (2004a) 

Kivetz et al. (2004) 

Sheng et al. (2005) 

Simonson & Tversky 

(1992)  

Wernerfelt (1995) 

79 

129 

46 

1129 

 

135 

Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad Föreslagen ny 
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validering teori 

Utvärderas som: Dominerande    

 

 

 

 

Beslutsosäkerhet 

Chernev (2004a) 

Coupey et al. (1998) 

Erdem & Swait (2004) 

Kamenica (2008) 

Keller (1993) 

Shafir et al. (1993) 

Sheng et al. (2005) 

Simonson (1989) 

Simonson & Tversky 

(1992) 

Sinn et al. (2007) 

79 

151 

326 

83 

6763 

972 

46 

1036 

1129 

 

25 

Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Dominerande    

 

 

 

 

Choice overload 

Fasolo et al. (2010) 

Iyengar & Lepper 

(2000) 

Kamenica (2008) 

Scheibehenne et al. 

(2010) 

          28 

1504 

 

83 

105 

 

Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Dominerande    

 

 

 

 

 

Skäl och 

rättfärdigande av val 

Bell (1982) 

Bettman et al. (1998) 

Bougherara & Grolleau 

(2005) 

Chang et al. (2012) 

Festinger (1962) 

Holland et al. (2002) 

Shafir et al. (1993) 

Sheng et al. (2005) 

Simonson (1989) 

Simonson & Nowlis 

(2000) 

Staw (1976) 

1787 

1684 

223 

 

6 

23 422 

48 

972 

46 

1036 

252 

 

1305 

Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Dominerande    

 

 

 

 

Chatterjee et al. 

(2010) 

Chernev (2004b) 

Crowe & Higgins(1997) 

           5 

 

56 

699 

Väl validerad Dominerande 
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Förebyggande och 

främjande fokus 

Higgins (1997) 

Higgins (1998) 

Mourali et al. (2007) 

Pham & Higgins (2005) 

Simonson & Nowlis 

(2000) 

2644 

1240 

49 

93 

252 

 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Dominerande    

 

 

 

 

 

Strategier 

Chatterjee et al. 

(2010) 

Drolet et al. (2000) 

Kamenica (2008) 

Kivetz et al. (2004) 

Mourali et al. (2007) 

Sheng et al. (2005) 

Simonson & Tversky 

(2000) 

Sinn et al. (2007) 

Varian (1997) 

          5 

 

63 

83 

129 

49 

46 

       1129 

 

25 

250 

Väl validerad Dominerande 

   Viss validering Framväxande 

   Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

 Utvärderas som:           Dominerande  

 

Tabell 2.8. State-of-the-art för ”kompromisseffekten” (egen). 
 
Kompromisseffekten 

 
Simonson (1989) har fått mycket stöd för sin teori om kompromisseffekter. Denna teori 

föreskriver att ett alternativ tenderar att vinna marknadssandelar när det blir en kompromiss eller 

det mellersta alternativet i en uppsättning alternativ. Mer specifikt har forskarna (Huber et al., 

1982; Simonson 1989; Simonson & Tversky 1992; Shafir et al., 1993; m.fl.) funnit att 

konsumenternas preferenser påverkas av alternativens relativa positioner i ett valset och att de är 

mer benägna att föredra alternativ i kompromisspositioner.  Flera påverkansfaktorer kan dock 

påverka graden av kompromisseffekten, såsom varumärkesförtrogenhet samt konsumenters och 

produkters främjande och förebyggande inriktningar. När konsumenten är osäker på sina 

preferenser för de absoluta attributen, upplevs dessutom mellanpositionen för en produkt som ett 

riskfritt val, och är därför lätt att rättfärdiga både för sig själv och för andra.  
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De olika delteorierna som ingår i fenomenet kompromisseffekt är såväl valida som 

överensstämmande varför de klassificeras som dominerande. För fenomenet kompromisseffekt 

stödjer därmed alla delteorier den dominerande huvudteorin.  



2.7. Forskningsmodell 

Modell 2.2. Forskningsmodell 1 (egen). 



Modell 2.2 ovan visar förhållandet mellan en superekologisk märkning och de, för studien valda, 

variablerna (symboliska fördelar, erfarenhetsmässiga fördelar, kvalitet, brand loyalty, brand 

equity), vilka teorin har visat kan leda till ett ökat värde för varumärket. Enbart om den 

superekologiska märkningen kan generera dessa egenskaper, så att ett högre positivt label equity 

än för ett ekologiskt alternativ erhålls, kan ett högre värde för varumärket skapas. Modellen visar 

vidare att de nyssnämnda egenskaperna förutsätts öka i högre grad för ett superekologiskt 

singelalternativ, varför detta därmed förväntas generera ett högre värde än ett superekologiskt 

trioalternativ. 

 

Modell 2.3. Forskningsmodell 2 (egen).  
 
Modell 2.3 visar att införandet av ett superekologiskt alternativ till ett valset med ett 

konventionellt och ett ekologiskt alternativ medför att efterfrågan ökar för det ekologiska 

alternativet, något som föranleder en kompromisseffekt. 
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2.8. Hypoteser 

2.8.1. Mervärde av en superekologisk märkning 

 
Till följd av att konsumenter har ett behov av social acceptans och erhållande av symboliska 

fördelar kan de inför andra människor vilja framstå som någon som gör vad samhället anser vara 

det etiskt rätta valet (McCluskey, 2000:5; Sunstein & Ullmann-Margalit, 2001:149; De 

Pelsmacker et al., 2005:365; Rios et al., 2006:27). Genom att exempelvis använda miljövänliga 

produkter offentligt kan konsumenter således erhålla självuppfyllande fördelar, eftersom de får 

visa sin miljömedvetenhet för andra (Hartmann & Ibáñez, 2006:677). Konsumentens uppfattade 

brand image kan vidare påtagligt påverka dennes beteende (Chen, 2010:310). Då symboliska 

fördelar är en del av brand image (Keegan et al., 1995:319–324) kan en ökning av dessa fördelar 

med andra ord positivt påverka konsumentbeteenden.  

 

Eftersom symboliska fördelar relaterar till konsumentens underliggande behov av social 

acceptans, personliga uttryck, grupptillhörighet och självbild (Solomon, 1983:319; Park, 

1986:136; Keller, 1993:4; Hsieh et al., 2004:253) förväntar vi oss således att den 

superekologiska märkningens förmedling av självidentifierande och självuttryckande fördelar 

associerar starkare med kundernas värdering av varumärket, jämfört med om logotypen har en 

ekologisk miljömärkning. Detta eftersom fördelarna ger ett ökat mervärde till produkten när 

konsumenten kan identifiera sig med vad miljömärkningen står för i form av omsorg av såväl 

miljön som andra människors sociala och ekonomiska förutsättningar.  

 

H1a) En superekologisk triomärkning genererar symboliska fördelar i högre grad jämfört med 

en ekologisk märkning 

 

H1b) En superekologisk singelmärkning genererar symboliska fördelar i högre grad jämfört med 

en ekologisk märkning 

 

De miljömässiga fördelarna relaterar till känslorna konsumenten erfar när denne använder 

varumärket (Rios et al., 2006:27). Resultat från åtskilliga studier tyder på att två av de mest 
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betydelsefulla skälen till att konsumenter väljer miljömärkta produkter är hänsyn för miljön 

och/eller den egna hälsan (Davies et al., 1995:18; Chinnici et al., 2002:191). Genom att 

förkroppsliga begreppet grön marknadsföring i sina produkter kan företagen således erhålla 

särskiljande fördelar (Chen et al., 2006:332; Chen, 2010:309). Många konsumenter förväntar sig 

exempelvis att smaken på produkter producerade via en miljövänlig process är bättre än smaken 

för konventionellt odlade produkter (CEC, 1999:11; Johansson et al., 1999:297–298; Fotopoulos 

& Krystallis, 2002:258; Larceneux et al., 2012:87; Sörqvist et al., 2013:9). Ett exempel på det är 

intresset för ekologiskt odlat skuggkaffe hos kanadensiska, mexikanska och amerikanska 

konsumenter, där dessa påverkades mest av uppfattningen att denna kaffesort är överlägsen när 

det gäller smak och kvalitet (CEC, 1999:11). 

 

Eftersom en förstärkning av de emotionella värdena kopplade till ett varumärke kan förstärka 

varje individs uppfattning om vilka privata fördelar miljövänliga produkter erbjuder (Hartmann 

& Ibáñez, 2006:675), förväntar vi oss sålunda att en superekologisk märkning i ännu högre 

utsträckning än ekologisk märkning genererar erfarenhetsmässiga fördelar. 

 

H1c) En superekologisk triomärkning genererar erfarenhetsmässiga fördelar i högre grad 

jämfört med en ekologisk märkning 

 

H1d) En superekologisk singelmärkning genererar erfarenhetsmässiga fördelar i högre grad 

jämfört med en ekologisk märkning 

 

Forskning har visat att produktens kvalitet har en direkt inverkan på produktens prestanda, och är 

nära kopplad till kundnöjdhet, kundlojalitet och återköpsavsikter (Martensen et al., 2000:548; 

Eskildsen et al., 2004:861,867). Konsumenternas uppfattning av kvalitet påverkas därmed av 

produktens inre egenskaper, yttre indikatorer samt de signaler som tillhandahålls av säljaren 

(Grolleau & Caswell, 2006:472). Miljöpåståenden, som leder till att konsumenter föredrar 

produkten i fråga, bekräftar miljömärkningar som en form av kvalitetssäkring (De Boer, 

2003:256; Bougherara et al., 2005:3).  Identifikationen av miljövänliga produkter möjliggör 

därmed en kvalitetsjämförelse med andra produkter i samma kategori (McCluskey & Loureiro, 

2003:95). En tredjepartscertifierad miljömärkning ger ytterligare bekräftelse på att produkten har 
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producerats efter miljömässiga krav och erbjuder på så vis bevis på objektiv kvalitet (Larceneux 

et al., 2012:97). Med andra ord kan konsumenter med hjälp av en miljömärkning identifiera 

produkter av hög kvalitet (Larceneux et al., 2012:87). Vi förutsätter därför att när en 

superekologisk märkning visar på att en produkt producerats efter fler miljömässiga krav än en 

ekologisk, så visar det även på en högre kvalitetsnivå.  

 

H1e) En superekologisk triomärkning genererar högre kvalitet jämfört med en ekologisk 

märkning 

 

H1f) En superekologisk singelmärkning genererar högre kvalitet jämfört med en ekologisk 

märkning 

 

En egenskap hos varumärken med höga nivåer av brand equity är att konsumenterna är väldigt 

lojala mot dem (Delgado-Ballester & Munuera-Alema'n, 2005:190). Studier visar vidare på ett 

positivt samband mellan produktkvalitet, kundnöjdhet och kundlojalitet (Martensen et al., 

2000:548; Eskildsen et al., 2004:861,867; Martenson, 2007:549; Chang & Fong, 2010:2842; 

Kocyigit & Ringle, 2011:5). Varumärken som har ett starkt samband med konsumenters 

självidentifierande fördelar, och således associerar starkt med konsumentens positiva värderingar 

och tankar om varumärket, resulterar dessutom i större omfattning av relationsbevarande 

åtgärder från konsumentens sida, jämfört med om dessa kopplingar till varumärket saknas (Park 

et al., 2010:15).  

 

Brand equity, hög kvalitet samt symboliska fördelar associerar sammanfattningsvis starkt med 

kundlojalitet och återköpsavsikter (Martensen et al., 2000:548; Eskildsen et al., 2004:861,867; 

Delgado-Ballester & Munuera-Alema'n, 2005:190). Eftersom vi i enlighet med ovanstående 

delhypoteser förmodar att en superekologisk märkning genererar såväl starkare symboliska 

fördelar, som ökad kvalitet, förväntar vi oss följaktligen också att den genererar en starkare brand 

loyalty jämfört med ett ekologiskt alternativ. 

 

H1g) En superekologisk triomärkning genererar en starkare brand loyalty jämfört med en 

ekologisk märkning 
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H1h) En superekologisk singelmärkning genererar en starkare brand loyalty jämfört med en 

ekologisk märkning 

 

Genom sina miljöpåståenden adderar eller subtraherar grön brand equity värde från det värde 

som ges av en produkt (Chen, 2010:310). Ju starkare varumärkeslojalitet, namnkännedom, 

uppfattad kvalitet och varumärkesassociationer konsumenterna har för ett varumärke, desto 

högre brand equity har varumärket (Yoo et al., 2000:196; Kotler et al., 2008:522).  En viktig 

faktor för att konsumenter ska tycka att en produkt förtjänar ett premiumpris är också att 

de måste uppleva att miljömärkta produkter är av hög kvalitet (McCluskey & Loureiro, 

2003:95). Ginsberg & Bloom (2004:79) beskriver att fler och fler konsumenter är villiga att 

betala att högre pris för ekologisk mat om de, vare sig det ligger någon sanning i det eller ej, tror 

att ekologisk mat är hälsosammare och godare. Eftersom en högre brand equity leder till att 

konsumenter på grund av intresset för varumärkesnamnet är villiga att betala mer för samma 

kvalitetsnivå (Bello & Holbrook, 1995:126), är konsumentens betalningsvilja ett mått på brand 

equity (Davies, 2000, efter Kotler et al., 2008:522). En kombination av två olika etiketter ger 

dessutom enligt Didier & Lucie (2008:487) en större ökning av betalningsviljan för produkten 

jämfört med om den enbart hade haft en etikett. Genom co-branding stärks nämligen 

varumärkens brand equity tack vare en överföring av associationer (Levin & Levin, 2000:45; 

Washburn et al., 2000:591, 600). 

 

Ju starkare, mer gynnsamma och unika varumärkesassociationer varumärket har, desto högre 

brand equity har det (Yoo et al., 2000:196; Leone et al., 2006:126; Kotler et al., 2008:522). För 

att en överföring av associationer ska ske måste informationen dock vara kompletterande (Park 

et al. 1996:464). Då ett superekologiskt alternativ ger ytterligare kompletterande information 

jämfört med ett ekologiskt alternativ förväntar vi oss således att det även ger en högre brand 

equity.  

 

H1i) En superekologisk triomärkning genererar en högre brand equity jämfört med en ekologisk 

märkning 
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H1j) En superekologisk singelmärkning genererar ett högre bnrand equity jämfört med en 

ekologisk märkning 

2.8.2. En superekologisk triomärkning versus en superekologisk enkel märkning 

 
Rätt val av miljömärkning är avgörande för ett varumärke, eftersom det är ett av de viktigaste 

hjälpmedlen för att sammanfatta komplex information och nå fram till konsumenter (Henderson 

& Cote, 1998:15; Bougherara & Grolleau, 2005:420-421). Fler tillgängliga etiketter genererar 

dock inte nödvändigtvis ett mervärde för konsumenten (Sirieix et al., 2011:18). Det har nämligen 

framkommit att konsumenter anser att antalet olika miljömärkningar gör det förvirrande och 

svårt att göra gröna val eftersom förståelsen för vad varje miljömärkning står för, samt hur dessa 

förhåller sig till varandra, blir väldigt komplicerad (Andersson & Ekelund, 2012:2). Även det 

faktum att konsumenter föredrar olika miljömärkningar kan påverka effekten av olika 

märkeskombinationer (Sirieix et al., 2011:20). Detta på grund av att konsumenterna inte tycker 

om någon av märkningarna, alternativt att de inte tycker att märkningarna passar bra ihop med 

varandra och därmed inte är övertygande tillsammans (Sirieix et al., 2011:17–18). Med andra ord 

kan kombinationen upplevas som motsägelsefull (ibid.). 

 

Det existerar följaktligen såväl ett stort konsumentintresse för att kombinera olika 

miljöperspektiv i en enhetlig certifierande märkning (Sirieix et al., 2011; Andersson & Ekelund, 

2012), som ett intresse av ett miljömärke som klassificerar (Andersson & Ekelund, 2012:2). Till 

följd av att marknadsföringsstimuli ska kommunicera ett tydligt budskap som är svårt att 

misstolka (Keller, 1993:17; Henderson & Cote, 1998:15,17), samtidigt som konsumenter står 

inför både tidsmässiga och kognitiva begränsningar (Bougherara & Grolleau, 2005:420–421), 

förmodar vi därmed att en superekologisk singelmärkning ger en högre betalningsvilja än en 

superekologisk triomärkning. 

 

H2) En superekologisk singelmärkning ger en högre betalningsvilja än en superekologisk 

triomärkning 
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2.8.3. Kompromisseffekt för miljömärkta varumärken 

 
Flertalet studier visar att konsumentpreferenser påverkas av valsammanhanget (Simonson, 

1989:160; Payne et al., 1992:89; Simonson & Tversky, 1993:281; Wernerfelt, 1995:627; Sheng 

et al., 2005:592; Mourali et al., 2007:334). När det gäller gröna köpbeteenden beskrivs det ofta i 

termer av pris och - kvalitetsavvägningar (Peattie, 2001:194; Thøgersen, 2002:93).  Eftersom det 

dock inte alltid är enkelt att definiera värdet av produktattribut och betalningsviljan för dessa 

(Varian, 1997:10; Kamenica, 2008:11), kan konsumentens vetskap om produktens relativa 

preferensposition i dessa lägen vara tillräcklig för att identifiera den för konsumenten optimala 

varan (Kamenica, 2008:11). I ett valset med tre produkter, som skiljer sig åt beträffande kvalitet 

och pris, kommer konsumenten sannolikt att utvärdera dessa produkters för- och nackdelar i 

relation till varandra, snarare än i relation till en neutral referenspunkt (Simonson & Tversky, 

1992:282; Chernev, 2004a:250). 

 

Till följd av att utgångspunkten för att en kompromisseffekt ska uppstå är att ett alternativ 

tenderar att vinna marknadsandelar när det blir det mellersta alternativet i en uppsättning 

alternativ (Simonson, 1989:159), samtidigt som produkter som är förknippade med en 

förebyggande inriktning är mer attraktiva när de presenteras som ett kompromissalternativ 

(Mourali et al., 2007:241), förväntar vi oss följaktligen att det uppstår en kompromisseffekt vid 

införandet av ett superekologiskt alternativ till ett valset med ett konventionellt och ett ekologiskt 

alternativ. 

 

H3a)  I enlighet med kompromisseffekten kommer införandet av en superekologisk triomärkning 

att leda till en ökad efterfrågan av det ekologiska mellanalternativet 

 

H3b) I enlighet med kompromisseffekten kommer införandet av en superekologisk 

singelmärkning att leda till en ökad efterfrågan av det ekologiska mellanalternativet 
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3. METOD 
 
I detta kapitel beskrivs och motiveras hur undersökningen utfördes samt vilka faktorer som har 
tagits under konsideration såväl före, efter som under processen. Information erhålls även om 
för- och nackdelar med metodinstrumentet samt hur dessa hanterades. Kapitlet avslutas med en 
presentation av två viktiga kvalitetskriterier inom kvantitativ forskning, validitet och reliabilitet. 

 
 

3.1. Undersökningsdesign 

 
För att testa våra hypoteser har vi genomfört en enkätstudie. Enkätundersökningen är en form av 

surveyundersökning som omfattar en tvärsnittsdesign där informationen från betydligt fler än ett 

fall och vid en viss tidpunkt samlas in (Bryman & Bell, 2013:77). Detta i syfte att komma fram 

till en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data som rör två eller fler variabler, och som 

sedan analyseras för att upptäcka olika slags sambandsmönster (ibid.). Enkätundersökning är 

dessutom en metod som har använts vid flertalet tidigare studier inom varumärkes- och 

miljöforskning (Larceneux & Carpenter, 2008; Chen, 2010; Ueltschy & Laroche, 2011; Park et 

al., 2013; m.fl.), vilket följaktligen också motiverar vårt val av undersökningsmetod. Även om en 

enkätundersökning inte tillåter oss att undersöka fenomenet lika djupgående som flertalet 

kvalitativa undersökningar, så är det enligt Bryman & Bell (2013:177–179, 248) ett tidseffektivt 

alternativ som gör det möjligt att statistiskt analysera data för att på basis av detta 

förhoppningsvis kunna dra generaliserbara slutsatser. En ytterligare fördel är att vi med hjälp av 

en enkät kan nå ett större antal respondenter jämfört med exempelvis djupintervjuer (Bryman & 

Bell, 2013:248). 

3.2. Population och urval 

3.2.1. Population 

 
82 procent av den vuxna svenska befolkningen dricker kaffe (Amcoff et al., 2012:49). Det är 

emellertid mycket svårt att finna någon information om andelen kaffekonsumerande personer 

under 18 år, vilket enligt Trost (2012:25) bland annat kan bero på att enkätutskick till omyndiga 

barn behöver tillstånd från en av föräldrarna. Av detta följer att andelen som dricker kaffe i 
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Sverige torde vara ännu större, eftersom det givetvis även finns personer under 18 år som dricker 

kaffe. Många, däribland oss, börjar nämligen redan sin kaffekonsumtion under högstadie- och 

gymnasietiden. Populationen i denna undersökning är således män och kvinnor i åldrarna 13 år 

och äldre, och består av 7 173 201 personer (SCB, 2013-11-29). Precis likt Trost (2012:29) 

poängterar är det av förklarliga skäl många gånger näst intill omöjligt att samla in data från alla 

medlemmar i aktuell population; det skulle helt enkelt bli alltför dyrt och komplicerat att dela ut 

enkäter till flera miljoner människor. Eftersom populationen är för stor för att undersöka i sin 

helhet har vi därför följt Trosts (2012:29) rekommendation och samlat in data från ett urval av 

befolkningen.  

3.2.2. Urval 

 
För att erhålla empiriskt generaliserbart material och kunna dra slutsatser om den population vi 

dragit stickprovet ifrån är slumpmässiga urval en viktig del (Bryman & Bell, 2005:121; Trost, 

2010:29). Val av undersökningsobjekt är därför centralt för att erhålla extern validitet, något som 

kan jämställas med studiens generaliserbarhet (Wallén, 1996:64; Bryman, 1997:49; Bryman & 

Bell, 2013:64). För att insamlad data från enkäterna, det vill säga vårt stickprov ur hela 

populationen, ska kunna användas till att generalisera resultatet för den svenska befolkningen 

måste vi sålunda ha ett i statistisk mening representativt urval (Trost, 2012:29). Att urvalet är 

slumpmässigt är också en viktig komponent för att kunna genomföra flertalet statistiska analyser 

(Bryman, 1997:47).  

 

I syfte att erhålla detta slumpmässiga urval har vi nyttjat en variant av obundet slumpmässigt 

urval (simple random sample), benämnt systematiskt urval (Olsson & Sörensen, 2011:114; 

Bryman & Bell, 2005:116; Bryman & Bell, 2013:193–194). I ett sådant urval väljs respondenter 

direkt från urvalsramen (Bryman & Bell, 2013:194), vilket i vårt fall som sagt består av alla 

svenska medborgare från 13 år och uppåt. För att förtydliga, är systematiskt urval med andra ord 

en sannolikhetsbaserad urvalsmetod där enheterna väljs utifrån en urvalsram som bygger på fasta 

intervaller, exempelvis att var femte eller var åttonde individ väljs ut (Bryman & Bell, 

2013:721). Innebörden av att enheterna direkt ska väljas från urvalsramen är att det, till skillnad 

från det renodlade obundna slumpmässiga urvalet, sker utan att använda någon slumptalstabell 

(Bryman & Bell, 2013:194). Eftersom det obundna slumpmässiga urvalet där personer väljs 
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utifrån en lista, som numrerar alla personer i urvalsramen (Bryman & Bell, 2013:193), blir för 

ohanterligt i denna typ av studie har vi därmed valt att nyttja det systematiska urvalet, och 

tillfrågat var femte person som gick förbi oss.  För att veta vilken person vi skulle börja tillfråga 

valde vi dock slumpmässigt ett tal mellan ett och fem genom att använda den sista siffran i ett tal 

som vi hämtade från en slumptalstabell. Enligt Sullivan (1994:1297) approximerar denna typ av 

systematiska urvalsförfarande slumpmässighet. 

 

För att kunna uttala sig om populationen på ett rättvisande sätt krävs vidare, likt tidigare sagts, ett 

statistiskt representativt urval (Trost, 2012:29; Bryman & Bell, 2013:190). Med det menas att var 

och en av de utvalda individerna motsvarar eller representerar en del av befolkningen på ett 

sådant vis att hela urvalet är en miniatyr av populationen; de ska representera alla de andra 

(ibid.). Sullivan (1994:1297) menar vidare att forskaren, för att erhålla ett representativt urval av 

populationen, kan välja plats för undersökningsgenomförandet baserat på för sin studie olika 

relevanta faktorer. Vi har stått inne i shoppingcentret Nordstan i Göteborg, eftersom vi där kunde 

finna besökare i alla åldersgrupper, med olika sysselsättning samt med relativt jämn fördelning 

mellan kvinnor och män (intervju med kontaktpersonen för Nordstans Marknadsledning, Palmér, 

L., Gallerian Nordstan, den 7 november 2013). Väl på plats i Göteborg stad erhöll vi 

besökarstatistik för Nordstans affärscentra. Likt nedanstående tabell visar är förhållandet mellan 

ålder och kön förhållandevis lika mellan Nordstans besökare samt våra respondenter (se tabell 

3.1).  I jämförelse med den svenska befolkningen skiljer sig urvalet emellertid åt inom de olika 

åldersgrupperna. För att förtydliga har Nordan, om vi jämför med Sveriges befolkning, 

framförallt en större andel besökare som är mellan 16 och 30 år, något som kan förklaras av att 

en stor andel besökare är studerande (intervju med kontaktpersonen för Nordstans 

Marknadsledning, Palmér, L., Gallerian Nordstan, den 7 november 2013).  

 

Det är viktigt att vara medveten om att sannolikhetsurval inte innebär att urvals- eller 

samplingsfelet (skillnaden mellan ett urval och den population som urvalet baserar sig på, 

Bryman & Bell, 2013:190) försvinner (Bryman & Bell, 2013:192). Även i ett väl utfört 

sannolikhetsurval kommer det förmodligen att finnas ett litet samplingsfel (ibid.). På grund av 

svårigheten att genomföra ett urval utifrån ett register över den svenska befolkningen samt 

problemet med att lokalisera en plats för undersökningen som motsvarar ett identiskt tvärsnitt av 
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populationen, bedömde vi att Nordstans köpcentra i och med sin besökarbredd likväl var ett 

lämpligt alternativ. Den snedvridning åldersfördelningen i urvalet uppvisade jämfört med 

populationen kan dock påverka generaliserbarheten av resultaten negativt (Trost, 2012:29; 

Bryman & Bell, 2013:190). Icke desto mindre kan forskare vid ett sannolikhetsurval emellertid 

vara säkrare på att ha kontroll över samplingsfelet, samtidigt som sannolikhetsurval gör att den 

statistiska signifikansen kan testas, vilket i sin tur möjliggör slutsatser mellan population och 

urval (Bryman & Bell, 2013:192). Värt att notera är också att samplingsfel trots allt uppstår på 

grund av att det är synnerligen osannolikt att forskaren kommer fram till ett helt och hållet 

representativt urval, även då sannolikhetsurval används (Bryman & Bell, 2013:211).  

 

För att kontrollera i vilken utsträckning stickprovet skiljer sig från populationen i övrigt, kan 

forskaren använda sig av data om de respondenter som inte är tillgängliga (eller som inte svarar 

på en viss fråga) (Bryman & Bell, 2013:191). Det går ofta att göra detta utifrån faktorer som kön 

och ålder (ibid.).  Vår studie hade en något större andel män än kvinnor som respondenter. 

Avvikelsen mellan könen kan förklaras av den större procentandelen, 55 procent, bortfall som 

representeras av kvinnor. Däremot är det svårt att kontrollera om det finns viktiga skillnader 

mellan urvalet och populationen gällande mer “djupgående” variabler som attityder och 

beteendemönster (ibid.) 

 

VARIABEL: Sveriges 
befolkning (SCB) 

Nordstans 
besökare 

Föreliggande studies 
respondenter 

KVINNOR 50,1 % 54 % 46 % 

MÄN 49,9 % 46 % 54 % 

ÅLDER:    

< 15 ÅR 17 % 5 % 3,2 % 

16-30 ÅR 19 % 46 % 51,5 % 

31-45 ÅR 19 % 26 % 17,2 % 

46-65 ÅR 26 % 12 % 19 % 

> 66 ÅR 19 % 11 % 9 % 
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Figur 3.1. Besökarnas sysselsättning, Nordstan (skriftlig dokumentation överlämnad av 
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att generalisera studiens resultat till den svenska befolkningen (>13 år).

undersökningen enbart genomförs i Göteborg kan dock eventuellt vara till vår nackdel (

, & Nilsson, 1997:48). Samtidigt kan det faktum att ungefär var tredje besökare på 

annan ort i Sverige än Göteborg ändå göra att vi erhåller en större 

spridning, vilket då i motsats stärker våra generaliseringsmöjligheter. 
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Figur 3.2. Besökarnas bostadsort, Nordstan (skriftlig dokumentation överlämnad av 

kontaktpersonen för Nordstans Marknadsledning, Palmér, L., Gallerian Nordstan, den 7 

november 2013).  

 
Frågan om hur stort urvalet ska vara är relevant och samtidigt omöjlig att besvara på ett helt 

tillfredsställande och definitivt sätt (Trost, 2012:37; Bryman & Bell, 2013:200). Beslut om 

urvalsstorlek brukar därav alltid utgöra en kompromiss mellan tid, pengar, behovet av precision 

samt ett flertal andra faktorer, såsom populationens heterogenitet, urvalsstorlek och bortfall 

(Bryman & Bell, 2013:200–203). Något som dock med säkerhet kan göras gällande vad beträffar 

urvalsstorlek, är att detta är ett område där storleken har betydelse - en tumregel är ju större 

stickprov, desto mer sannolikt är det att vi har ett representativt urval (förutsatt att det handlar 

om ett sannolikhetsurval), oberoende av hur pass stor populationen som urvalet hämtats ifrån är 

(Trost, 2012:37; Bryman & Bell, 2013:202). För att exemplifiera; alla som har kastat krona och 

klave vet att de inte kommer upp varannan gång. Kastar du 100 gånger skulle du strikt 

slumpmässigt få krona 50 gånger och klave 50 gånger - det får du praktiskt taget aldrig. Ju fler 

gånger du kastar, desto närmare en 50-50 fördelning kommer du (Trost, 2012:37).  

 

Om ett stickprov är mycket heterogent är sannolikheten stor för att även populationen är det, 

exempelvis om den, likt i föreliggande fall, utgör ett land (Bryman & Bell, 2013:203). Om en 

population tvärtom är relativt homogen (exempelvis studenter eller medlemmar av en viss 

yrkesgrupp) är variationen istället mindre. Följden av detta är att ju större heterogeniteten är i en 

population, desto större stickprov erfordras (ibid.). Genom att göra stickprovet större ökar 

dessutom sannolikheten för att precisionen i urvalet blir större, och när precisionen ökar, 

reduceras i sin tur samplingsfelet (Bryman & Bell, 2013:201). Varje beslut om urvalets storlek 

rymmer sålunda en viktig komponent som rör hur stort samplingsfel du är beredd att acceptera. 

Ju mindre samplingsfel som önskas, desto större måste stickprovet bli. (Ibid.). 
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Beräkning av urvalsstorlek 

 
 

Figur 3.3. Beräkning av urvalsstorlek (egen). 

 

För att ta reda på den urvalsstorlek som minst krävdes för vår studie, använde vi oss av 

beräkningar presenterade av Klefsjö, Hellmer & Dunkels (1989:188–195) samt De Veaux, 

Velleman & Bock (2012:466).  Vi ville finna urvalsstorleken, n. För att finna n behövde vi först 

och främst ett värde på �̂.	Vi kände dock inte till �̂, eftersom urvalet ännu inte hade dragits. Till 

�� = 	∗��̂���  

0.05 = 1.96��̂���  

0.05 = 1.96��0.5��0.5���  

��� = 1.96��0.5��0.5�0.05 ≈ 19,6 

�� = 19.6� = 385 

�	 ≥ 	 ��1 + ����  

	 385
1 + � 3857	173	201	 	≈ 385 

	

 

 

 

 
 

 

 
 
 
z* = Vald konfidensgrad, 95 % 
ME = Högsta accepterade felmarginal 
n0 = urvalsstorlek vid oändlig målpopulation 
N = Antalet i den totala populationen  
n = urvalsstorlek korrigerad för ändlig population 
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följd av att vi saknade en erforderlig uppskattning av populationsandelen baserat på tidigare 

erfarenhet, eller tidigare studier, motsvarade användningen av �̂ =0.50 i beräkningen av 

urvalsstorlek ett försiktigt tillvägagångssätt enligt De Veaux et al. (2012:466). Detta då det utgör 

det “värsta tänkbara fallet”, det vill säga värdet som resulterar i största möjliga  �̂� (och därav n). 

Fördelen med att använda värdet 0.50 på �̂, är att vi därmed definitivt är på den säkra sidan, 

eftersom värdet med andra ord kommer att avgöra det största urvalet som krävs, oavsett vilken 

den sanna populationsandelen är. (Ibid.) Vi har vidare valt en felmarginal på 5 procent, då en 

felmarginal på denna nivå, eller lägre, är värden som är generellt accepterade (De Veaux et al., 

2012:467). Likaså har vi en valt konfidensgrad på 95 procent, eftersom detta är en av de 

vanligast förekommande konfidensgraderna (De Veaux et al., 2012:462). Resultatet visade att 

det minst krävdes en urvalsstorlek på 385 respondenter (har av försiktighetsskäl avrundats uppåt, 

för att felmarginalen på 5 procent vid en konfidensgrad på 95 procent verkligen skulle uppnås, se 

De Veaux et al., 2012:466).  

 

När en statistisk undersökning görs dras i regel urvalet från en begränsad population (Trost, 

2012:29). Urvalsdragningen sker också utan återläggning (De Veaux et al., 2012:366–367). I 

dessa fall då populationsantalet är känt och av en viss storlek (är ändligt), såsom populationen på 

7 173 201 personer i föreliggande studie, används en ändlighetskorrektion vid beräkning av 

urvalsstorlek (Klefsjö et al., 1989:188–195). Detta ger en bättre skattning med mindre varians 

(ibid.).  

 

Likt tidigare sagts gäller att ju mindre samplingsfel forskaren vill erhålla, desto större måste 

stickprovet vara (Bryman & Bell, 2013:201). Fowler (1993:34) menar dock att detta kriterium 

inte utan vidare ska accepteras, eftersom de flesta enkätstudier (likt den som har genomförts i 

föreliggande fall) är inriktade på att generera en mängd olika beräkningar av de variabler som 

tillsammans utgör det forskningsinstrument som respondenterna får ta ställning till. Med andra 

ord baserar forskare i praktiken inte sina beslut om stickprovsstorlek på bedömning av en enda 

variabel. Samtidigt menar Fowler att eftersom samplingsfel bara utgör en del av alla de fel som 

ett mått eller en mätning rymmer, bör beslut om stickprovsstorlek inte heller enbart baseras på en 

i förväg önskvärd precisionsnivå. I den mån samplingsfelet ändå blir en del av beslutet om 

stickprovsstorlek, brukar det därför enligt författaren snarare ske på ett allmänt sett och inte som 
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ett resultat av en beräkning. (Ibid.) I vårt fall överensstämmer dock den urvalsstorlek som erhölls 

via beräkningen, 385 respondenter, i hög utsträckning med den mer allmänna rekommendationen 

på cirka 360 respondenter (ungefär 120 personer per enkät) som vi fick från Högskolan i Gävle. 

 

En avgörande synpunkt, är slutligen att det är urvalets absoluta och inte dess relativa storlek som 

är betydelsefull (Bryman & Bell, 2013:201). Innebörden är att ett nationellt sannolikhetsurval på 

1000 personer i Sverige kan ha samma validitet som ett likadant urval på 1000 i USA, trots att 

folkmängden i Sverige är mycket mindre (ibid.). Ett praktiskt exempel på detta är Iyengar & 

Lepper (2000:996–1000) som, all kritik till trots, generaliserat sina resultat till hela den 

amerikanska befolkningen med en urvalsstorlek i sina tre experiment på 134, 197 respektive 754 

respondenter. Detta är ett faktum som stärker möjligheten att utifrån vår urvalsstorlek kunna 

generalisera studiens resultat på den svenska befolkningen. 

3.2.3. Bortfall 

 

När det kommer till påverkande faktorer gällande samplingsfel måste också problemet med 

bortfall beaktas, eftersom de flesta enkätstudier rymmer denna komponent (Bryman & Bell, 

2013:202). Det brukar till och med argumenteras för att en av enkätens viktigaste begränsningar 

är just att de vanligtvis innebär ett ganska stort bortfall, större än om intervjuer istället hade 

genomförts (Bryman & Bell, 2013:248). Detta gör att begreppen svarsfrekvens och bortfall också 

är något som är vanligt förekommande när det gäller enkätundersökningar (Bryman & Bell, 

2013:203). Svarsfrekvensen utgör den procentuella andelen av urvalet som de facto besvarar 

frågorna, medan bortfallet består av dem som inte gör det. När en enkätstudie genomförs brukar 

det nämligen alltid vara så att vissa individer som kommit med i stickprovet inte vill delta. (Ibid.) 

Detta aktualiserades även i vår studie där 97 respondenter tackade nej till att delta. 

 

Beräkningen av storleken på bortfallet, eller omvänt svarsfrekvensen, är dock mer komplicerad 

än ovanstående stycke ger sken av (Bryman & Bell, 2013:203). För det första inbegriper inte 

detta alla som har besvarat frågorna - om någon underlåtit att svara på ett flertal frågar, eller 

svarar på ett sådant sätt att det är uppenbart att personen i fråga inte tagit frågorna på allvar, är 

det bättre att bara använda sig av de enkäter som bedöms vara användbara som grund (ibid.). Vi 

valde att avlägsna sju stycken ifyllda enkäter då respondenterna svarade på ett i vårt tycke 
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oseriöst sätt, exempelvis genom att de på måfå kryssade i frågorna i oerhörd fart (och då 

knappast ens torde ha hunnit läsa igenom dem). Det visar sig ibland också att det inte är alla 

individer som ingår i ett stickprov som är lämpliga respondenter (Trost, 2012:25–28; Bryman & 

Bell, 2013:203). I vårt fall kom detta till uttryck genom att vissa tillfrågade inte alls talade 

svenska och därmed inte kunde delta, eftersom vår enkät av praktiska skäl enbart var tryckt på 

svenska.  Det fanns även personer som förvisso ville besvara enkäten, men som talade bristfällig 

svenska och därmed inte förstod enkätfrågornas innebörd på ett sådant sätt att de kunde besvara 

frågeställningarna på ett tillräckligt tillförlitligt sätt. Sammanlagt bestod dessa grupper av 24 

individer, vilka kategoriseras som personer som “inte kunde svenska” i nedanstående 

bortfallstabell.  Det kan också vara så att det inte går att få tag i vissa av respondenterna (Bryman 

& Bell, 2013:203). För vår del visade sig detta genom att ett fyrtiotal avsedda respondenter gick 

för snabbt förbi och följaktligen inte hann tillfrågas.  

 

Problemet med att vissa respondenter inte går att få tag i, eller att de underlåter att svara på vissa 

frågor, är att dessa i något avseende kan skilja sig från de övriga personerna i urvalet, och en 

sådan skillnad kan vara viktig för den frågeställning forskaren vill studera (Bryman & Bell, 

2013:193).  Detta bortfall gör att risken för fel och skevheter i resultaten ökar, om forskaren inte 

kan bevisa att de som besvarar enkäten inte skiljer sig från dem som gjort det. Något som dock är 

svårt då det är mycket troligt att det existerar vissa skillnader mellan dem som bevarat enkäten 

och dem som struntar i att göra det, varvid resultaten från stickprovet kommer att påverkas. 

(Ibid.) 

 

När enkäterna var insamlade valde vi också att sortera ut fem stycken enkäter på grund av att de 

kunde klassificeras som “ja-sägare”. Följsamhet eller samtyckande handlar om en tendens hos 

vissa personer att konsekvent hålla med om eller ta avstånd från en uppsättning frågor eller 

påståenden (Schaeffer & Presser, 2003:80). Att sålla ut “ja- och nejsägarna”, det vill säga de 

respondenter som verkar uppvisa skeva tendenser genom att svara likartat på ett oreflekterat sätt 

är således viktigt (Bryman & Bell, 2013:242). I den mån som dessa feltendenser i svaren inte 

upptäcks, utgör de nämligen felkällor vid mätningen av begrepp, varför det är av vikt att 

begränsa deras inverkan på den information som framkommer. Denna form av skevhet i svaren 
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är särskilt vanlig i samband med flerindikatorsmått där respondenterna svarar på en uppsättning 

av relaterade frågor eller påståenden. (Ibid.) 

 

   BORTFALL   

Användbara 
enkäter 

(svarande) 

”Ja-sägare” Oseriösa 
svarande 

Ville ej svara Hann ej 
tillfrågas 

Kunde inte 
svenska 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
222 186 5 0 5 2 40 57 16 24 11 13 
TOTALT: 408   TOTALT: 173   
 
Tabell 3.2. Bortfall av respondenter (egen). 

 

Av detta följer att svarsprocenten kan beräknas på följande sätt (Bryman & Bell, 2013:203): 

 #$%&'	&$(ä$*+&,&	-$.ä%-,/0%&'&	1,(&'-%	23$14	2-*'-22&,	&(	1,(&'-%	402	3$%-	5&44&,	-''-,	402	3$%-	6å,	&%%	8å	%&6	3	�9&$$	-:	%3''8,å6&4	0;9	.1$*-	3$%-	4(-$4.&�
∗ <== 

= >=?�@?< − B>� ∗ <== = C?, D	% 

 

Mangione (1995:60–61) har kategoriserat svarsprocenten när det gäller andelen besvarade 

enkäter enligt nedanstående tabell. Baserat på denna uppdelning kan svarsfrekvensen på 79,9 

procent för vår genomförda undersökning därmed kategoriseras som “bra”.  

 

Procentsats Styrka 

> 85 % Utmärkt 

70-85 % Bra 

60-70 % Acceptabelt 

50-60 % Knappt godkänt 

< 50 % Oacceptabelt 

 
Tabell 3.3. Svarsfrekvensers styrka (Mangione, 1995:60–61). 
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Bortfall och svarsfrekvens är därmed oundvikligen viktiga faktorer, eftersom ju lägre 

svarsfrekvensen är, desto fler frågetecken uppstår det gällande urvalets representativitet (Bryman 

& Bell, 2013:251). Det brukar dessutom, likt ovan nämnts, oftast vara enkäter som förknippas 

med låg svarsfrekvens. Precis som tabell 3.3 tydliggör klassificeras ett bortfall som är större än 

50 procent dessutom som ”oacceptabel”. Trots detta har det ändå publicerats vetenskapliga 

artiklar i välrenommerade tidskrifter, vilka rapporterar resultat med ett betydligt högre bortfall än 

50 procent. Bryman (1989:44) exemplifierar två artiklar, publicerade i Academy on Management 

Journal respektive Strategic Mangagement Journal, som uppvisar ett bortfall på 79 respektive 75 

procent. I en senare studie publicerad i Journal of Managerial Psychology rapporterade Cunha & 

Cooper (2002:28) ett så stort bortfall som 82 procent. Av detta följer att även om forskare som 

Mangione (1995:60–61) betraktar ett bortfall på över 50 procent som oacceptabelt, vilket det i 

och för sig också kan ligga en sanning i, existerar det alltså även ett flertal publicerade 

vetenskapliga undersökningar som uppvisar ett större bortfall. Den viktigaste slutsatsen som kan 

dras härav är att om forskaren bara är medveten om följderna av, samt de begränsningar, som en 

låg svarsfrekvens innebär, är enkätundersökningsmetodens risk för bortfall inte något som bör 

avskräcka forskaren från att använda denna metod (Bryman & Bell, 2013:25).  

3.3. Val av variabler 

 
Det existerar ett flertal olika variabler som forskare menar påverkar värdet för ett varumärke ur 

ett konsumentperspektiv. I nedanstående modell visas en sammanställning av de faktorer som 

enligt oss uppfattas som några av de mest väsentliga och som därav också har framkommit i den 

teoretiska referensramen. Superekologisk label equity är den övergripande variabeln, som visar 

den effekt själva märkningen tillhandahåller varumärket. Då label equity inte, så vitt vi har 

vetskap om, har studerats i tidigare forskning vid tillägg av en superekologisk märkning, är vår 

avsikt och förhoppning att detta ska resultera i studiens kontribution till varumärkes- och 

miljöforskningen. 
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Modell 3.1. Påverkande variabler (egen). 

 

I den slutliga enkätundersökningen har dock inte alla variabler i modell 3.1 studerats.  För att 

erhålla en enkät med en lagom omfattning har vi valt att inte närmare undersöka den specifika 

påverkan på värde som ges av brand trust, brand satisfaction, funktionella fördelar, 

varumärkesattityder och attribut.  När det gäller funktionella fördelar bedömde vi exempelvis 

inte att miljömärkningen på ett uppenbart sätt skulle resultera i en större grad av funktionella 

fördelar för konsumenterna. Detta då det inte torde finnas en större skillnad på förslagsvis det 

konventionella Gevaliakaffets och det kravmärkta Gevaliakaffets förmåga att förmedla de 

funktionella förmånerna i form av lösning på ett problem, det vill säga en dryck att ta fram har 

“när du får oväntat besök”. Brand trust har vidare valts bort, eftersom vi på den undersökta 
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varumärkeslogotypen har använt av oss av miljömärkningar från en tredje part, och tack vare 

detta förfarande redan har säkerställt en viss inneboende förtroendegrad hos konsumenterna 

(Kirchhoff, 2000:406; McCluskey, 2000:8; Thøgersen, 2002:91; De Boer, 2003:258; Bougherara 

& Grolleau, 2005:420; Hatanaka et al., 2005:358; Raynolds et al., 2007:151).  

 

Dessutom leder samtliga borttagna faktorer också till brand equity (Lassar et al., 1995; Yoo & 

Donthu, 1997; Chaudhuri & Holbrook, 2001; Washburn & Plank, 2002; Delgado-Ballester & 

Munuera-Alema´n, 2005; m.fl.), vilket gör att de likväl ändå indirekt undersöks. Samtidigt blir 

enkäten, likt ovan nämnts, lagom lång och inte alltför komplex. Det sistnämnda är viktigt att 

betänka då kortare enkäter ofta tenderar att visa ett lägre bortfall jämfört med längre och mer 

omfattande enkäter (Bryman & Bell, 2013:249). Enligt forskning påverkas avslutningsvis också 

de kvarstående variablerna, såsom kvalitet och symboliska fördelar, mer explicit av ett 

miljöattribut (Miles & Govin, 2000:300; De Boer, 2003:256; Bougherara et al., 2005:3; 

Bougherara & Grolleau, 2005:428), något som ytterligare motiverar varför just de variablerna 

medtagits i enkäten för att undersökas mer specifikt. 
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Modell 3.2. Borttagande av variabler (egen).  
 

3.4. Operationalisering av mätinstrument 

 
För att komma fram till ett mått på ett visst begrepp, vilket ofta benämns operationell definition, 

är det nödvändigt att ha en eller flera indikatorer för begreppet i fråga (Bryman & Bell, 

2013:167). Indikatorer används för att få fram information från begrepp som inte är lika 

kvantifierbara, men där den kvantitativa informationen som blir resultatet i sin tur kan betraktas 

som ett mått (ibid.). I syfte att mäta värdet valde vi följaktligen ut variabler ur den teoretiska 
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referensramen. För att få reda på hur variablerna skulle mätas behövde vi vidare definiera dem, 

vilket kan utläsas i kolumn två i tabell 3.4 nedan.  Ett antal tekniker finns när det gäller 

utformning av indikatorer, där ett av dem är att konstruera en eller flera frågor (teman), vilka blir 

en del av en enkät som respondenterna sedan fyller i (Bryman & Bell, 2013:167). Med andra ord 

är en indikator något som tänks ut eller redan existerar och som används som om det var ett mått 

på begreppet (ibid.). Vid utformningen av studiens indikatorer använde vi oss av olika 

frågeställningar som andra forskare redan har prövat och använt i sina undersökningar (se 

frågorna på originalspråket i appendix 14). En fördel med detta är att existerande frågor redan 

har reliabilitets- och validitetstestats av andra forskare, varför frågorna med största sannolikhet 

också är av bra kvalitet (Bryman & Bell, 2013:277). En ytterligare fördel med att ta till 

existerande frågor är att du därmed kan jämföra med tidigare forskning, vilket gör att det går att 

undersöka om det skett någon förändring (ibid.). 

 

I synnerhet surveyforskare måste ofta även ta ställning till om det räcker med enbart en indikator 

på ett begrepp eller om det behövs fler (Bryman & Bell, 2013:168). Det huvudsakliga skälet för 

att ha multipla indikatorer är att en enstaka indikator kan klassificera individer på ett felaktigt 

sätt, något som kan bero på ordalydelsen eller missförstånd och feltolkningar (Bryman & Bell, 

2013:169). Används däremot flera indikatorer, och en viss fråga leder till oklarheter, kan 

forskaren kompensera för dessa effekter (ibid.). Hair Jr, Wolfinbarger Celsi, Money, Samouel & 

Page (2011:237) menar att det minsta antalet frågeställningar för att mäta ett visst begrepp i en 

skala bör vara tre. På basis av detta använde vi oss därför i föreliggande studie av tre likartade 

indikatorer för att mäta respektive variabel. Bryman & Bell (2013:170) samt Fowler (1995:69–

70) förklarar vidare att detta gör att vi kan få tillgång till fler aspekter av begreppet, samtidigt 

som det även möjliggör mer specifika distinktioner. Genom att ställa tre liknande 

frågeställningar erhölls även en form av inbyggd kontroll. Detta då vi kunde se om 

respondenternas svar var konsekventa på basis av om någon av indikatorerna var relaterade till 

deras poäng på de andra indikatorerna (jfr Bryman & Bell, 2013:170–171). Något som benämns 

intern reliabilitet (se 3.8.3, 4.3 och appendix 2).  
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Kategori Operationell definition Frågeställning Källinformation till 
frågeställning 

Medvetenhet Kundernas förmåga att 
komma ihåg och känna 
igen ett varumärke (Keller, 
1993:3; Chen & Chang, 
2012a:1152) 
 

Jag känner till detta 
varumärke 

Washburn et al. 
(2004); Yoo et al. 
(2000);  Ueltschy & 
Laroche (2011) 

Symboliska 
fördelar 

Ett sätt för konsumenten att 
uttrycka sin livsstil och sina 
värderingar 
(Solomon, 1983:319) 

Genom att köpa 
varumärket kan jag 
uttrycka min miljöhänsyn 
väldigt väl 
 
Genom att köpa 
varumärket visar jag 
väldigt väl för andra att 
jag bryr mig om miljön 
 
Genom att köpa 
varumärket känner jag att 
jag bidrar väldigt mycket 
till att hjälpa miljön 
 

Hartmann & 
Apaolaza-Ibáñez 
(2012) 
 
 
Hartmann & 
Apaolaza-Ibáñez 
(2012) 
 
 
Hartmann & 
Apaolaza-Ibáñez 
(2012) 
 

Erfarenhets-
mässiga fördelar 

Ett resultat av att möta, 
genomgå eller leva igenom 
saker (Schmitt, 1999:57) 

Detta kaffe är väldigt 
välsmakande 
 
 
Detta kaffe är väldigt bra 
för min hälsa 
 
 
Varumärket gör att jag 
dricker mer av kaffet 
  

Carpenter & 
Larceneux (2008) 
  
 
Carpenter & 
Larceneux (2008) 
  
 
Sondoh Jr et al. (2007) 
 

Kvalitet Uppfattning av produktens 
inre egenskaper, yttre 
indikatorer samt signaler 
tillhandahållna av säljaren 
(Grolleau & Caswell, 
2006:472) 

Varumärkets produkt är 
av väldigt god kvalitet 
 
 
 
 
Varumärkets produkt är 
av väldigt jämn kvalitet 
 
 
Varumärkets produkt är 
väldigt prisvärd 

Pappu, Quester & 
Cooksey (2006); 
Washburn et al. 
(2004); Ueltschy & 
Laroche (2011) 
  
Sweeney & Soutar 
(2001); Pappu et al. 
(2006) 
 
Lassar et al. (1995) 

Brand equity Resultats- och 
marknadsbaserad tillgång 
som påverkar 

Även om ett annat 
varumärke har samma 
funktioner som 

Yoo & Donthu 
(2001); Ueltschy & 
Laroche (2011); 
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konsumentbeteende via 
starka, gynnsamma och 
unika 
varumärkesassociationer 
(Srivastava et al., 1998:5; 
Leone et al., 2006:126; 
Chen, 2010:133) 

varumärket, skulle jag 
föredra att köpa detta 
varumärke 
 
Detta varumärke är mitt 
förstahandsval 
 
Jag är villig att betala ett 
högre pris för varumärket 
jämfört med andra 
varumärken 

Washburn et al. 
(2004) 
 
 
Ueltschy & Laroche 
(2011) 
 
Chang & Fong (2010) 

Lojalitet Ett djupt rotat engagemang 
för framtida konsekventa 
återköp av en föredragen 
specifik produkt eller en 
annan produkt i samma 
varumärkes produktlinje, 
vilket ger upphov till 
upprepade inköp av 
varumärket ifråga (Oliver, 
2010:23) 

Även om varumärket 
skulle vara svårare att 
köpa skulle jag ändå köpa 
det 
 
Om butiken har slut på 
varumärket skulle jag gå 
någon annanstans för att 
köpa det 
 
Jag har väldigt positiva 
känslor för varumärket 
jag bedömer 

Park et al. (2013) 
  
  
  
 
Delgado-Ballester & 
Munuera-Alemán 
(2005) 
 
 
Lassar et al. (1995) 
 

Betalningsvilja Ett mått på köpavsikt som 
bedöms motsvara ett 
realistiskt substitut för 
faktiskt köpbeteende  
(De Pelsmacker et al., 
2005:368) 

Hur mycket är du villig 
att betala för varumärket? 
  

Oppenheimer, Meyvis 
& Davidenko (2009) 

Miljöattityd Miljömedvetna 
konsumenters större 
benägenhet att köpa 
hållbara produkter (Sirieix 
et al., 2011:8; Andersson & 
Ekelund, 2012:2) 

Jag känner generellt att 
jag bidrar väldigt mycket 
till att skydda miljön 

Chang & Fong (2010) 

Kompromiss-
effekt 

Ett mellanalternativs 
tendens att öka vid 
införandet av en 
premiumprodukt. 
(Wernerfelt, 1995:627; 
Sheng et al., 2005:592) 

Det är väldigt sannolikt 
att jag väljer alternativ 
1/alternativ 2/alternativ 3 

Sheng et al. (2005); 
Sinn et al. (2007) 

 

Tabell 3.4. Operationalisering av mätinstrument (egen). 
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3.5. Enkätutformning 

 
Enkäten bygger på slutna frågeställningar, sånär som på en fråga. Slutna frågeställningar innebär 

att respondenten får fastställda alternativ att välja mellan, medan öppna frågeställningar innebär 

att respondenten får svara fritt (Trost, 2012:72; Bryman & Bell, 2013:261). Fördelar med slutna 

frågor är att det är lättare att bearbeta svaren, att jämförbarheten i svaren ökar, samt att de är 

enklare att besvara för en respondent då denne inte behöver skriva särskilt mycket, utan bara 

behöver markera vilket svarsalternativ som stämmer bäst (Trost, 2012:72–73; Bryman & Bell, 

2013:263–264). Av det sistnämnda följer att slutna frågor också gör att det går betydligt fortare 

att besvara enkäten (Trost, 2012:72; Bryman & Bell, 2013:264). Nackdelen kan dock vara att 

eftersom det ofta finns ett stort mått av spontanitet i respondenters fria svar, kan intressanta svar 

gås förlorade vid användningen av slutna frågeställningar (Bryman & Bell, 2013:265). Samtidigt 

menar Trost (2012:72–73) samt Bryman & Bell (2013:250) att forskaren, i syfte att minska 

svarsborfallet på enstaka frågor (vilket brukar kallas för internt eller sekundärt bortfall), i 

allmänhet bör inkludera så få öppna frågor som möjligt i enkät, eftersom människor ofta drar sig 

från att besvara en enkät där de måste skriva många kommentarer.  Ett ytterligare problem med 

öppna frågor har att göra med de svarandes synsätt och beteende (Trost, 2012:72). Om 

respondenten är osäker på vad denne egentligen själv anser, är det nämligen enkelt att låta bli att 

skriva någonting alls (ibid.). Detta blev evident även i vår studie där den enda öppna 

frågeställningen i enkäten, vilken berörde konsumentens betalningsvilja, också var den som fick 

störst svarsbortfall. Frågeställningen genererade även intervallsvar där respondenten valde att 

definiera hur mycket de var villiga att betala genom att exempelvis skriva 30-40 kronor (och 

alltså inte bara ett specifikt värde). I dessa fall valde vi att registrera respondentens svar som det 

högsta av de två värdena, vilket motiveras av det faktum att detta var det maximala belopp de 

faktiskt var villiga att betala. 

3.5.1. Kontrollvariabler 

 
I början av enkäten ställdes frågor om ålder och kön för att kunna kontrollera att urvalet var 

representativt för populationen. Dessa kontrollvariabler tillsammans med kontrollvariablerna för 

respondentens miljöattityd samt medvetenhet om varumärket kan även användas för att dela upp 

respondenterna i olika subgrupper (Rubin & Babbie, 2011:86).  Kontrollvariabler är nämligen 
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variabler som hålls konstanta i syfte att klargöra förhållandet mellan två andra variabler (Rubin 

& Babbie, 2011:366). Detta för att det eventuellt kan finnas flera faktorer som kan påverka 

respondenternas svar (Park et al., 2013:185). Exemplifierat med kontrollvariabeln miljöattityd 

kan respondenternas svar på övriga frågor påverkas av hur mycket de redan idag agerar 

miljömässigt i sin vardag. Genom att redovisa dessa kontrollvariabler minskas påverkan vid den 

statistiska beräkningen, vilket i sin tur ökar analyskvaliteten (Park et al., 2013:185).  

3.5.2. Vet ej som svarsalternativ  

 
När det gäller attitydsfrågor med slutna frågeställningar finns det delade meningar om huruvida 

forskaren ska inkludera ett alternativ som “vet ej” eller “ingen åsikt” (Schaeffer & Presser, 

2003:79; Trost, 2012:75; Bryman & Bell, 2013:273). Det huvudsakliga argumentet för att ha 

med en “vet ej – kategori” är att du inte riskerar att tvinga personer att uttrycka en åsikt som de 

faktiskt inte har (Trost, 2012:75; Bryman & Bell, 2013:27). Ett motargument i samband med 

alternativet “vet ej” är dock att om det finns ett sådant alternativ kan respondenter välja det för 

att de inte vill eller har lust att tänka igenom frågan. Ett “vet ej” kan således hindra vissa 

respondenter från att tänka och ta ställning. (Ibid.)  

 
Krosnick et al. (2002:371) fann exempelvis i en rad experiment genomförda i USA att många 

respondenter som väljer “vet ej” i själva verket har en åsikt i frågan, varför kvaliteten på 

informationen inte förbättras av ett “vet ej-alternativ”. Forskarna fann även att respondenter med 

lägre utbildningsnivå var mer benägna att välja “vet ej”, samt att frågor längre fram i enkäten 

ofta besvarades med “vet ej” (ibid.). Bryman & Bell (2013:275) förklarar att det sistnämnda 

tyder på en slags ordningsföljdseffekt, det vill säga att respondenterna blir uttråkade och därav 

lata när det gäller hur de svarar. Krosnick et als. (2002:371) slutsats var därför att ett “vet ej- 

alternativ” inte ska medtas, såvida det inte är helt nödvändigt. På basis av det som framkommer i 

föreliggande stycke har vi således valt att inte definiera något “vet ej-alternativ” i vår 

enkätundersökning. 

3.5.3. Skalutformning 

 
Det som eftersträvas i en undersökning är att de olika svarsalternativen täcker alla tänkbara svar 

(Trost, 2012:75). Svarsalternativen ska med andra ord vara uttömmande, det vill säga täcka hela 
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dimensionen och inte enbart delar av den (ibid.). Att täcka alla tänkbara svar är dock väldigt 

svårt att uppfylla i praktiken. För att erhålla en så stor bredd som möjligt på svarsalternativen, 

blev vår lösning därav att mäta studiens indikatorer genom att använda en Visuell Analog Skala 

(VAS). VAS är en linje förankrad i båda ändar med ord som beskriver de maximala och 

minimala ytterligheterna i dimensionen som ska mätas (McCormack et al., 1988, efter Lingjærde 

& Føreland, 1998:388; Couper, Tourangeau, Conrad & Singer, 2006:228). Linjen kan 

representera ett kontinuum mellan motsatta adjektiv i en bipolär skala eller ett kontinuum mellan 

fullständig frånvaro och det mest extrema värdet i en monopolär skala (ibid.). Respondenten 

sätter ett kryss eller drar en linje genom kontinuumet för att ange sin position på skalan (Couper 

et al., 2006:229). Avståndet av detta kryssmärke från den ena ändpunkten mäts sedan för att 

bestämma respondentens värde på skalan (ibid.).  

 

Vid användning av VAS finns flera aspekter att beakta, såsom längden på linjen samt 

benämningen av ändpunkterna på linjen (Couper et al., 2006:229). Vanligtvis är linjen tio 

centimenter lång (McCormack et al., 1988, efter Lingjærde & Føreland 1998:388). Kreindler, 

Levitt, Woolridge & Lumsden (2003:165) fann dock att storleken på linjen (4 cm versus 10 cm) 

inte hade någon signifikant effekt på noggrannheten och precisionen i värderingen. Fördelarna 

med VAS är att den är enkel, oftast lätt att förstå, snabb att fylla i samt att den inte kräver höga 

incitament av respondenten (Ahearn, 1997:577; Lingjærde & Føreland, 1998:388; Schaeffer & 

Presser, 2003:80). Ahearn (1997:577) beskrev även att VAS säkerställer en hög grad av 

överensstämmelse, samt att den har visat sig ha en hög reliabilitet och validitet.  

 

Churchill & Peter (1984:360–375) framhåller bevis för att ju fler skalsteg en skala består av 

desto mer reliabel blir den. Vi valde därför att skapa en skala med en längd på tio centimeter. I 

den färdigtryckta enkäten blev linjen dock “enbart” nio centimeter lång, vilket berodde på att när 

filen hade konverterats från en docx-fil till PDF-format hanterades den som en bild hos 

tryckeriet, varvid linjen av misstag förminskades.  

 

Det finns vidare alltid en risk för att ett ord eller ett begrepp uppfattas på olika sätt av 

respondenterna (Bryman & Bell, 2013:265). Om så blir fallet hamnar validiteten i farozonen 

(ibid.). Det finns exempelvis flera nivåer av begreppet “tycka om” något, såsom att något är gott 
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eller till och med ens favorit.  Skillnader i svar kan då påverkas av förstärkningsord i 

frågeställningarna, till exempel, ”jag hatar att gå till skolan” kontra ”jag tycker inte om att gå i 

skolan” (Lam & Stevens, 1994, efter Weijters, Geuens & Baumgartner, 2013:276).  Vidare fylls 

svar som ligger vid ändpunkterna i mindre ofta om deras etiketter är kraftigare, vilket innebär att 

större nyansskillnader erhålls (Weijters et al., 2013:268). Vi valde därför att använda oss av 

förstärkningsordet “väldigt” i våra frågeställningar. Samma förstärkningsord användes dessutom 

på alla frågeställningar, för att kunna göra en bättre jämförelse mellan frågorna.  

 

Val av förstärkningsord är även viktigt vid benämning av ändpunkterna på skalan. 

Undersökningar inom samhällsvetenskap använder ofta skattningsskalor förankrade genom 

svarskategorietiketter som ”håller med” eller “håller inte med” (Weijters et al., 2013:268). Små 

variationer i förstärkarna vid ändpunkterna på skalan har vidare en effekt på hur många 

respondenter som väljer extremalternativet, och precis som för frågeställningarna registreras svar 

som ligger vid ändpunkterna färre gånger om deras etiketter är kraftigare (Weijters et al., 

2013:276). Weijters et al. (2013, appendix) visade exempelvis att skillnaden i hur ofta 

ändpunkten valdes mellan definitionerna “instämmer inte alls” och “instämmer inte”, samt 

mellan “instämmer helt” och “instämmer”, var markant. Ändpunkterna valdes mycket oftare vid 

alternativen “instämmer” och “instämmer inte” (ibid.). Detta motiverade vårt val av etiketterna 

“instämmer helt” och “instämmer inte alls”, då vi på så vis kunde erhålla mer explicita 

nyansskillnader mellan respondentsvaren. 

3.5.4. Enkätens omfattning 

 

Trost (2010:73) varnar för att respondenter, som ska svara på för många frågeställningar med 

lika svarsalternativ, lätt kan bli trötta innan de svarat färdigt och därför bara fyller i svaren på 

måfå. Detta kan i sin tur leda till att reliabiliteten i undersökningen blir bristfällig (ibid.). Det är 

dock inte alltid så att korta enkäter uppvisar ett lägre bortfall än längre och mer omfattande 

enkäter, eftersom det är svårt att veta när en enkät blir “för lång” (Bryman & Bell, 2013:249). 

Respondenter kan besvara även mycket omfattande enkäter, om de bara finner frågorna viktiga 

och intressanta (Trost, 2012:73; Bryman & Bell, 2013:249).  
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En attraktivt och professionellt utformad layout ökar svarsprocenten (Bryman & Bell, 2013:252). 

Det gäller dock att hitta en gyllene medelväg för enkätens layout kontra antalet sidor (ibid.). På 

grund av det välkända bortfallsproblemet rekommenderas det ofta att enkäten ska se så kort eller 

så tunn ut som möjligt, för att inte respondenterna ska avskräckas från att besvara den (Bryman 

& Bell, 2013:251). Om frågorna kommer alltför tätt på en sida finns det dock en risk för att de 

kan bli överhoppade av misstag (Bryman & Bell, 2013:252). Detta medför förstås inte heller att 

det ska finnas för mycket “luft” mellan frågorna och svarsalternativen, då det inte nödvändigtvis 

gör enkäten mer attraktiv samtidigt som det dessutom blir fler sidor i enkäten (Bryman & Bell, 

2013:252).  

 

Användning av frågor från tidigare forskning gör att behovet av en förstudie gällande dessa 

frågor minskar (Bryman & Bell, 2013:277). Våra frågor var dock ursprungligen på engelska och 

att översätta från ett språk till ett annat kräver enligt Wild et al. (2005:103) att begreppen, som 

används i den översatta versionen, ska vara så likvärdiga originalfrågorna som möjligt. 

Kvaliteten från data som erhålls från översättningar bygger nämligen på noggrannhet av 

översättningen (ibid). Detta gjorde att vi därför ville testa de översatta frågeformuleringarna på 

svenska respondenter, så att frågeställningarna fortfarande mätte det de var ämnade att mäta, 

samt att de gjorde detta på ett tillförlitligt sätt (jfr tabell 3.5 nedan). En pilotstudie kan användas 

för att se till att eventuella smärre fel korrigeras innan den översatta enkäten används (Wild et al., 

2005:102). 

 

Ett bekvämlighetsurval innebär vidare att forskaren subjektivt väljer ut individer utan annan 

tanke än att de ska vara så lättillgängliga som möjligt (Bryman & Bell, 2013:205). Ett 

undantagsfall där ett sådant här urval kan vara, om än ej idealistiskt, men fullt acceptabelt och 

legitimt är vid genomförandet av en pilotstudie, som kan visa hur väl forskningsinstrumentet 

fungerar innan det används i den egentliga undersökningen. Givetvis är detta förutsatt att 

enkätfrågorna ges till en grupp respondenter som sedermera inte kommer att delta i den egentliga 

studien. (Ibid.) Före den egentliga enkätundersökningen valde vi följaktligen att med hjälp av ett 

bekvämlighetsurval på sex stycken respondenter (tre män och tre kvinnor) från Lycksele samt 

fyra stycken respondenter (två män och två kvinnor) från Olofström undersöka hur enkätfrågorna 

upplevdes, för att därigenom kunna utreda vilka frågor som eventuellt missförstods eller på annat 



”Värdering av ekologisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen, januari 2014 

146 
 

sätt hade bristfällig ordalydelse, alternativt verkade oklara. Dessutom ville vi veta om längden på 

enkäten upplevdes som lagom lång eller om antalet frågeställningar behövde reduceras. Då dessa 

respondenter bestod av vänner och arbetskamrater där inga hade för avsikt att resa till Göteborg 

det datum då den egentliga studien skulle utföras, försäkrades vi även om att dessa inte ingick i 

den egentliga studiens sannolikhetsurval.  

 

Baserat på respondenternas åsikter valde vi sedan att ta bort och byta ut frågeställningarna i 

tabell 3.5 nedan mot de frågeställningar som återfinns under symboliska fördelar i tabell 3.4 

ovan. Detta både för att minska omfattningen på enkäten samt på grund av att de borttagna 

frågorna upplevdes som otydliga och svårförståeliga.  

 

Exempel på kommentarer från respondenterna i pilotstudien som förtydligar några av de 

upplevda svårigheterna med tidigare enkätfrågor är: 

 

“Det är väldigt svårt att bedöma varumärkets miljöskyddsåtaganden när det inte står vad de har 

för några” (Kvinna, 65 år, Lycksele) 

 

Ett flertal respondenter upplevde detta mer som en fråga om vilken kunskap om 

miljömärkningen de själva hade (vilket gjorde att de kände sig obekväma när de inte “kunde” 

besvara frågan, medan andra inte ens förstod begreppet “miljöskyddsåtaganden”). Frågan 

skapade alltså såväl förvirring som missförstånd om ordalydelsen, varför den avlägsnades från 

enkäten.  

 

“Hur ska kaffe kunna visa vilken typ av person jag vill vara?” (Man, 27 år, Olofström) 

 

Vi drog slutsatsen att denna fråga inte verkade applicerbar på kaffe, utan mer torde höra hemma 

vid bedömning av exempelvis klädmärken som Gucci och H & M, alternativt bilmodeller som 

Porsche och Volvo. 
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Frågeställning Källinformation till 
frågeställning 

Varumärket representerar mina värderingar 

Varumärket ger ett gott intryck av mig på andra människor 

Varumärket kan hjälpa mig att blir den typ av person som jag 
vill vara 

Park et al. (2013) 

Sondoh Jr et al. (2007) 

Edson Escalas (2004) 

Jag känner att detta varumärkes miljöargument är trovärdigt 
 
Detta varumärke håller löften angående sina 
miljöskyddsåtaganden 

Chen (2010) 

 

Chen (2010) 

 
Tabell 3.5. Bortvalda enkätfrågor (egen).  
 

3.5.5. Svarsordereffekt 

 

Ordningsföljden på de olika frågeställningarna i en enkät har visats ha stor betydelse. Frågor som 

presenteras i början av en lista kommer nämligen enligt Krosnick & Alwin (1987:201) sannolikt 

att utsättas för djupare kognitiv bearbetning. När respondenten därefter beaktar ett senare 

alternativ kommer denne sannolikt att gruppera detta till tankar om det tidigare alternativet, 

vilket i sin tur kan hämma omfattande överväganden om det senare (ibid.). Krosnick & Alwin 

(1987:215) visade exempelvis i sin studie att effekten av svarsmarginalerna kunde variera med så 

mycket som 17 procent och att även korrelationsnivåer påverkas av förändringar i 

ordningsföljden på frågorna. För att minska effekten av specifika svarsordningar menar forskarna 

därför att ordningen på frågorna bör slumpas för varje respondent (Krosnick & Alwin, 

1987:216). Detta är emellertid kostsamt att utföra, och individuella svar skulle fortfarande störas 

av svarsorderseffekter (ibid.). I syfte att mildra effekten av svarsordningen valde vi med 

beaktning av det ovanstående att placera frågeställningarna i grupper med en slumpmässig 

frågeställning från varje variabel. Varje indikatorgrupp placerades därefter i olika ordning, så att 

de enskilda frågeställningarna för varje skulle variabel komma både i ett tidigt-, mellan- och 
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slutskede av enkäten. På detta sätt skulle de frågor som avsåg att mäta samma sak komma så 

långt ifrån varandra som möjligt. Därefter trycktes var och en av de tre enkättyperna i tre olika 

versioner (det vill säga sammanlagt nio olika versioner).  

3.5.6. Val av varumärke och miljömärkningar 

 

Avsaknaden av verkliga varumärken är vanlig vid forskning om kontexteffekter (Huber et al., 

1982; Drolet et al., 2000; Sheng et al., 2005; m.fl.), och kan enligt Sinn et al. (2007:224) 

begränsa användningen av studiens resultat. Därför menar nyssnämnda forskare att när realism 

eftersträvas, och forskarna vill kunna ge rekommendationer till beslutsfattare, bör verkliga 

varumärken användas i studien (ibid.). På basis av detta valde vi därför att använda oss av ett 

reellt kaffevarumärke, vilket är en metod även Simonson & Tversky (1992) använde sig av i sin 

studie. I ett ursprungligt skede var tanken att vi skulle använda oss av de fyra största 

kaffevarumärkena - Gevalia, Zoega, Löfbergs Lila samt Classic - vilka täcker cirka 90 procent av 

den svenska kaffemarknaden (Gefle Dagblad, 2013-09-06). Detta skulle enligt beräkningen av 

urvalsstorlek innebära en insamling av minst 1440 enkäter, varför det slutliga valet föll på 

Gevalia då det är det varumärke som har den största marknadsandelen i Sverige på cirka 42 

procent (ibid.). 

 

När det gäller miljömärkningar använde vi oss både av en fiktiv märkning samt reella 

märkningar. Fiktiv på den ena superekologiska märkningsvarianten, då det inte existerar någon 

verklig sådan på marknaden idag, och riktiga på såväl den enskilda ekologiska märkningen som 

på det andra superekologiska märkningsalternativet med flera olika miljömärkningar. Att vi 

valde att använda oss av reella miljömärkningar berodde på att vi ville att dessa i största möjliga 

mån skulle likna vad respondenterna kan finna i en reell köpsituation. Ett förtydligande av val av 

miljömärkningstyperna visas i nedanstående matris. 
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Miljömärkningar: INGA EN FLERA 

FIKTIV X X - 

REELL X X X 

 

Matris 3.1. Val av typ av miljömärkningar (egen). 

 

Valet av miljömärkningar föll vidare på KRAV, Fairtrade samt Rainforest Alliance, eftersom 

detta är miljöetiketter som i dagsläget redan används på kaffe. Till följd av att kravmärkningen är 

Sveriges mest välkända miljömärkning (KRAV, 2013-04-17), valde vi vidare att använda denna 

som vår ekologiska märkning. I Andersson & Ekelunds (2012:3) studie visade sig nämligen 96 

procent känna igen märkningen och nästan 45 procent kunde förklara dess innebörd. 

Tillsammans med Fairtrade (vilken kändes igen av 58 % av respondenterna i Andersson & 

Ekelunds, 2012:3, studie) och Rainforest Alliance (vilken kändes igen av 44 % av 

respondenterna i Anderssons & Ekelunds, 2012:3, studie) fick de symbolisera det 

superekologiska trioalternativets miljöetikett. Howard & Allen (2006:449) fann dessutom i sin 

studie att följande tre typer av standarder frambringade absolut mest intresse från konsumenterna 

när de inkluderades i en ”miljömärkning”; mänskliga rättigheter, närproducerat och skälig lön för 

arbetarna involverade i produktionen. Även med beaktning av detta, upplevs följaktligen valet av 

studiens miljömärkningar som välmotiverad. 
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KRAV: KRAV är en svensk märkning av 
ekologiska produkter odlade utan gift (WWF, 
2013-12-04). När produkterna tillverkas 
påverkas miljön så lite som möjligt genom 
minsta möjliga energianvändning, minimala 
utsläpp och föroreningar. Märkningen 
främjar djurs och människors häl
annat genom att den inte använder giftiga 
bekämpnings- eller gödselmedel. KRAV
märkta varor innehåller inte heller 
genmodifierade produkter. (Ibid.) I Sverige 
finns KRAV-märkningen på mer än 3200 
produkter (Orsato, 2006:135).

Fairtrade: Fairtrademärkningen syftar till att 
skapa förutsättningar för förbättring av 
arbets- och levnadsvillkor för anställda och 
odlare i utvecklingsländer (Fairtrade Sverige, 
2013-04-17). Det är en vision om att 
världshandeln ska ske med rättvisa villkor, så 
att producenter ges möjlighet att bestämma 
över sin egen framtid (ibid.). Rättvisemärkt 
garanterar att tillverkarens inkomster räcker 
till tillverkningen och mat till familjen. Det 
motverkar också barnarbete och ger 
tillverkare och odlare möjlighet att driva 
skolor och hälsovård (WWF, 2013
 
Rainforest Alliance: En symbol för 
miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet (Rainforest Alliance, 2013
Organisationen arbetar för en hållbar 
utveckling och för att bevara den biologiska 
mångfalden. Har vissa bestämmelser för 
vilka rättigheter en arbetare ska ha (WWF, 
2013-12-04). 
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Tabell 3.6. Miljömärkningar (egen). 

 

Eftersom det i dagsläget inte finns någon superekologisk miljömärkning, som kombinerar de 

olika miljöperspektiven i en och samma etikett, utformade vi en fiktiv sådan. Denna fiktiva 

märkning skapades baserat på de förutsättningar som vi utifrån teorin kring logotypdesign ansåg 

vara tillämpliga för en sådan här typ av miljömärkning. Schechter (1993:34) påvisade i sin studie 

att avbildningssymboler är bra på att förmedla värde. För att uppnå en tydlig förmedling av 

innebörden ska logotypen vidare enligt Henderson & Cote (1998:26) vara relativt detaljerad samt 

naturlig (inkludera organismer eller ting från naturen) i sin utformning. Med beaktning av detta 

valde vi att använda oss av en sol samt en planta som gror och som hade en daggdroppe på ett av 

sina blad. Vad beträffar färgval använde vi oss av grönt och gult, vilket motiveras av att dessa 

färger kan sägas representeras av naturlighet, nystart och hopp (Smashing Magazine, 2013-11-

12). Logotypen fick därefter sin proportion i enlighet med den gudomliga proportionen, eftersom 

det enligt Pittard et al. (2007:466) ger större effekt på varumärkesvärdet när logotypen har 

naturliga inslag i sin design. Den mest effektiva miljömärkningen är dessutom enligt Tang et al. 

(2004:98) den som inkluderar en symbol samt ett extra skrivet meddelande, som anger det 

primära miljömässiga attributet hos produkten. Med detta i åtanke valde vi därför även att på 

logotypen skriftligt förtydliga att denna symboliserade ett superekologiskt alternativ.   

3.6. Praktiskt genomförande  

 
En negativ aspekt med konventionella utskickade enkäter är att undersökningsformen gör det 

svårt att hjälpa respondenterna med tolkningar av frågorna (Bryman & Bell, 2013:246). Om 

frågorna inte är väldigt välformulerade, ökar det nämligen risken för missförstånd (ibid.). För att 

minimera denna risk genomfördes inte enkätundersökningen via elektroniska utskick utan via 

 

Egen märkning: Denna ska symbolisera 
ovanstående tre märkningar i en och samma 
märkning. 
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fysisk överlämning av enkätformuläret. Eftersom tydliga instruktioner vidare reducerar bortfall 

(Bryman & Bell, 2013:249) var det något som ytterligare motiverade valet att fysiskt överlämna 

enkäten till respondenterna, då vi direkt på plats kunde förklara eventuella tveksamheter kring 

hur enkäten skulle besvaras. 

 

Undersökningen innehöll tre olika enkättyper där respondenten besvarade frågeställningarna med 

utgångspunkt från varumärket, konventionellt och miljömärkt. Den superekologiska märkningen 

representerades av ett alternativ med tre tredjepartsmärken och av ett andra alternativ med en 

fiktiv märkning (se appendix 1). I den första enkättypen svarade respondenterna på frågorna 

utifrån en varumärkeslogotyp i sin grundform och sedan utifrån en varumärkeslogotyp med en 

tredjepartscertifierad miljömärkning. Den andra enkättypen bedömdes utifrån 

varumärkeslogotypen i sin grundform, varumärkeslogotypen med en tredjepartsmärkning samt 

varumärkeslogotypen med tre tredjepartsmärkningar. Den tredje enkättypen bedömdes slutligen 

utifrån varumärkeslogotypen i sin grundform, varumärkeslogotypen med en tredjepartsmärkning 

samt varumärkeslogotypen med den fiktiva superekologiska märkningen.   

 

Prissättningen av de tre Gevaliavarianterna, som presenterandes tillsammans med frågorna på 

enkäten, gjordes efter en kontroll av marknadspriserna på ICA i Olofström och Lycksele. För att 

erhålla ett så realistiskt mått som möjligt beräknade vi på basis av detta först ett genomsnittpris 

för konventionell Gevalia. Den prispremie som användes för det kravmärkta respektive de båda 

superekologiska Gevaliavarianternas sattes sedan utifrån de priser Löfbergs Lila nyttjar på sina 

ekologiska kaffesorter. Detta då Löfbergs Lila i dagsläget använder sig av en till tre 

miljömärkningar på sina olika kaffesorter, med priser som ökar med cirka tio kronor från 

konventionellt kaffe till ekologiskt singelmärkt kaffe, respektive med cirka tio kronor från 

ekologiskt singelmärkt kaffe till ekologisk triomärkt kaffe. 

 

Bryman & Bell (2013:247) beskriver vidare att om respondenten kan läsa igenom hela enkäten 

innan de besvarar frågorna så är egentligen inga av frågorna oberoende av varandra. Även detta 

kunde tas i beaktning tack vare det faktum att vi genomförde enkätundersökningen på plats i 

Nordstan. Detta möjliggjorde nämligen att vi kunde försäkra oss om att respondenterna inte läste 

igenom enkäten före ifyllandet, utan istället fyllde i enkäten i den ordning det var tänkt. För att 
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undvika svarsordereffekt och för att kunna göra tillförlitliga jämförelser mellan enkättyperna var 

det nämligen av vikt att alla som svarade på varumärket utifrån sin grundlogotyp hade samma 

förutsättningar, och att inte respondenterna påverkades av att de fått insikt om existensen av ett 

ekologiskt/superekologiskt alternativ. I syfte att ytterligare garantera slumpmässighet blandades 

dessutom de olika enkättyperna innan de utdelades, innebärande att vilken respondent som helst 

kunde erhålla vilken enkätversion som helst. 

 

Det finns strategier som forskarna kan ta till för att öka svarsfrekvensen, såsom att ge de 

respondenter som besvarar enkäten en liten belöning (Bryman & Bell, 2013:248). Vi valde att 

bjuda de svarande respondenterna på en kopp kaffe och en kaka som tack för deras deltagande. 

Undersökningen genomfördes i Nordstans shoppingcentra i Göteborg mellan den 7-9 november. 

Under dessa dagar hade vi Mia Moilanen, Emma Borgström och Frida Andersson som 

assisterade oss med att servera kaffe och kaka, kontrollera att enkäterna var korrekt ifyllda samt 

underhålla med sång och gitarr.  

 

Totalt sett samlade vi in 139 enkäter för enkättyp 1 (med varumärket utan märkning samt 

varumärket med en tredjepartsmärkning), 141 enkäter för enkättyp 2 (med varumärket utan 

märkning, varumärket med en tredjepartsmärkning samt varumärket med tre 

tredjepartsmärkningar), samt 140 enkäter för enkättyp 3 (varumärket utan märkning, varumärket 

med en tredjepartsmärkning samt varumärket med en fiktiv superekologisk märkning), det vill 

säga totalt 420 enkäter. Av dessa fick, likt ovan beskrivits, fem stycken sorteras bort då 

respondenterna kunde betraktas som “ja-sägare” och sju stycken sorteras bort på grund av att vi 

upplevde dessa som oseriösa svar (se tabell 3.2). 

3.6.1. Tips och rekommendationer 

 
* Påminn tryckeriet att kontrollera att de inte anpassar utskriften av PDF-filen då detta kan 

påverka skalan. Beroende på vilket tryckeri du samarbetar med, kan en Tif-fil vara ett säkrare 

alternativ.  

 

* Fundera noggrant igenom själva undersökningen före utförandet och tänk igenom vad som 

hade krävts för att du själv skulle ha tagit dig tid för att besvara en enkät.  Vi valde exempelvis 
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att i förväg kontrollera hur lång tid enkäten skulle ta

med frågor på både fram- och baksida, vilket visuellt kan se avskräckande ut. Dock kunde vi 

trots detta få en hel del av de respondenter som först tvekade på grund av enkätstorleken att 

ändra åsikt. Detta då vi, tack vare den tidigare genomförda pilotstudien, kun

att inte ens den längsta enkätversionen skulle ta mer än cirka fem minuter att fylla i. 

 

* Det är smidigt och tidseffektivt att ha medhjälpare vid själva utförandet av undersökningen. 

För vår del möjliggjorde detta bland annat att en ko

tiden respondenten blev serverad kaffe och kaka som tack. Fanns eventuella luckor kunde vi 

således omedelbart hinna fånga upp respondenten för en komplettering och undvek därmed 

flertalet svarsbortfall.   

 

 

Bild 3.1. Enkätundersökning Nordstan
 

* Folk är nyfikna av naturen. Med hjälp av musikalisk underhållning (gitarrspel och sång) kunde 

vi enklare fånga upp stressade respondenter genom att de då av naturliga skäl saktade in när de 

gick förbi, varvid vi på ett lättare sätt kunde få dem ännu mer positivt inställda till att faktiskt 
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göra en prestation och fylla i enkäten. Något annat vi tror motiverade potentiella respondenter att 

fylla i enkäten var att vi inklusive medhjälparna bar enhetlig klädsel med röda skjortor och svart 

underdel. Detta underlättade i sin tur för oss att fånga upp var femte respondent, genom att det 

gav ett professionellt intryck och därmed väckte intresse.  

 

*Sist men inte minst, tveka inte för att göra en enkätundersökning “live”. Denna 

undersökningsmetod innebär nämligen många fördelar. Exempelvis kan missförstånd gällande 

frågorna redas ut direkt på plats samtidigt som du, jämfört med enkäter som distribueras via 

internet, kan vara säker vem som faktiskt besvarar enkäten. Dessutom får du en ovärderlig 

personlig kontakt med många olika sorters människor, där du utöver själva enkätbesvarandet 

också erhåller många givande pratstunder med respondenterna.  

3.7. Analysmetod 

3.7.1. Deskriptiv statistik 

 
Efter datainsamlingen analyserades rådatan med hjälp av statistikprogrammet SPSS, vilket är den 

mest använda statistiska mjukvaran när det gäller kvantitativ analys (Bryman & Bell, 2013:365). 

Antal observationer, medelvärde, standardavvikelse, median, IQR och typvärde togs fram ur 

datan för att kunna presenteras i lämpliga tabeller. Detta brukar benämnas deskriptiv statistik 

(Denscombe, 2000:226–232). Statistiken är nödvändig för att läsaren ska få en lättare överblick 

av resultaten och kunna bedöma om effekter som uppmäts senare är stora eller små, eller vad 

som är normala värden för de olika variablerna (SPSS-akuten, 2013-12-05).  

 

Vid val mellan medelvärdet och medianen, är första steget alltid att undersöka datan (De Veaux 

et al., 2012:58). Om histogrammet är symmetriskt och saknar outliers (extremvärden som ligger 

långt ifrån övriga värden), föredras medelvärdet. Är histogrammet tvärtom sned och har outliers, 

är medianen oftast det mest ändamålsenliga centralmåttet. (Ibid.) Medianen ska alltid presenteras 

tillsammans med spridningsmåttet kvartilavtånd (IQR), medan medelvärdet alltid ska presenteras 

ihop med spridningsmåttet standardavvikelse (De Veaux et al., 2012:61). Efter att vi med hjälp 

av SPSS tagit fram histogram för varje frågeställning, kunde vi konstatera att datan för flertalet 

frågeställningar var snedfördelad. Fastän data är snedfördelad kan det naturligtvis ändå vara 
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klokt att, förutom medianen och IQR, även rapportera medelvärdet och standardavvikelsen, men 

det bör då påpekas varför medelvärdet och medianen skiljer sig åt, samtidigt som eventuella 

outliers bör lyftas fram (ibid.). Detta har gjorts och presenteras djupare under avsnitt 4.1.1. 

3.7.2. Korrelationsanalys 

 
Bivariat analys handlar om en analys av två variabler i taget, i syfte att visa hur de är relaterade 

till varandra (Bryman & Bell, 2013:353). Korrelationstabellen, som i föreliggande studie erhålls 

via statistikprogrammet SPSS, är enligt DeVeaux et al. (2012:162) ett effektivt verktyg för att i 

ett tidigt skede av analysen få en överskådlig blick av datamaterialet. Att försöka få en bild av 

relationer mellan variabler innebär att forskaren söker efter bevis för, alternativt tecken på, att 

variationen i den ena variabeln sammanfaller med variationen i den andra variabeln (Bryman & 

Bell, 2013:353). Föreliggande studie använder den bivariata analysmetoden Pearsons r där 

analysen utmynnar i en erhållen korrelationskoefficient, vilken enligt Pallant (2010:122) 

benämns Pearsons product-moment correlation (r). 

 

Nyttjandet av Pearsons r motiveras först och främst av det faktum att våra sammanställda data 

består av intervallvariabler (numerisk variabel grundad på en skala med lika stora avstånd mellan 

skalstegen, där given nollpunkt saknas, se bl.a. Trost, 2012:18), det vill säga i form av de 

variabler som mätts via VAS. Den här typen av variabler analyseras enligt Bryman & Bell 

(2013:353) lämpligast med hjälp av den bivariata analysmetoden Pearsons r. Vidare består 

studiens data även av kvotvariabler (numerisk variabel grundat på en kvotskala där avstånden 

mellan skalstegen är lika stora och det existerar en väl definierad nollpunkt, se bl.a. Trost, 

2012:18) i form av ålder, vilket också är en variabeltyp som enligt Bryman & Bell (2013:353) 

lämpar sig väl för studium med hjälp av den bivariata analysmetoden Pearsons r. Slutligen 

beskriver Pallant (2010:122) att Pearsons r även kan användas när en av variablerna är dikotom 

(variabel som grundas på en nominalskala, där given ordning mellan ”värdena” på variabeln 

saknas, se bl.a. Trost, 2012:19). Kön, som kan sägas ha de två ”värdena” kvinnor och män, är en 

vanlig dikotom variabel (Pallant, 2010:122, Trost, 2012:19). Detta innebär att det även är 

motiverat att analysera variabeln kön med hjälp av Pearsons r. 
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Metodens huvudsakliga kännetecken är att koefficienten kommer att ligga mellan 0 (inget 

samband alls) och 1 (perfekt samband) (Bryman & Bell, 2013:355). Detta visar på styrkan i 

sambandet mellan variablerna (Pallant, 2010:122; Bryman & Bell, 2013:355). Vidare är 

koefficienten antingen positiv eller negativ, vilket i sin tur visar riktningen på sambandet. Ett 

perfekt positivt samband (Pearsons r är +1) innebär att om den ena variabeln ökar så ökar den 

andra variabeln i samma mån, samtidigt som ingen annan variabel påverkar dem (Bryman & 

Bell, 2013:355). Ett perfekt negativt samband (Pearsons r är -1) innebär däremot att om den ena 

variabeln ökar, så minskar den andra variabeln i samma grad, samtidigt som ingen annan 

variabel påverkar dem. Följaktligen gäller därför att om korrelationen är mindre än +/-1, har den 

ena variabeln samband med minst en variabel till, utöver den andra variabeln. Om det inte 

existerar någon, alternativt mycket liten, korrelation mellan variablerna betyder det slutligen att 

variablernas variation är beroende av påverkan från andra variabler än de som ingår i aktuell 

analys. (Ibid.)  

 

För att Pearsons r ska kunna användas måste förhållandet mellan de två till varandra relaterade 

variablerna huvudsakligen också vara linjär (även om de givetvis kan uppvisa viss spridning) 

(Bryman & Bell, 2013:356). Det bör dock observeras att forskaren inte enbart på basis av 

Pearsons korrelationsvärden kan säga något om förhållandet mellan de två variablerna (Kinnear 

& Gray, 1999:72). Pearsons r är nämligen ett mått på ett i förväg förmodat linjärt samband 

mellan två variabler, varvid antagandet om ett linjärt samband därför måste bekräftas via 

undersökning av spridningsdiagram för de båda variablerna (ibid.). De flesta typer av statistiska 

beräkningar baseras ju på antaganden om beteendet hos data (Anscombe, 1973:17). Det finns 

därför alltid en risk för att dessa antaganden är felaktiga och därmed leder till att beräkningarna 

blir missvisande. Av denna anledning bör antaganden alltid kontrolleras för att se om de faktiskt 

stämmer, eller om de är felaktiga, för att kunna avgöra på vilket sätt de inte stämmer. 

Spridningsdiagram är väldigt användbara i dessa sammanhang. Detta då dessa grafer dels kan 

hjälpa forskaren att uppfatta och uppskatta generella drag i aktuell data och dels gör det möjligt 

för denne att urskilja vissa specifika faktorer som kan påverka datan (såsom outliers). (Ibid.) 

 

Anscombe (1973:19) presenterar Anscombe’s quartet som illustrerar hur vilseledande Pearsons 

korrelationsvärden kan vara. I grund och botten, visar han att, om spridningen i diagrammet 
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varken är elliptisk eller cirkulär, det vill säga variablerna är varken i ett linjärt förhållande eller 

oberoende, är värdet av Pearsons r missvisande (ibid.). I figur 3.4 nedan visas Anscombe’s 

quartet där fyra olika utfall har lika korrelationsvärden, men där enbart alternativ 1 uttrycker ett 

linjärt samband (Anscombe, 1973:19–20). De linjära sambanden kontrollerades i föreliggande 

studie genom att vi med hjälp av SPSS tog ut spridningsdiagram för de parvisa variablerna. 

Därigenom kunde vi säkerställa att värdena för de två aktuella variablerna huvudsakligen liknade 

alternativ 1 i Anscombe’s quartet, det vill säga att de utgjorde en rät linje och inte exempelvis en 

kurva. De korrelationer som har analyserats i resultat- och analyskapitlet följer med andra ord 

mönstret i alternativ 1 i Anscombe´s quartet och visar således på linjära samband. Ett urval av 

spridningsdiagrammen återfinns i appendix 13.  

 

 

Figur 3.4. Anscombe´s Quartet (Anscombe, 1973:19-20; Masters in analytics, 2014-01-03).  

 

Frågan om huruvida en korrelationskoefficient är statistiskt signifikant eller inte beror till stor del 

på urvalsstorleken, varför hänsyn vidare ska tas till såväl korrelationskoefficienternas styrka som 

signifikansnivåerna (Bryman & Bell, 2013:363). Vi använde korrelationsanalysen för att inför 
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kommande analyser få oss en uppfattning av dels den parvisa styrkan mellan intressanta 

variabler, dels för att vi ville se vilka av sambanden som de facto var statistiskt signifikanta. 

Sistnämnda är av betydelse för att bedöma hur pass säkra vi kan vara på att resultaten från vår 

undersökning, som bygger på ett slumpmässigt urval, kan generaliseras till den population från 

vilket urvalet hämtats (se Bryman & Bell, 2005:271; 2013:363). På basis av korrelationsanalysen 

fick vi även en indikation om vilka frågeställningar som var av relevans för faktoranalysen. För 

att kunna få ett mer väldefinierat mått på styrkan av de parvisa samband som erhölls i 

korrelationsanalysen använde vi oss också av nedanstående tabell (se tabell 3.6). Hair Jr et al. 

(2011:351) menar att denna tabell kan användas som en tumregel, där forskaren med hjälp av 

korrelationskoefficientens storlek kan få en ungefärlig uppfattning om hur starkt sambandet 

mellan två variabler de facto är. 

 

Korrelationskoefficient Sambandets styrka 

+/- 0.91–1.00 Väldigt starkt samband 

+/- 0.71–0.90 Starkt samband 

+/- 0.41–0.70 Måttligt starkt samband 

+/- 0.21–0.40 Liten, men klart avgränsat samband 

+/- 0.00–0.20 Ringa, nästan försumbart samband 

 

Tabell 3.7. Tumregel för sambandens styrka (Hair Jr et al., 2011:351).  

3.7.3. Faktoranalys 

 
Faktoranalys används vid flerindikatorsmått, såsom enkätstudier, för att avgöra om olika grupper 

av indikatorer tenderar att höra samman med varandra i ett visst antal faktorer (Bryman & Bell, 

2005:589, Trost, 2012:169; Bryman & Bell, 2013:184). Eftersom målet med faktoranalysen är att 

reducera och summera ett större antal variabler till ett mindre uppsättning relaterade variabler, 

brukar faktoranalysen också beskrivas som en datareduktionsteknik (Pallant, 2010:181). Olsson 

& Sörensen (2011:196,201) beskriver att om forskaren lyckas identifiera sådana bakomliggande 

faktorer, som kan förklara korrelation mellan ett antal variabler, reduceras data genom att starkt 

korrelerade variabler sammanvägs. Därefter går det undersöka dessa bakomliggande faktorer 

mer ingående, istället för att analysera de enskilda indikatorerna (ibid.). Med hjälp av 
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faktoranalysen kan forskaren med andra ord avgöra vilka teoretiska konstruktioner som ligger 

bakom en given datauppsättning och i vilken utsträckning dessa konstruktioner representerar de 

urspungliga variablerna (Henson & Roberts, 2006:396). Den typ av faktoranalys som används i 

föreliggande studie kallas för bekräftande faktoranalys och används enligt Pallant (2010:183) för 

att testa/bekräfta specifika hypoteser eller teorier beträffande den underliggande strukturen för en 

uppsättning variabler. De faktorer som framkommer i faktoranalysen går också att använda för 

att förstå förhållanden mellan flera frågor åt gången (IBM, 2013-12-16). 

 

Då faktoranalysens målsättning, likt ovan nämnts, är att reducera antalet variabler är det vidare 

avgörande att forskaren bestämmer hur många av dem som de facto skall behållas (Bryman & 

Cramer, 2001:266). I själva verket handlar detta egentligen om hur många av de mindre 

faktorerna som skall kvarhållas, då forskaren av uppenbara skäl behåller de första, eftersom 

dessa är de som förklarar den största andelen av variansen (ibid.). I föreliggande studie har detta 

genomförts via ”Kaiser’s criterion”. Denna bedömningsgrund genomförs automatiskt av 

statistikprogrammet SPSS och går enligt Ketchen & Shook (1996:447) ut på att faktorerna med 

ett ”eigenvalue” (ett mått som representerar den andel av variansen som förklaras av en viss 

faktor) större än 1 väljs. Eftersom den totala variansen som en viss variabel kan uppgå till har 

standardiserats som 1, innebär detta med andra ord att den faktor som förklarar mindre varians än 

en enstaka variabel kommer att exkluderas (Bryman & Cramer, 2001:266). Annorlunda uttryckt 

identifierar proceduren automatiskt faktorer som förklarar mer varians än enskilda påståenden 

(IBM, 2013-12-16).  

 

Den totala förklaringsgraden, det vill säga andelen av den totala variansen i de ursprungliga 

variablerna som förklaras av de i faktoranalysen extraherade faktorerna (Henson & Roberts, 

2006:396), uppgick i våra fem faktoranalyser till 60.97 procent (konventionell Gevalia), 67.36 

procent (kravmärkt Gevalia), 70.74 procent (superekologisk Gevalia trio), 70.8 procent 

(superekologisk Gevalia singel) respektive 65.9 procent (konventionell Gevalia plus kravmärkt 

Gevalia) (se appendix 7). Värt att notera är att det i teorin inte råder någon konsensus gällande 

optimal total förklaringsgrad. Stevens (1996:364) rekommenderar exempelvis en förklaringsgrad 

på minst 75 procent, medan Henson & Roberts (2006:396) har funnit en så låg förklaringsgrad 

som 52.03 procent i ett flertal studier som tillämpat faktoranalys. Även företaget IBM (2013-12-
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16) poängterar att en förklaringsgrad som står bakom cirka 59 procent av den sammanlagda 

variansen bland indikatorerna är fullt tillräckligt. Av detta följer att den totala förklaringsgraden 

som erhållits för respektive faktoranalys i vår studie bör kunna ses som tillfredsställande.  

3.7.4. Klusteranalys 

 
I föreliggande studie har även en klusteranalys genomförts. Klusteranalys är ett analysverktyg, 

vars syfte är att sortera olika objekt i grupper på ett sådant sätt att graden av samhörighet mellan 

respondenterna är maximal om de tillhör samma grupp, och minimal i övriga fall (StatSoft, 

2013-12-17). Klustring, eller segmentering, är därmed en multivariat teknik via vilken 

respondentsvaren klassificeras så att de är så lika varandra som möjligt inom varje kluster, men 

så olika varandra som möjligt mellan klustren (IBM, 2013-12-16). Eftersom klustring således 

bygger på idén att skapa grupper utifrån deras närhet till eller avstånd ifrån varandra, medför det 

därmed att svaranden inom ett kluster är relativt homogena (ibid.). Klusteranalysen används med 

andra ord för att upptäcka strukturer i datan utan att tillhandahålla en tolkning eller förklaring till 

varför de existerar (StatSoft, 2013-12-17). 

 

Med hjälp av klusteranalysen, som i föreliggande studie har genomförts med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS, kunde enkätinsamlingens kvantitativa data följaktligen användas för 

att dela in och analysera respondenterna i delgrupper, utan indelning i beroende och oberoende 

variabler (Olsson & Sörensen, 2011:197). Respondenter som liknar eller ligger nära varandra 

med avseende på någon variabel sammanförs då, likt ovan nämnt, till en grupp (ibid.). För att 

förtydliga det nyssnämnda medför klusteranalysen helt enkelt att svaranden med likartade 

beteenden, preferenser eller egenskaper grupperas i ett kluster eller segment, för att det därefter 

med hjälp av segmentering ska vara möjligt att erhålla en större förståelse för viktiga jämförelser 

och skillnader mellan klustren (IBM, 2013-12-16). Med andra ord kunde vi med hjälp av 

klusteranalysen gruppera den data som från början inte var grupperad, för att sedan på 

respondentbasis (och inte enbart faktorbasis) undersöka gemensamma tendenser i datamaterialet.  

 

Det existerar två typer av klusteranalys, hierarkisk och icke-hierarkisk (IBM, 2013-12-16). Den 

vanligaste icke-hierarkiska metoden benämns K-medelvärlden (K-means) (Romesburg, 

2004:295), vilket är den metod som vi har använt oss av. Två klusteranalyser genomfördes där vi 
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medtog de respondenter som hade besvarat enkätversion 2 (vanlig Gevalia + kravmärkt Gevalia 

+ superekologisk Gevalia trio), respektive de svaranden som hade besvarat enkätversion 3 

(vanlig Gevalia + kravmärkt Gevalia + superekologisk Gevalia singel). Detta då vi ville fokusera 

på olika typkonsumenters preferensskillnader mellan samtliga tre kaffealternativ (konventionellt 

kaffe, kravmärkt kaffe, superekologiskt kaffe). För att ge en så representativ bild som möjligt 

upprepade vi vidare med hjälp av SPSS genererandet av klustermatriser tills vi erhöll kluster som 

var så jämnt fördelade som möjligt.   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3.8. Respondentgruppering för G2.                 Tabell 3.9. Respondentgruppering för G3. 
 
 
Av ovanstående två tabeller går det att utläsa att det existerar så kallade ”missing values” för 

respektive dataset, vilket motsvarar de 9 respektive 32 respondenter som missade att besvara en 

eller flera enkätfrågeställningar (Kaufman & Rousseeuw, 2009:14). I SPSS eliminerades därför 

dessa från klusteranalyserna. Ur såväl tabell 3.7 som tabell 3.8 går det vidare också att uttyda en 

förhållandevis jämn spridning mellan klustren. Avslutningsvis bör det också noteras att 

reliabilitet och validitet kan ifrågasättas när en forskningsdesign enbart använder sig av 

klustertekniker i sin analys, eftersom analysen i dessa fall tenderar att uppvisa en hög grad av 

subjektivitet från forskarens sida (Ketchen & Shook, 1996:447). Det är först när klusteranalysen 

kombineras med andra mer objektiva analystekniker som en stark tillit till resultaten kan erhållas 

(ibid.). Detta är uppfyllt i föreliggande fall då datamaterialet inte bara har analyserats med 

klusteranalys utan även med såväl korrelations- som faktoranalys samt t-test. 

Number of Cases in each G2 

Cluster 

Cluster 1 41,000 

2 32,000 

3 16,000 

4 19,000 

5 16,000 

Valid 124,000 

Missing 9,000 

Number of Cases in each G3 

Cluster 

Cluster 1 25,000 

2 26,000 

3 10,000 

4 26,000 

5 20,000 

Valid 107,000 

Missing 32,000 
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3.7.5. T-test 

 
Paired t-test är en analysmetod där forskaren kan testa hypoteser genom att jämföra 

(genomsnitts)skillnader mellan två uppsättningar av data (De Veaux et al., 2012:612). Vid 

användning av paired t-test måste tre krav vara uppfyllda (De Veaux et al., 2012:613). För det 

första ska datan höra samman i ett par, vilket innebär att de två jämförda grupperna (som datan 

för varje variabel kommer ifrån) inte ska vara oberoende av varandra. De bakomliggande 

orsakerna och tidigare erfarenheterna som varje respondent har ska med andra ord påverka båda 

de dataset denne svarar på. (Ibid) Eftersom respondenterna i föreliggande undersökning svarat på 

båda variablerna som jämförs mot varandra uppfylls detta rekvisit. Datan måste vidare vara 

slumpmässig och normalfördelad (De Veaux et al., 2012:614). Att datan är slumpmässig har 

kontrollerats tidigare (se 3.2.2.). Innan t-testen genomfördes kontrollerades vidare 

normalfördelningen med hjälp av histogram för datan. Dessa återfinns under appendix 8. Likt 

kan utläsas ur dessa histogram är data för alla histogram dock inte perfekt normalfördelade. De 

Veaux (2012:556) beskriver emellertid att vid en urvalsstorlek som överstiger 50 kan t-testen 

användas fastän datan inte är perfekt normalfördelad, bara den inte är väldigt tydligt 

snedfördelad. I föreliggande studie kunde paired t-test följaktligen användas för samtliga 

delhypoteser under H1 förutom den som rörde symboliska fördelar. 

 

Likt ovan nämnt återfanns snedfördelad data för de variabler som rörde symboliska fördelar. Till 

dessa data använde vi därför ett ”Wilcoxon sign test for matched pairs”, som har den fördelen att 

variablerna inte behöver vara normalfördelade (De Veaux et al., 2012:622). Testet visar därmed 

på en lägesförändring av medianvärdena och är följaktligen inte heller lika påverkad av outliers 

(ibid.). För att förtydliga; eftersom datan som rörde symboliska fördelar var tydligt snedfördelad 

var matched paired t-test inte en applicerbar metod i detta fall, varför vi för dessa data istället 

använde oss av en distributionsfri metod, med vilken vi kunde undersöka huruvida 

medianvärdena (istället för medelvärdena) mellan de två variablerna skilde sig signifikant från 0. 

 

För independent sample t-test ska vidare samma bakomliggande krav uppfyllas som för paired t-

test (De Veaux et al., 2012:588–591). Skillnaden är, likt namnet antyder, att de två jämförda 

grupperna (som datan för varje variabel kommer ifrån) ska vara oberoende av varandra (ibid.). 
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Eftersom de indikatorer som skulle jämföras vid hypotestest av H3 inte hade besvarats av samma 

respondent, och därmed var oberoende, innebar det att vi istället behövde använda oss av ett 

independent sample t-test. I ett första steg i detta test behövde vi signifikanstesta skillnaderna i 

spridningen mellan grupperna. Detta gjordes med hjälp av ett ”Levene´s test”. Levene´s test 

kontrollerar om spridningen mellan grupperna är lika (IBM, 2013-12-20). Om värdet är större än 

0.10 anses grupperna ha lika spridning (ibid.). Eftersom det för Levene´s test erhölls ett 

signifikansvärde på 0.550 respektive 0.817 för de båda t-testen ansågs spridningen därmed vara 

lika. I och med att spridningen ansågs vara lika kunde vi sedan avgöra vilka av de för t-testen 

framtagna signifikansnivåerna som skulle användas vid hypotestest av H3a och H3b genom att 

kontrollera dessa värden i t-testtabellernas övre rad, benämnd “Equal variance assumed” (se 4.7). 

 

Nollhypotesen i samtliga ovanbeskrivna hypotestest stadgar avslutningsvis att 

genomsnittsskillnaden inte är (statistiskt) signifikant skild från noll (De Veaux, 2012:478–481). 

Det vill säga om nollhypotesen inte kan förkastas återfinns ingen signifikant skillnad mellan de 

två variabler som testats, och antagandet om att de två medelvärdena/medianvärdena kan vara 

detsamma inom populationen kvarstår tills vidare (ibid.). P-värdet är vidare ett mått på 

sannolikheten att datan kan se ut som den gör, givet att nollhypotesen är sann (De veaux et al., 

2012:480). Ett lågt P-värde innebär att om det inte skulle vara någon direkt skillnad mellan de 

två variablerna är det osannolikt att datan ser ut som den gör (ibid). Att bestämma den statistiska 

signifikansnivån som anses acceptabel utgör således i grunden ett mått på den grad av risk som 

finns att förkasta nollhypotesen trots att forskaren borde korroborera den (vilket medför att 

forskaren menar att det finns ett samband i populationen) (Bryman & Bell, 2013:361). Vilket P-

värde som används beror på vilken typ av undersökning som genomförs (De veaux et al., 

2012:505). Vanligt förekommande signifikansnivåer är 0.10, 0.05, 0.01 och 0.001. Även om 

signifikansnivån som sagt är situationsberoende är dock 0.05 ett, om än godtyckligt, välanvänd 

signifikansnivå i flertalet vetenskapliga arbeten. (Ibid.) Enligt Bryman & Bell (2013:361) är det 

dessutom så att samhällsvetenskapliga forskare vanligtvis menar att den högsta statistiska 

signifikansnivå som är acceptabel är p<0.05 (vilket innebär att risken att ett stickprov visar ett 

samband, trots att något sådant samband inte existerar i populationen, är fem på hundra, det vill 

säga i fem fall av hundra har forskaren således fel). 5-procents signifikansnivå är även den nivå 

som har använts i föreliggande studie. För att kontrollera huruvida nollhypotesen skulle förkastas 
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eller inte, undersökte vi med andra ord om det erhållna P-värdet var under studiens valda 

signifikansnivå på 0.05. 

3.8. Validitet och Reliabilitet 

3.8.1. Ytvaliditet 

 
Validitet handlar om att mätinstrumentet/frågan ska mäta det den är ämnad att mäta (Bell, 

2000:90; Bryman & Bell, 2005:48; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011:58; Trost, 2012:63). Ett 

första steg för en forskare som utvecklar ett nytt mått är att försäkra sig om att ytvaliditeten är 

tillräckligt hög, det vill säga att måttet verkar kunna spegla innehållet i det begrepp som är 

aktuellt (Bryman & Bell, 2007:165, 2013:173). Ytvaliditeten handlar med andra ord om i vilken 

grad ett urval av frågeställningar tillsammans utgör en lämplig operationell definition av ett 

begrepp (Polit & Beck, 2006:490). Därav är ytvaliditeten till stor del en bedömningsfråga som 

omfattar två distinkta faser: forskarens ansträngningar att före utvecklingen av frågeställningarna 

förbättra innehållets giltighet genom noggrann begreppsbildning och områdesanalys, samt 

insatsen för att utvärdera relevansen av skalans innehåll genom expertbedömning (ibid.). 

Experter inom det aktuella området kan då fungera som domare och avgöra om måttet utifrån ett 

första intryck verkar kunna spegla det begrepp det handlar om (Bryman & Bell, 2013:173). För 

att säkerställa ytvaliditeten lät vi därför lektorer på Gävle högskola som har kunskap inom 

området se över enkätfrågeställningarna. Detta för att tillförsäkra frågornas lämplighet och 

minska risken för felkällor när enkätundersökningen väl genomfördes. 

3.8.2. Begreppsvaliditet  

 
Forskaren bör även eftersträva en bedömning av ett måtts begreppsvaliditet (construct validity) 

(Bryman & Bell, 2013:173). Begreppsvaliditet kallas ibland även för teoretisk validitet; det 

handlar nämligen i grund och botten om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det 

som begreppet anses beteckna (Bryman & Bell, 2013:63). Den begreppsliga validiteten är vidare 

relaterad till reliabiliteten; om ett mått på ett begrepp är instabilt genom att det växlar och därför 

inte är reliabelt, kan det inte heller representera ett mått med erforderligt hög validitet för 

begreppet i fråga (Bryman & Bell, 2013:63–64). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

(2007:63,70) förklarar vidare att begreppsvaliditet handlar om kongruensen mellan teoretisk 
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definition och operationell indikator, samt avsaknaden av systematiska mätfel. 

Begreppsvaliditeten är sålunda en bedömning av huruvida de frågor eller påståenden som 

används för att mäta ett begrepp framgångsrikt representerar området (Hair Jr et al., 2011:445). 

Bevis för begreppsvaliditeten ges enligt Allen & Meyer (1996:261) av i vilken utsträckning 

aktuella variabler korrelerar med varandra. För en diskussion om hur validiteten uppfylls i 

föreliggande undersökning, se vidare under avsnitt 4.3. 

3.8.3. Reliabilitet 

 
Även om validitet ofta ses som det viktigaste kravet på ett mätinstrument, eftersom det saknar 

betydelse om mätningen är bra om inte instrumentet mäter de som åsyftas, är även reliabilitet ett 

mycket betydelsefullt kvalitetskrav inom kvantitativ forskning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011:61). Reliabilitet handlar om att mätinstrumentet, i aktuellt fall enkätformuläret, ger 

följdriktiga, överensstämmande och pålitliga mått på ett begrepp (Bryman & Bell, 2005:93, 

2013:170–171). Vid enkätundersökningar är dimensionen som berör kongruensen, det vill säga 

överensstämmelsen mellan frågor som avser att mäta samma sak, framförallt av betydelse (Trost, 

2012:62). Denna kongruens benämns intern reliabilitet och kommer till användning framförallt 

vid enkätstudier, då dessa ofta inbegriper flerindikatorsmått, där forskaren måste bedöma om de 

indikatorer som utgör en skala eller ett index är pålitliga och följdriktiga (Bryman & Bell, 

2013:171). Med andra ord är det vid enkätundersökningar viktigt att kunna avgöra hur 

respondenternas poäng på någon av indikatorerna är relaterade till deras poäng på de övriga 

indikatorerna, för att därmed kunna ta ställning till om ett mått uppvisar intern reliabilitet (ibid.).  

Om en forskare ska kunna bedöma hur pass reliabelt ett visst mått på ett begrepp är, måste de 

procedurer som konstituerar det måttet kunna replikeras eller upprepas av någon annan (Bryman 

& Bell, 2013:63). Därmed kan reliabiliteten (tillförlitligheten) sägas röra frågan om huruvida 

resultaten från en undersökning blir desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt, 

eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman, 1997:41; Eriksson & 

Widersheim-Paul, 2011:61; Bryman & Bell, 2013:62).  

 

Cronbach’s alpha är ett vanligt sätt att mäta den interna reliabiliteten (Cronbach, 1951:297; 

Bryman, 1997:41; Schutte, Toppinnen, Kalimo & Schaufeli, 2000:56; Bryman & Bell, 

2013:172). Vid användning av Cronbach’s alpha beräknas genomsnittet av alla tänkbara 
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reliabilitetskoefficienter när det gäller “split-half”, det vill säga det sker en slumpmässig 

uppdelning av frågorna i två grupper som sedan jämförs med varandra (Cronbach, 1951:297; 

Bryman & Bell, 2013:172). Alphakoefficienten varierar mellan 1 (en perfekt inre reliabilitet) och 

0 (ingen reliabilitet alls) (Bryman & Bell, 2012:172).  Ett hög alphavärde är önskvärt för att 

tolkningsbarheten av resultaten ska vara hög (Cronbach, 1951:332). En enkät behöver dock inte 

ha en helt perfekt skala för att vara tolkningsbar (ibid.). Hair Jr, Babin, Money & Samouel 

(2003:172) uttrycker att Cronbach´s alpha bör vara högre än 0.6 för att det ska vara meningsfullt 

att slå samman frågeställningarna till en variabel. Shin, Collier & Wilson (2000:324) menar å 

andra sidan att 0.6 visserligen är ett godtagbart alphavärde för nya skalor, men att först ett värde 

på 0.7 eller högre är acceptabelt för övriga skalor. Även Schutte et al. (2000:56) anför att ett 

alphavärde på 0.7 kan betraktas som en “tumregel” vad gäller acceptabel nivå för 

alphakoefficienten. Enligt Bryman & Bell (2013:172) är det emellertid alphavärdet 0,8 som 

oftast utgör en tumregel för acceptabel nivå vad avser den interna reliabiliteten. Det råder, likt 

framgått, sålunda ingen konsensus beträffande ”optimal” acceptabel nivå för alphakoefficienten. 

För att likväl erhålla i vart fall en indikation om reliabiliteten samt styrkan i föreliggande studies 

variabler, har vi använt oss av tabell 3.9 nedan. Resultaten från reliabilitetstesten återfinns under 

avsnitt 4.3 och appendix 2. 

 

Styrka Alphakoefficientens (α) omfång 

Dålig < 0.600 

Måttlig 0.600 - 0.699 

Bra 0.700 - 0,799 

Väldigt bra 0.800 - 0.899 

Utmärkt 0.900 - 0.950 

”För hög” > 0.951 

 
Tabell 3.10. Värden på Cronbach´s alpha (Hair Jr et al., 2003:172). 
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4. RESULTAT & ANALYS 
 
I föreliggande kapitel presentas och analyseras resultaten från den empiriska undersökningen. 
Kapitlet inleds med beskrivande statistik där datan uppvisas med hjälp av central- och 
spridningsmått. Därefter följer reliabilitetstest och validetsdiskussion. Vidare analyseras datan 
med hjälp av såväl en korrelations-, faktor-, som klusteranalys. Kapitlet avslutas sedan med t-
test vilka har till syfte att visa huruvida de hypoteser som formulerats i studien korroboreras 
eller inte. 
 

4.1. Resultat 

4.1.1. Deskriptiv statistik 

 

Syftet med den här delen är att ge läsaren en översikt över vilka variabler vi kommer att arbeta 

med. I tabell 4.1–4.8 nedan är datan därför sammanställd och visar svaret på respektive fråga i 

termer av antal observationer, standardavvikelse, medelvärde, interquartile range (IQR), median 

och typvärde. Under respektive tabell förtydligas dessutom vissa utvalda och extra intressanta 

tendenser ytterligare via förklarande text, histogram och procentsatser för typvärde. Den kurva 

som återfinns i histogram 4.1–4.4 utgör kurvan för normalfördelning. Den är medtagen för att vi 

enklare ska kunna bedöma hur normalfördelad aktuell data de facto är, och vilket centrum- och 

spridningsmått som därmed är mest berättigat. 

 

SYMBOLISKA FÖRDELAR 
 

Kodning/Frågeställning Antal Standard 
avvikelse 

Medelvärde IQR Median Typvärde 

1. Vanlig Gevalia       

Symb.1a.  Genom att 
köpa varumärket kan 
jag uttrycka min 
miljöhänsyn väldigt väl 

406 29.288 43.75 50 44 0 

Symb.1b.  Genom att 
köpa varumärket visar 
jag väldigt väl för andra 
att jag bryr mig om 

407 29.805 46.05 54 45 0 
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miljön 

Symb.1c.  Genom att 
köpa varumärket 
känner jag att jag bidrar 
väldigt mycket till att 
hjälpa miljön 

408 29.857 42.95 51 45 0 

2. Gevalia Krav    
 

  

Symb.2a.  Genom att 
köpa varumärket kan 
jag uttrycka min 
miljöhänsyn väldigt väl 

408 26.873 58.57 39 64.79 90 

Symb.2b.  Genom att 
köpa varumärket visar 
jag väldigt väl för andra 
att jag bryr mig om 
miljön 

407 28.289 58.39 42 65 90 

Symb.2b.  Genom att 
köpa varumärket visar 
jag väldigt väl för andra 
att jag bryr mig om 
miljön 

408 28.286 56.63 43 61 90 

3. Gevalia 
Superekologisk (trio)    

 
  

Symb.3a.  Genom att 
köpa varumärket kan 
jag uttrycka min 
miljöhänsyn väldigt väl 

133 27.008 62.01 39 67 90 

Symb.3b.  Genom att 
köpa varumärket visar 
jag väldigt väl för andra 
att jag bryr mig om 
miljön 

133 28.467 62.84 44 73 90 

Symb.3c.  Genom att 
köpa varumärket 
känner jag att jag bidrar 
väldigt mycket till att 
hjälpa miljön 

133 27.638 61.73 43 67 90 
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3x. Gevalia 
Superekologisk (singel) 

      

Symb.3ax.  Genom att 
köpa varumärket kan 
jag uttrycka min 
miljöhänsyn väldigt väl 

139 26.526 60.94 43 65 90 

Symb.3bx.  Genom att 
köpa varumärket visar 
jag väldigt väl för andra 
att jag bryr mig om 
miljön 

139 28.227 62.17 43 69 90 

Symb.3cx.  Genom att 
köpa varumärket 
känner jag att jag bidrar 
väldigt mycket till att 
hjälpa miljön 

139 28.739 62.15 44 74 90 

 

Tabell 4.1. Deskriptiv statistik för symboliska fördelar (egen). 

 

Symboliska fördelar inkluderar tre frågor för varje Gevaliakategori (1. Vanlig Gevalia; 2. 

Gevalia Krav; 3. Gevalia Superekologisk, trio; 3x. Gevalia Superekologisk, singel). Det 

vanligaste svaret för varje fråga var 90 (instämmer helt) för såväl de ekologiska som det 

superekologiska alternativen, medan det konventionella alternativet hade ett typvärde (det vill 

säga det värde som flest respondenter har angivit) på 0 (instämmer inte alls) för samtliga 

frågeställningar. För varje ökad miljögrad steg medianvärdena för respektive frågeställning från 

44 (1a), 45 (1b) och 45 (1c) för vanlig Gevalia, till 64.79 (2a), 61 (2b) och 67 (2c) för Gevalia 

Krav. Medianvärdena var dessutom förhållandevis lika mellan såväl kravmärkt Gevalia som de 

två superekologiska alternativen, där de två sistnämnda erhöll medianvärden på 67 (3a), 73 (3b) 

och 67 (3c), respektive 65 (3ax), 67 (3bx) och 74 (3cx). Standardavvikelsen var mellan 25-30 

skalenheter för samtliga frågor i detta datauppsättningar. 
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Histogram 4.1. Symb.3cx.  
 
Så när som på de tre frågorna för vanli

övriga kategorier. Histogram 4.1 visar ett utdrag med svarsfrekvenser för Symb.3cx, vilken var 

den fråga som hade den största skillnaden mellan median och medelvärde. Datan är negativt 

snedfördelad åt höger och den relativt höga svarsfrekvensen på 90 drar upp medianen för denna 

indikator, vilket gör att medianvärdet blir mycket högre än medelvärdet. 

 
ERFARENHETSMÄSSIGA FÖRDELAR
 

Kodning/Frågeställning Antal

1. Vanlig Gevalia  

Erf.1a. Detta kaffe är 
väldigt välsmakande 

408

Erf.1b. Detta kaffe är 
väldigt bra för min hälsa 

408

Erf.1c. Varumärket gör 
att jag dricker mer kaffe 

408

2. Gevalia Krav  

logisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen

 

e frågorna för vanlig Gevalia, är medianvärdena genomgående högre för 

1 visar ett utdrag med svarsfrekvenser för Symb.3cx, vilken var 

den fråga som hade den största skillnaden mellan median och medelvärde. Datan är negativt 

och den relativt höga svarsfrekvensen på 90 drar upp medianen för denna 

indikator, vilket gör att medianvärdet blir mycket högre än medelvärdet.  

ERFARENHETSMÄSSIGA FÖRDELAR 

Antal Standard 
avvikelse 

Medelvärde IQR Median

    

408 24.809 66.02 34 74.50

408 28.679 46.16 47 45 

408 33.540 41.09 69 42 
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är medianvärdena genomgående högre för 

1 visar ett utdrag med svarsfrekvenser för Symb.3cx, vilken var 

den fråga som hade den största skillnaden mellan median och medelvärde. Datan är negativt 

och den relativt höga svarsfrekvensen på 90 drar upp medianen för denna 

Median Typvärde 

 

74.50 90 

0 

0 
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Erf.2a. Detta kaffe är 
väldigt välsmakande 

408 25.877 60.16 39 65 90 

Erf.2b. Detta kaffe är 
väldigt bra för min hälsa 

408 28.437 48.85 47 47 90 

Erf.2c. Varumärket gör 
att jag dricker mer av 
kaffet 

408 31.269 42.53 60 44.24 0 

3. Gevalia 
Superekologisk (trio)    

 
  

Erf.3a. Detta kaffe är 
väldigt välsmakande 

133 26.273 55.87 37 58 90 

Erf.3b. Detta kaffe är 
väldigt bra för min hälsa 

133 29.306 50.78 43 50 90 

Erf.3c. Varumärket gör 
att jag dricker mer av 
kaffet 

133 32.681 41.57 67 43 0 

3x. Gevalia 
Superekologisk (singel)    

 
  

Erf.3ax. Detta kaffe är 
väldigt välsmakande 

139 23.676 60.12 37 44 90 

Erf.3bx. Detta kaffe är 
väldigt bra för min hälsa 

139 27.060 50.65 38 45 90 

Erf.3cx. Varumärket gör 
att jag dricker mer av 
kaffet 

139 29.619 43.61 54 45 0 

 

Tabell 4.2. Deskriptiv statistik för erfarenhetsmässiga fördelar (egen). 

 
Erfarenhetsmässiga fördelar inkluderade tre frågor för varje Gevaliakategori. När det gäller hur 

bra kaffet är för hälsan ökade medelvärdet för varje kategori från 46.16 för kategori 1, 48.85 för 

kategori 2, 50.78 för kategori 3, samt 50.65 för kategori 3x.  Typvärdet på denna fråga bör dock 

inte läggas allför stor vikt vid. Likt Histogram 4.2. med sin flertoppighet tydliggör blir andelen 

på varje svar i realiteten nämligen väldigt utspridd (det finns dessutom 90 olika svarsalternativ). 
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Även om det mest svarade alternativet för Erf.2b. sålunda är värdet 90, repres

emellertid enbart 8.2 procent av re

svarat 0 på denna, medan 7.4 procent

 

Histogram 4.2. Erf.2b. 
 
Bedömningen av hur välsmakande kaffet är har en nedåtgående trend i medianvärdet. Värdet 

sjunker från 74.50 (1b) till 65  (2b) och vidare ned till 48 (3b) respekti

övriga frågeställningar har Erf.3ax. dock ett omvänt förhållande mellan median och medelvärde, 

där medianvärdet är mycket lägre än medelvärdet. 

 

KVALITET 
 

Kodning/Frågeställning Antal

1. Vanlig Gevalia  

Kva.1a. Varumärkets 
produkt är av väldigt god 
kvalitet 

407

Kva.1b. Varumärkets 
produkt är av väldigt 
jämn kvalitet 

408

logisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen

Även om det mest svarade alternativet för Erf.2b. sålunda är värdet 90, repres

av respondenterna. Motsatsvis hade 6.9 procent av r

procent hade svarat 45 eller 46.  

 

Bedömningen av hur välsmakande kaffet är har en nedåtgående trend i medianvärdet. Värdet 

(2b) och vidare ned till 48 (3b) respektive 44 (3bx). Jämfört med 

övriga frågeställningar har Erf.3ax. dock ett omvänt förhållande mellan median och medelvärde, 

där medianvärdet är mycket lägre än medelvärdet.  

Antal Standard- 
avvikelse 

Medel- 
värde 

IQR 

   

407 22.086 66.36 34 

408 22.577 64.42 37 
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Även om det mest svarade alternativet för Erf.2b. sålunda är värdet 90, representerar det 

av respondenterna 

Bedömningen av hur välsmakande kaffet är har en nedåtgående trend i medianvärdet. Värdet 

ve 44 (3bx). Jämfört med 

övriga frågeställningar har Erf.3ax. dock ett omvänt förhållande mellan median och medelvärde, 

Median Typ-
värde 

  

71 90 

68 90 
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Kva.1c. Varumärkets 
produkt är väldigt 
prisvärd 

408 25.580 54.81 36 54 90 

2. Gevalia Krav    
 

  

Kva.2a. Varumärkets 
produkt är av väldigt god 
kvalitet 

408 23.399 63.74 39 68.50 90 

Kva.2b. Varumärkets 
produkt är av väldigt 
jämn kvalitet 

408 24.030 60.27 38 63 90 

Kva.2c. Varumärkets 
produkt är väldigt 
prisvärd 

408 26.142 51.70 38 50 90 

3. Gevalia Superekologisk 
(trio)    

 
  

Kva.3a. Varumärkets 
produkt är av väldigt god 
kvalitet 

133 23.212 61.15 36 65 90 

Kva.3b. Varumärkets 
produkt är av väldigt 
jämn kvalitet 

133 25.463 58.78 38 62 90 

Kva.3c. Varumärkets 
produkt är väldigt 
prisvärd 

133 28.984 48.02 46 48 0/90 

3x. Gevalia 
Superekologisk (singel)    

 
  

Kva.3ax. Varumärkets 
produkt är av väldigt god 
kvalitet 

139 21.707 63.31 41 65 90 

Kva.3bx. Varumärkets 
produkt är av väldigt 
jämn kvalitet 

138 23.409 63.09 40 69.50 90 

Kva.3cx. Varumärkets 
produkt är väldigt 
prisvärd 

139 26.062 50.88 33 47 90 
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Tabell 4.3. Deskriptiv statistik för kvalitet (egen). 

 

Erfarenhetsmässiga fördelar inkluderade tre frågor för varje Gevaliakategori. Samtliga 

frågeställningar har 90 som det mest förekommande värdet. Varumärkets prisvärdhet (Kva.3c.) 

fick dock lika många svar på värdet 90 som på värdet 0. Prisvärdheten är även den frågeställning, 

som i förhållande till de två andra indikatorerna på kvalitet, erhöll de lägsta median- och 

medelvärdena för alla fyra Gevaliakategorier. För konventionell Gevalia är medianvärdet 

exempelvis 48 för prisvärdhet, medan varumärkets goda kvalitet samt dess jämna kvalitet har ett 

medianvärde på 71 respektive 68. Kva.3ax. hade den lägsta standardavvikelsen av samtliga 

frågeställningar i undersökningen, med ett värde på 21.707.   

 

BRAND EQUITY 
 

Kodning/Frågeställning Antal Standard 
avvikelse 

Medel-
värde 

IQR Median Typ-
värde 

1. Vanlig  Gevalia       

BrE.1a. Även om ett annat 
märke har samma funktioner 
som varumärket, skulle jag 
föredra att köpa detta 

408 29.690 49.76 50 50 90 

BrE.1b. Detta varumärke är 
mitt förstahandsval 408 31.737 50.10 60 52 90 

BrE.1c. Jag är villig att betala 
ett högre pris för varumärket 
jämfört med andra 
varumärken 

407 29.829 39.31 55 42 0 

2. Gevalia Krav    
 

  

BrE.2a. Även om ett annat 
märke har samma funktioner 
som varumärket, skulle jag 
föredra att köpa detta 
varumärke 

408 29.651 51.33 48 50,50 90 
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BrE.2b. Även om ett annat 
märke har samma funktioner 
som varumärket, skulle jag 
föredra att köpa detta 
varumärke 

408 32.165 44.26 64 45 0 

BrE.2c. Jag är villig att betala 
ett högre pris för varumärket 
 jämfört med andra 
varumärken 

408 30.947 44.25 59 46 0 

3. Gevalia Superekologisk (trio)    
 

  

BrE.3a.  Även om ett annat 
märke har samma funktioner 
som varumärket, skulle jag 
föredra att köpa detta 
varumärke 

133 30.485 46.11 55 49 0 

BrE.3b. Detta varumärke är 
mitt förstahandsval 

133 31.974 41.9 63 44 0 

BrE.3c.  Jag är villig att betala 
ett högre pris för varumärket 
 jämfört med andra 
varumärken 

133 30.236 44.69 51 49 0 

3x. Gevalia Superekologisk 
(singel)    

 
  

BrE.3ax.  Även om ett annat 
märke har samma funktioner 
som varumärket, skulle jag 
föredra att köpa detta 
varumärke 

138 30.854 49.13 54 50,50 90 

BrE.3bx.  Detta varumärke är 
mitt förstahandsval 

139 33.313 44.61 73 47 0 

BrE.3cx.  Jag är villig att betala 
ett högre pris för varumärket 
 jämfört med andra 
varumärken 

138 30.648 45.29 61 46 90 

 

Tabell 4.4. Deskriptiv statistik för brand equity (egen).  



”Värdering av ekologisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen, januari 2014 

177 
 

 

Brand equity inkluderade tre frågor för varje Gevaliakategori. Så när som på BrE.3a-3c går det 

ur tabell 4.4 ovan att utläsa att brand equity-variabeln i övrigt har median- och medelvärden som 

är förhållandevis lika varandra. Kravmärkt Gevalia har exempelvis medelvärden på 51.33 (2a), 

44.26 (2b) och 44.25 (2c), medan medianvärdena ligger på 50.50 (2a), 45 (2b) och 46 (2c). 

Medianvärdena är även väldigt lika mellan de olika Gevaliakategorierna. BrEa (”även om ett 

annat varumärke har samma funktioner som varumärket, skulle jag föredra att köpa detta 

varumärke”) har exempelvis värdena 50 (1a), 50.50 (2a), 49 (3a) och 50.50 (3ax). När det gäller 

typvärdena är de mer ojämnt fördelade jämfört med tidigare variabler (symboliska fördelar, 

erfarenhetsmässiga fördelar och kvalitet), både mellan kategorierna och indikatorerna. Vanlig 

Gevalia har ett typvärde på 90 på frågan om “varumärket är mitt förstahandsval”, medan övriga 

kategorier har 0. På frågan om respondenten “är villig att betala ett högre pris för varumärket” 

hade Gevalia med den superekologiska singelmärkningen ett typvärde på 90, medan de övriga 

har typvärdet 0 för samma frågeställning. Typvärdet för BrE.3cx representeras dock enbart av 

2.9 procent av respondenterna, medan det näst högsta antalet svar registrerats på det motsatta 

värdet 0, vilket representeras av 2.7 procent av respondenterna.   

 

LOJALITET 
 

Kodning/Frågeställning Antal Standard 
avvikelse 

Medel-
värde 

IQR Median Typ-
värde 

1. Vanlig  Gevalia       

Loj.1a. Även om varumärket 
skulle vara svårare att köpa 
skulle jag ändå köpa det 

408 30.321 39.70 57 40 0 

Loj.1b. Om butiken har slut 
på varumärket skulle jag gå 
någon annanstans för att köpa 
det 

408 33.939 34.45 66 24.68 0 

Loj.1c. Jag har väldigt 
positiva känslor för 
varumärket jag bedömer 

408 26.777 57.89 43 60 90 
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2. Gevalia Krav       

Loj.2a. Även om varumärket 
skulle vara svårare att köpa 
skulle jag ändå köpa det 

408 30.885 39.91 55 40 0 

Loj.2b. Om butiken har slut 
på varumärket skulle jag gå 
någon annanstans för att köpa 
det 

408 32.460 35.03 60 30 0 

Loj.2c. Jag har väldigt 
positiva känslor för 
varumärket jag bedömer 

407 26.551 57.34 38 60 90 

3. Gevalia Superekologisk 
(trio)    

 
  

Loj.3a. Även om varumärket 
skulle vara svårare att köpa 
skulle jag ändå köpa det 

133 31.477 39.78 62 43 0 

Loj.3b. Om butiken har slut 
på varumärket skulle jag gå 
någon annanstans för att köpa 
det 

133 32.477 34.58 60 27 0 

Loj.3c. Jag har väldigt 
positiva känslor för 
varumärket jag bedömer 

133 27.015 54.78 40 55 90 

3x. Gevalia Superekologisk 
(singel)    

 
  

Loj.3ax. Även om varumärket 
skulle vara svårare att köpa 
skulle jag ändå köpa det 

138 33.057 43.23 70 44 0 

Loj.3bx. Om butiken har slut 
på varumärket skulle jag gå 
någon annanstans för att köpa 
det 

139 33.841 37.89 70 36 0 

Loj.3cx. Jag har väldigt 
positiva känslor för 
varumärket jag bedömer 

139 26.100 58.34 41 62 90 
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Tabell 4.5. Deskriptiv statistik för lojalitet (egen).  

 

Lojalitet inkluderade tre frågor för varje Gevaliakategori. Frågeställningen “hur positiva känslor 

respondenten har för varumärket” har fått högre värden jämfört med de andra frågeställningarna 

för lojalitetsvariabeln, på såväl medelvärde, median och typvärde. Medianvärdet är exempelvis 

62 för Loj.3cx., medan de andra frågorna inom den superekologiska fiktiva kategorin för Gevalia 

har värdena 44 (3ax) och 36 (3bx). Förhållandena mellan de olika frågeställningarna är vidare 

lika mellan de olika kategorierna. Frågan “jag har väldigt positiva känslor för varumärket jag 

bedömer” har det högsta värdet följt av frågan “även om varumärket skulle vara svårare att köpa 

skulle jag ändå köpa det”, och slutligen frågan “om butiken har slut på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att köpa det”. Indikatorerna som berör huruvida respondenten skulle köpa 

varumärket om det var svårare att köpa, eller gå någon annanstans för att köpa det om det var 

slut i butik, har vidare båda erhållit 0 i typvärde. 

 

BETALNINGSVILJA 
 
Kodning/Frågeställning Antal Standard- 

avvikelse 
Medel-
värde 

IQR Median Typ-
värde 

1. Vanlig  Gevalia       

WTP.1a. Hur mycket är du villig 
att betala för varumärket? 

378 56.58568 36.7318 10.1 30.7 30 

2. Gevalia Krav    
 

  

WTP.2a. Hur mycket är du villig 
att betala för varumärket? 

381 30.41155 39.1429 12.25 39 40 

3. Gevalia Superekologisk (trio)    
 

  

WTP.3a. Hur mycket är du villig 
att betala för varumärket? 

129 30.90145 42.8325 17.10 40 40 

3x. Gevalia Superekologisk (fiktiv)    
 

  

WTP.3ax. Hur mycket är du villig 
att betala för varumärket? 

127 71.93961 49.8083 15 40 40 
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Tabell 4.6. Deskriptiv statistik för betalningsvilja (egen). 

Frågeställningen “hur mycket respondenten är villig att betala”

superekologiska singelmärkningen uppvisar en stor standardavvikelse på närmare 72

Detta beror på det faktum att två respondenter

denna fråga (se histogram 4.3). Även 

närmare 57 kronor. Denna kaffevariant 

kronor respektive 1000 kronor (se h

vidare analyser då vår bedömning är att de för genomsnittspersonen kan anses som väldigt 

avvikande och orimliga priser att betala

kostar mellan cirka 30-50 kronor

analyseras med outliers är det väldigt troligt att de kommer att påverka resultaten, som därmed 

riskerar att bli väldigt missvisande. 

 

Det vanligaste priset respondenterna är villiga att betala, det vill säga typvärdet,

samtliga tre ekologiska alternativ. Även medianvärdet överensstämde med typvärdet för samtliga 

alternativ, förutom för den vanliga

Konsumenterna hade en något lägre betalningsvil

typvärde på 30 kronor. 

 

             Histogram 4.3. WTP.3ax.                 
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t respondenten är villig att betala” för Gevalia med den 

märkningen uppvisar en stor standardavvikelse på närmare 72

Detta beror på det faktum att två respondenter har svarat 500 kronor respektive 700 kronor på 

3). Även konvetionell Gevalia visade en högre standardavvikelse på 

kaffevariant hade också två explicita outliers med värden på 500 

respektive 1000 kronor (se histogram 4.4). Dessa identifierade outliers ha

då vår bedömning är att de för genomsnittspersonen kan anses som väldigt 

avvikande och orimliga priser att betala för ett kaffepaket. Detta eftersom ett kaffepaket normalt 

onor.  De Veaux et al. (2012:88) förklarar dessutom att om datan 

analyseras med outliers är det väldigt troligt att de kommer att påverka resultaten, som därmed 

riskerar att bli väldigt missvisande.  

Det vanligaste priset respondenterna är villiga att betala, det vill säga typvärdet,

samtliga tre ekologiska alternativ. Även medianvärdet överensstämde med typvärdet för samtliga 

den vanliga Gevalian och Gevalia Krav, där det skilde på cirka 1 kr

Konsumenterna hade en något lägre betalningsvilja för vanligt Gevaliakaffe, som uppvisade ett 

 

. WTP.3ax.                                   Histogram 4.4. WTP.1a.
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för Gevalia med den 

märkningen uppvisar en stor standardavvikelse på närmare 72 kronor. 

respektive 700 kronor på 

Gevalia visade en högre standardavvikelse på 

hade också två explicita outliers med värden på 500 

4). Dessa identifierade outliers har tagits bort i 

då vår bedömning är att de för genomsnittspersonen kan anses som väldigt 

. Detta eftersom ett kaffepaket normalt 

88) förklarar dessutom att om datan 

analyseras med outliers är det väldigt troligt att de kommer att påverka resultaten, som därmed 

Det vanligaste priset respondenterna är villiga att betala, det vill säga typvärdet, är 40 kronor för 

samtliga tre ekologiska alternativ. Även medianvärdet överensstämde med typvärdet för samtliga 

och Gevalia Krav, där det skilde på cirka 1 krona. 

ja för vanligt Gevaliakaffe, som uppvisade ett 

WTP.1a. 
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KOMPROMISSEFFEKTEN 
 

Kodning/ 
Fråge-

ställning 

Attribut 
1 

Attribut 
2 

Antal 
svar 

Antal med 
högst 

sannolikh
et till val 

ur valsetet 

Procent 
av val 

Medel-
värde 

Standard
- 

avvikelse 

Enkät 1 Miljö- 
mässigh
et 

Pris      

Komp.1a. 
Det är 
väldigt 
sannolikt att 
jag väljer 
alternativ 1 

Vanlig 
Gevalia 

30.90 129 68 53 % 52.51 34.261 

Komp.1b. 
Det är 
väldigt 
sannolikt att 
jag väljer 
alternativ 2 

Krav 40.90 129 59 46 % 45.08 32.814 

Enkät 2        

Komp.1a. 
Det är 
väldigt 
sannolikt att 
jag väljer 
alternativ 1 

Vanligt 
Gevalia 

30.90 133 65 49 % 48.70 36.349 

Komp.1b. 
Det är 
väldigt 
sannolikt att 
jag väljer 
alternativ 2 

Ekologis
k (Krav) 

40.90 133 33 25 % 40.71 31.815 

Komp.1c. 
Det är 
väldigt 
sannolikt att 

Superek
ologisk 
(trio) 

50.90 133 43 32 % 37.33 32.127 
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jag väljer 
alternativ 3 

Enkät 3        

Komp.1a. 
Det är 
väldigt 
sannolikt att 
jag väljer 
alternativ 1 

Vanligt 
Gevalia 

30.90 139 76 55 % 54.27 35.280 

Komp.1b. 
Det är 
väldigt 
sannolikt att 
jag väljer 
alternativ 2 

Ekologis
k (Krav) 

40.90 139 42 30 % 39.79 30.834 

Komp.1c. 
Det är 
väldigt 
sannolikt att 
jag väljer 
alternativ 3x 

Superek
ologisk 
(singel) 

50.90 139 19 14 % 35.90 33.240 

 

Tabell 4.7. Deskriptiv statistik för kompromisseffekt (egen). 

 

I ett valset med två alternativ, vanligt Gevalia och kravmärkt Gevalia, är sannolikheten att det 

vanliga Gevaliakaffet väljs 53 procent, medan sannolikheten för att det kravmärkta väljs är 46 

procent. När ett superekologiskt alternativ (alternativ 3) läggs till valsetet minskar sannolikheten 

för att det kravmärkta kaffet ska väljas till 25 procent. Det superekologiska alternativet har då 

dessutom en högre sannolikhet att väljas (32 %), jämfört med det kravmärkta alternativet (25 %). 

När en superekologisk singelmärkning läggs till valsetet, minskar sannolikheten för val av 

mellanalternativet (kravmärkt Gevalia) till 30 procent.  

 

Sannolikheten för att det konventionella Gevaliakaffet ska väljas är väldigt lik mellan valsetet på 

två alternativ (54 %) och valsetet med det singelmärkta superekologiska Gevaliakaffet inkluderat 
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(55 %).  Den superekologiska singel

jämfört med det andra superekologiska 

 
MILJÖATTITYD 
 

Kodning/Frågeställning 

Miljöatt. Jag känner 
generellt att jag bidrar 
väldigt mycket till att skydda 
miljön 

 

Tabell 4.8. Deskriptiv statistik för miljöattityd (egen).

 

Fördelningen i histogram 4.5. nedan visar att de flesta svaren ligger över mittenvärdet 45 och 

upp mot det högsta värdet. “Instämmer

54 respondenter, vilket motsvarar 13.

 

Histogram 4.5. Miljöattityd.      
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singelmärkningen har dock en lägre sannolikhet att väljas (14 %

perekologiska alternativet (alternativ 3) (32 %). 

Antal Standard- 
avvikelse 

Medel- 
värde 

IQR Median

398 28.265 55.30 47 56.

Deskriptiv statistik för miljöattityd (egen). 

istogram 4.5. nedan visar att de flesta svaren ligger över mittenvärdet 45 och 

högsta värdet. “Instämmer helt” är det vanligast valda alternativet och har valts 

spondenter, vilket motsvarar 13.6 procent av urvalet.  
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ägre sannolikhet att väljas (14 %), 

Median Typ-
värde 

56.50 90 

istogram 4.5. nedan visar att de flesta svaren ligger över mittenvärdet 45 och 

är det vanligast valda alternativet och har valts av 
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4.2. Korrelationsanalys 

Generellt sett uppvisar samtliga indikatorer i datamaterialet måttligt starka och statistiskt 

signifikanta samband på 0.01-nivån. Det finns dock indikatorer i vårt datamaterial som antingen 

uppvisar väldigt svaga till obefintliga samband, eller som saknar statistisk signifikans på såväl 

0.05- som 0.01-nivån; nämligen ålder, kön och medvetenhet. Detta tyder på att attityder mot 

varumärkena inte har något direkt samband med varken hur gammal respondenten är eller vilket 

kön denne har. Att medvetenhet inte uppvisar något samband har med största sannolikhet sin 

förklaring i att majoriteten av respondenterna, cirka 90 procent, har ett värde på över 80 på denna 

indikator. 

 

Utmärkande vad beträffar sambanden mellan betalningsviljan och de olika indikatorerna i 

samtliga dataset, är att styrkan för korrelationerna förvisso genomgående är förhållandevis låga, 

men likväl har ett klart avgränsat och statistiskt signifikant samband på 0.01-nivån. Enligt 

medianvärdet och typvärdet är konsumenten villig att betala 40 kronor för de båda 

superekologiska alternativen (se tabell 4.6). Gevalia med den superekologiska singelmärkningen 

har dock genomgående lägre korrelationer mellan indikatorerna och betalningsviljan, jämfört 

med Gevalia med den superekologiska triomärkningen. Den symboliska fördelen, i form av hur 

mycket konsumenten känner att köpet bidrar till att denne hjälper miljön har exempelvis, när den 

härrör från det superekologiska singelalternativet, ett, om än väldigt svagt, positivt samband med 

betalningsviljan (r=0.271, p<0.01). När det gäller det superekologiska trioalternativet uppvisas 

istället ett något starkare positivt samband (r=0.404, p<0.01) mellan denna symboliska fördel och 

konsumentens betalningsvilja (se närmare diskussion under 4.2.5). I appendix 3 återfinns ett 

utdrag från den bivariata korrelationsanalysen framtagen med hjälp av SPSS, som avser 

sambanden vad gäller betalningsviljan och de olika indikatorerna för samtliga dataset.   

 

Det är vidare intressant att sannolikheten för val av ett visst kaffealternativ inte uppvisar de 

starkaste korrelationerna med samma indikatorer. Sannolikheten att konsumenten väljer det 

superekologiska trioalternativet korrelerar i datasetet starkast med att konsumenten finner 

produkten prisvärd (r=0.448, p<0.01). Vad beträffar sannoliketen att välja det andra 

superekologiska singelalternativet är sambandet starkast med indikatorn som behandlar huruvida 

konsumenten skulle gå och köpa produkten någon annanstans om det är slut i butiken (r=0.434, 
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p<0.01). För det kravmärkta alternativets sannolikhet att väljas återfinns den starkaste 

korrelationen med indikatorn som avser huruvida konsumenten är villig att betala ett högre pris 

för aktuellt alternativ jämfört med andra (r=0.383, p<0.01). Slutligen korrelererar sannolikheten 

för val av det konventionella kaffealternativet starkast med att konsumenten upplever att 

produkten har väldigt jämn kvalitet (r=0.396, p<0.01).  

 

Nedan lyfter vi vidare fram de korrelationer med en signifikans på 0.01-nivån som uppvisar 

några av datamaterialets starkaste samband.  

 

Forskning har visat att produktens kvalitet har en direkt inverkan på produktens prestanda, och är 

nära kopplad till kundlojalitet (Eskildsen et al., 2004:861, 867; Martensen et al., 2000:548). 

Detta stödjer även denna studie. På signifikansnivån 0.01 har exempelvis “Jag har väldigt 

positiva känslor för varumärket jag bedömer” (Loj.c.) och “Varumärkets produkt är av väldigt 

jämn kvalitet” (Kva.b.) en måttligt stark positiv korrelation på 0.642 för kravmärkt Gevalia. En 

ökad varumärkeskvalitet kan således sägas ha ett starkt samband med konsumentens positiva 

känslor för aktuellt varumärke. Samma frågeställningar korrelerar nämligen måttligt starkt även 

för konventionell Gevalia (0.596), liksom för superekologisk Gevalia med tre miljöetiketter 

(0.646) samt superekologisk Gevalia med en en miljöetikett (0.582).   

 

I korrelationsanalysen framkom vidare att det varumärke som var konsumentens förstahandsval 

korrelerade starkt med huruvida denne skulle gå någon annanstans för att köpa varumärket, om 

butiken har slut på det. Det starkaste sambandet fanns för kravmärkt Gevalia där 

korrelationskoefficienten uppgick till 0.738 på signifikansnivån 0.01. Sedan reducerades styrkan 

i korrelationerna något för de superekologiska alternativen (0.748 för Gevalia med singeletikett 

och 0.732 för Gevalia med tre miljöetiketter, båda statistiskt signifikanta på 0.01-nivån), för att 

slutligen uppvisa den lägsta korrelationskoefficienten på 0.463 för konventionell Gevalia 

(p<0.01). De konsumenter som har kravmärkt Gevalia som förstahandsaval tendererar med andra 

ord vara mer lojala mot varumärket, jämfört med de som har superekologisk Gevalia, alternativt 

konventionell Gevalia, som förstahandsval. Det kan också uttryckas som så att de konsumenter 

som går någon annanstans för att köpa detta varumärke om det är slut i butiken, med hög 

sannolikhet även har det som sitt förstahandsval (se vidare 4.3.1 under faktor 2).  
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Ett starkt samband återfinns också mellan Brand equity-indikatorn “Även om ett annat märke 

har samma funktioner som varumärket, skulle jag föredra att köpa detta varumärke” och 

Loyalty-indikatorn “Även om varumärket skulle vara svårare att köpa skulle jag ändå köpa det”. 

För det superekologiska singelalternativet uppvisas ett starkt samband där 

korrelationskoefficienten uppgår till 0.777 (p<0.01), medan sambandet för de övriga alternativen 

är måttligt starkt. Det superekologiska trioalternativets korrelationkoefficient är nämligen 0.699 

(p<0.01), medan det kravmärkta alternativets korrelationskoefficient är 0.654 (p<0.01). Det 

konventionella kaffet har slutligen en korrelation på 0.573 (p<0.01) mellan de båda 

indikatorerna. För att förtydliga, om exempelvis Löfbergs Lila har samma superekologiska 

mellanrostade bryggkaffe samt ett konventionellt kaffe med samma funktioner, och Gevalias 

kaffesorter inte finns på butikshyllan, är sannolikheten att konsumenten ändå skulle söka åt 

Gevaliakaffet högre för det superekologiska alternativet jämfört med om valet stod mellan de 

konventionella alternativen. Även vad beträffar sambandet mellan konsumentens attityd till att 

köpa produkten om den är svårare att köpa samt produktens prisvärdhet återfinns måttligt starka 

korrelationer. Det superekologiska trioalternativet uppvisar r=0.620 (p<0.01), medan det 

superekologiska singelalternativet har en korrelation på 0.587 (p<0.01). Kravmärkt kaffe har 

vidare en korrelation på 0.438 (p<0.01), medan det konventionella alternativet uppvisar en svag 

korrelation på 0.391 (p<0.01) mellan dessa båda indikatorer. Tycker konsumenten att en produkt 

är prisvärd, är sannolikheten att denne skulle anstränga sig lite extra för att finna den med andra 

ord större för det superekologiska singelalternativet jämfört med de övriga kaffealternativen.  

 

Det starkaste korrelationsmåttet återfinns dock mellan betalningsviljan för det kravmärkta kaffet, 

samt betalningsviljan för det triomärkta superekologiska kaffet. På signifikansnivån 0.01 har de 

nämligen en mycket stark positiv korrelation på hela 0.891. Om respondenten är villig att betala 

mer för det kravmärkta kaffet är denne även med allra största sannolikhet villig att betala mer för 

det superekologiska alternativet och vice versa.  

  



”Värdering av ekologisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen, januari 2014 

187 
 

4.3. Validitet och reliabilitetstest  

 

I ett inledande skede kontrollerades Cronbach´s alpha för de olika variablerna (symboliska 

fördelar, erfarenhetsmässiga fördelar, kvalitet, brand equity samt lojalitet) (se appendix 2). Dessa 

värden ligger mellan α 0.700 - α 0.900 och klassificeras följaktligen som “bra” till “väldigt bra” 

(se tabell 3.9). För att få en indikation på hur väl vår data lämpade sig för faktoranalys samt få 

reda på om några frågeställningar behövde sorteras ut, kontrollerades Cronbach´s alpha och anti-

image korrelationer (vilket är ett KMO-mått för varje indikator). Dziuban & Shirkey (1974:361) 

förtydligar att eftersom faktoranalytisk undersökning kräver att bedömningar görs angående 

vilka variabler som skall ingå, kan dessa mått hjälpa till vid beslut om sådana enskilda variabler 

som kan leda till felaktiga tolkningar, samt ge en antydan om den övergripande bilden av 

korrelationsmatrisen. Med hjälp av “Chronbach´s alpha if item deleted” kan reliabiliteten enligt 

Litzinger, Lee & Wise (2005:3) ökas genom att indikatorer med väldigt låga värden avlägsnas. 

För alla fyra dataset innebar borttagandet av åldersindikatorn samt frågan som berörde hurvida 

respondenterna kände till varumärket, en ökning av alphavärdet. En reduktion av någon av de 

övriga indikatorerna skulle däremot ha minskat alpahvärdet om de avlägsnades, varför de 

behölls. Efter att dessa frågeställningar tagits bort erhölls ett Cronbach´s alphavärde på α 0.917 

för dataset 1, α 0.931 för dataset 2, α 0.940 för dataset 3 samt α 0.929 för dataset 4, vilka alla 

klassificeras som “utmärkta” (se tabell 3.9). 

 

Pallant (2010:183) rekommenderar också att forskaren före faktoranalysen bör kontrollera att så 

många koefficienter som möjligt har en korrelation överstigande 0.30. I vår studie uppfylldes 

även detta kriterium då majoriteten av korrelationskoefficienterna för indikatorerna översteg 

värdet 0.30 (se excelbilaga). Vid undersökning av anti-image korrelationer kontrollerade vi 

vidare att måtten låg över 0.50 då de, precis som för KMO-värdena, nämligen bör ha ett värde 

över detta (Alkhattabi, Neagy & Cullen, 2010:352).  Mått under 0.50 erhölls dock för 

medvetenhetsindikatorn (exempelvis 0.436 för dataset 1) samt för åldersindikatiorn (0.470 för 

dataset 1). Tillsammans med informationen från korrelationsanalysen samt Cronbach´s alpha gav 

det oss stöd till att ta bort dessa frågeställningar från dataseten innan faktoranalyser 

genomfördes. 
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När det gäller reliabiliteten för faktorerna som erhålls i faktoranalysen påverkas de av 

urvalsstorleken (Bryman & Cramer, 2001:263). Trots att det vidare inte existerar någon enighet 

vad gäller optimal urvalsstorlek, finns det emellertid konsensus gällande det faktum att det bör 

finnas fler respondenter än variabler (ibid.). Gorsuch (1983, efter MacCallum, Widaman, Zhang 

& Hong, 1999:84) menar att ett absolut minimum är fem respondenter per variabel och minst 

100 respondenter per analys. Detta uppfylls i vårt fall, då antalet indikatorer i respektive 

genomförd faktoranalys var sammanlagt 16, samtidigt som antalet respondenter i vardera 

faktoranalys översteg 100 respondenter.  

 

Pallant (2010:183) förklarar vidare att när faktoranalysen väl har genomförts är det upp till oss 

forskare att avgöra det antal faktorer som bäst beskriver det underliggande förhållandet mellan 

olika variabler. Detta involverar balanserandet av två motsatta önskemål: önskan om att finna en 

enkel lösning med så få faktorer som möjligt; samt önskan om att förklara så mycket som möjligt 

av variansen i det ursprungliga datasetet (ibid.) McCullum et al. (1996:96) förklarar dock att det 

är bäst att undvika situationer där både antalet variabler och antalet faktorer är stora. Detta har vi 

tagit i beaktning genom att inför faktoranalysen dela in datan från de tre enkätversionerna (med 

133, 136 respektive 139 respondentsvar) i fyra datauppsättningar. Varje dataset inkluderade 

sålunda de kvarvarande 16 frågeställningar som är besvarade för respektive kaffesort. För att 

förtydliga medför det att vi för konventionell Gevalia inkluderade 408 respondentsvar för 16 

frågeställningar (samtliga 408 respondenter har besvarat frågorna, då alla tre enkätversioner 

inkluderade frågor för vanlig Gevalia). Likaså inkluderade vi för kravmärkt Gevalia 408 

respondentsvar för 16 frågeställningar (samtliga 408 respondenter har besvarat frågorna, då alla 

tre enkätversioner även inkluderade frågor för kravmärkt Gevalia), medan vi för de två olika 

superekologiska Gevaliavarianterna, vilka också inbegrep 16 frågeställningar vardera, 

inkluderade 136 svar för det triomärkta alternativet respektive 139 respondentsvar för det 

singelmärkta alternativet (bara de 136 respektive 139 respondenter som erhöll enkätversion 2 

respektive enkätversion 3 har, förutom frågor för konventionell och kravmärkt Gevalia, besvarat 

frågor för triomärkt superekologisk Gevalia respektive singelmärkt superekologisk Gevalia).  

 

Vidare genomförde vi också en kombinerad faktoranalys för dataset 1, som inkluderar 16 

frågeställningar för konventionell Gevalia, och dataset 2, som inkluderar 16 frågeställningar för 
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kravmärkt Gevalia. Denna faktoranalys innehöll därmed totalt 32 frågeställningar och 408 

respondenter. Den senare faktoranalysen har vi tagit med på grund av sin större mängd data, 

vilket gör att den kan användas för att erhålla en djupare förklaring av datan samt för att få en 

validering av de enskilda faktoranalyserna. Vid sistnämnda faktoranalys, samt även vid de 

separata faktoranalyser som genomfördes för dataset 1 och dataset 2, uppfylldes dessutom 

Tabachicks & Fidells (1996:640) generella tumregel enligt vilken det är ”tillfredsställande att ha 

åtminstone 300 observationer vid en faktoranalys”. 

 

Efter att faktoranalyserna utförts undersökte vi KMO-värdena för att kontrollera hur adekvat vårt 

dataunderlag de facto var (se tabell 4.9–4.12 nedan). Enligt Dziuban & Shirkey (1974:360) 

definieras värden över 0.80 som ”väldigt bra”, medan värden över 0.90 klassificeras som 

”utmärkta” (se tabell 4.13 nedan). Likt kan utläsas ur tabell 4.9–4.12 nedan, kan samtliga KMO-

värden som erhålls för våra fyra datauppsättningar följaktligen betecknas som antingen 

”utmärkta” eller ”väldigt bra”.  

 

SPSS producerade vidare information beträffande ”communalities”. “Communality” anger hur 

hur stor andel av variansen för aktuell variabel som kan förklaras av bakomliggande faktorer 

(McCullum et al., 1996:85). Ett värde på omkring 0.50 klassificeras enligt McCullum et al. 

(1996:97) som “måttligt” stort. För de fyra faktoranalyserna erhölls “communalities” där 

majoriteten hade värden över 0.50 (se appendix 6). Med måttliga ”communalitiesvärden” 

existerar det fortfarande generaliseringsmöjligheter över den population som underliggande urval 

har dragits ifrån. Detta förutsatt att faktorerna likväl är bestämda och att ett något större urval i 

intervallet 100-200 innehas. När faktoranalysen visar ett relativt litet antal faktorer samt måttliga 

till höga communalities, ger den med andra ord fortfarandet ett förhållandevis säkert mått på att 

erhållna faktorer är så lik populationen som möjligt, även vid de fall urvalsstorleken kan 

kategoriseras som måttlig till liten. (Ibid.) Detta stärker validiteten för våra data, då vi erhållit tre 

tydliga faktorer för alla fyra dataset, samtidigt som samtliga datauppsättningar har en 

urvalsstorlek på mellan 100-400. Eftersom indikatorerna i en faktor är ämnade att mäta samma 

sak, samtidigt som en faktor med färre än tre indikatorer ofta är svag och ostabil (McCullum et 

al. 1996:96), stärks även den interna validiteten av det faktum att varje faktor enbart innehåller 
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mellan tre och sju indikatorer, samt att i princip samma fördelning av indikatorerna till de olika 

faktorerna sker i samtliga av våra faktoranalyser. 

 

Efter genomförd faktoranalys kontrollerades Cronbach´s alpha för var och en av de faktorer som 

analysen tagit fram. Litzinger et al. (2005:11) förtydligar nämligen att en analys av den 

underliggande konstruktionen för varje faktor ur analysen kan ge bevis för begreppsvaliditeten i 

undersökningen. Alphavärdet för varje faktor ligger mellan 0.830-0.925 (se appendix 5), vilket 

klassificeras som “väldigt bra” till “utmärkta” värden (se tabell 3.9), och vilket tillsammans med 

det ovanstående ger belägg för att datan uppvisar en god intern validitet. 

KMO and Bartlett's Test Gevalia 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,934 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3030,898 

df 120 

Sig. 0,000 

 

Tabell 4.9. KMO och Bartlett´s Test Gevalia. 

KMO and Bartlett's Test Kravmärkt Gevalia 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,929 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3916,210 

df 120 

Sig. 0,000 

 

Tabell 4.10. KMO och Bartlett´s Test Kravmärkt Gevalia. 

 

KMO and Bartlett's Test Superekologisk Gevalia (trio) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,896 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1578,697 

df 120 

Sig. 0,000 

 

Tabell 4.11. KMO och Bartlett´s Test Superekologisk Gevalia (trio). 
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KMO and Bartlett's Test Superekologisk Gevalia (singel) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,904 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1530,755 

df 120 

Sig. 0,000 

 

Tabell 4.12. KMO och Bartlett´s Test  Superekologisk Gevalia (singel). 

 

 

KMO-värde: Styrka: 

Omkring 0.90 Utmärkt 

Omkring 0.80 Väldigt bra 

Omkring 0.70 Bra 

Omkring 0.60 Mediokert 

Omkring 0.50 Dåligt 

Under 0.50 Oacceptabelt 

 
Tabell 4.13. KMO-index (Dziuban & Shirkey, 1974:360). 
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4.4.  Faktoranalys 

Med hjälp av faktoranalysen har SPSS reducerat ner 16 indikatorer till tre enskilda faktorer för 

respektive fyra dataset. Den roterade faktormatrisen visas för varje dataset där varje variabel har 

markerats med en egen färgkod i syfte att ge läsaren en tydligare översikt. 

Symb = Symboliska fördelar  

Erf = Erfarenhetsmässiga fördelar 

Kva = Kvalitet 

BrE = Brand equity 

Loj = Lojalitet 

Miljöatt = Miljöattityd 

Faktor ett kallas “konsumentens kontribution”, eftersom den kan sägas handla om konsumentens 

roll och åtaganden.  Det vill säga vad konsumenten rent ansträngningsmässigt är beredd att göra 

för varumärket genom att faktiskt leta reda på, välja och sedermera betala mer för varumärket. 

Faktor två är döpt till “praktiska fördelar” då den innefattar indikatorer som behandlar fysiska 

aspekter, såsom kvalitet och smak. Den tredje och sista faktorn inkluderar framförallt de 

indikatorer som avser symboliska miljömässiga fördelar, varför den kallas “miljöfördelar”.  

4.4.1. Faktoranalys 1: Gevalia 

 
Rotated Factor Matrix Gevalia

a 

 

 
Factor 

1 2 3 

Symb.1a. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

,779 ,263 ,232 

Symb.1b. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

,735 ,296 ,210 
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Symb.1c. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

,723 ,305 ,199 

Miljöatt. Jag känner 

generellt att jag bidrar 

väldigt mycket till att skydda 

miljön 

,483 ,144 ,159 

Erf.1b. Detta kaffe är väldigt 

bra för min hälsa 
,444 ,313 ,281 

Loj.1a. Även om varumärket 

skulle vara svårare att köpa 

skulle jag ändå köpa det 

,385 ,654 ,236 

Loj.1b. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

,351 ,628 ,154 

BrE.1c. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket jämfört med 

andra varumärken 

,156 ,625 ,251 

Erf.1c. Varumärket gör att 

jag dricker mer av kaffet 
,294 ,560 ,243 

BrE.1a. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

,316 ,487 ,353 

BrE.1b. Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
,230 ,468 ,410 

Kva.1c. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
,190 ,409 ,381 

Kva.1a. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

,208 ,302 ,737 

Kva.1b. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

,232 ,140 ,704 

Erf.1a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande 
,146 ,222 ,647 
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Loj.1c. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

,318 ,342 ,601 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 
Matris 4.1. Roterad faktormatris Gevalia. 
 

4.4.1.1. Faktor 1 “Miljöfördelar” 

 
“Miljöfördelar” med fem delfaktorer är den största faktorn som framkom i faktoranalysen för det 

första datasetet. Faktorn förklarar 45.4  procent av variansen i resultatet. De indikatorer som 

faktorn inbegrep var de symboliska fördelarna, konsumentens miljöattityd samt den 

erfarenhetsmässiga fördelen som rör hur bra konsumenten tycker att kaffet är för hälsan. 

 

Att de symboliska fördelarna hamnar under samma faktor och dessutom har liknande 

faktorladdningar är logiskt då de såväl i föreliggande undersökning, som i Hartmann & 

Apaolaza-Ibáñez (2012:1257) studie, tillsammans avser att mäta symboliska fördelar. I denna 

faktor finns det vidare ett samband mellan de symboliska fördelarna och uppfattningen att det är 

ett kaffe som är bra för konsumentens hälsa. Detta samband finner vi förklarligt då studier visar 

att det finns ett starkt positivt samband mellan val av produkter som uppfattas vara miljövänliga 

och vilka upplevs som bra för den egna hälsan (Davies et al., 1995:18; Chinnici et al., 2002:191). 

För att förtydliga visade Chinnici et al. (2002:191) i sin studie att den mest betydelsefulla 

faktorn, för att förklara konsumenters intresse för miljövänliga produkter, är att dessa produkter 

anses som mer hälsosamma. Detta överensstämmer även med Davies et als. (1995:20) forskning 

där de i tre olika studier fann att huvudanledningen till varför konsumenter ville köpa 

miljövänliga produkter var att dessa upplevdes vara bättre för hälsan. Vidare samvarierar 

indikatorn som handlar om konsumentens miljöhänsyn med de symboliska fördelarna samt 

hälsofördelen. Den största påverkande faktorn till att konsumenter inte väljer det konventionella 

kaffet kan därmed också vara att de anser att kaffet inte kan generera tillräckligt bra 

miljöfördelar och hälsoförmåner. Porrit & Winner (efter Davies et al., 1995:18) beskriver 
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nämligen att konsumenter med gröna preferenser ofta är de som köper produkter vilka anses som 

såväl hälsosamma som ekologiskt gynnsamma. 

 

Det är vidare mycket anmärkningsvärt att det i detta dataset inte finns någon miljömärkning, som 

kan förtydliga en koppling mellan varumärket samt dess miljöåtaganden. Detta innebär att de 

symboliska fördelar som rör miljöaspekten handlar om konsumentens syn på varumärket 

Gevalia. Redan genom att köpa Gevalia tycker respondenterna uppenbarligen att de väljer ett 

varumärke som bidrar till miljön. Precis som Johansson et al. (1999:297–298) och Ekelund 

Axelson (2004:22–23) visar i sin forskning indikerar även föreliggande analys på att 

associationen mellan allmänna miljömässiga attribut och privata attribut inte behöver komma 

från märkning, utan kan redan existera i konsumenternas sinne, oavsett vetenskapliga bevis. 

 

Det är sålunda oerhört intressant att miljöhänsynen får en väldigt framträdande roll när 

konsumenten bedömer ett livsmedel som generellt inte anses som särskilt miljövänligt. Kaffe är 

nämligen ett av de mest besprutade livsmedlen (WWF, 2013-12-09) och att konsumenter trots 

detta upplever att de via konventionell Gevalia kan erhålla symboliska fördelar, kan indikera på 

att Gevalia har ett väl upparbetat förtroendekapital vad gäller sitt miljöarbete. Detta innebär 

motsatsvis även att de konsumenter som upplever att kaffet inte genererar några symboliska 

miljöfördelar med stor sannolikhet inte heller upplever att kaffet ger några stora hälsoeffekter, 

vilket i sin tur kan påverka valbeslutet i stor grad då faktorn förklarar så stor del av variansen. 

Att ha ett gott rykte till att börja med kan därmed vara till stor hjälp för att minska konsumenters 

skepsis angående miljömässiga påståenden, och leda till en ökad villighet att lita på varumärket 

(Sporleder & Goldsmith, 2001:597). Det vill säga redan tack vare själva varumärkets goda rykte 

verkar de konsumenter som mest sannolikt köper Gevalia uppfatta varumärket som tillförlitligt 

vad gäller dess miljöåtaganden, vilket överensstämmer med Ginsberg & Blooms (2004:84) 

resonemang om att företag vars värderingar och kultur genomsyras av ett socialt ansvarstagande 

upplevs som mer trovärdiga i konsumentens ögon. Detta kan i sin tur mycket väl förklaras av att 

Gevalia de facto har ett gediget miljöarbete med målsättningen att 100 procent av kaffet skall 

komma från hållbart odlade bönor senast 2015 (Gevalia, 2013-12-09). 

4.4.1.2. Faktor 2 “Konsumentens kontribution” 
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Den andra faktorn “konsumentens kontribution” svarar för 8,78 procent av variansen i resultatet. 

Faktorn inbegriper sju stycken indikatorer som handlar om relationen till varumärket samt dess 

prisvärdhet. I denna faktor existerar det ett positivt samband mellan brand equity och lojalitet. 

Höga brand equity-nivåer innebär med andra ord lojala konsumenter och vice versa. Yoo et al. 

(2000:205), Taylor et al. (2004:220) samt Delgado-Ballester & Munuera-Alema'n (2005:190) har 

i sina studier funnit ett positivt samband mellan brand equity och lojalitet, varför våra 

analysresultat upplevs som följdriktiga. Vidare existerar det i faktorn ett positivt samband mellan 

nyssnämnda två variabler och pris, något som även framkommer i Lassar et als. (1995:16) studie 

där vederbörande forskares konsumentbaserade brand equity-skala bland annat har pris och 

lojalitet som underliggande faktorer. Priset är dessutom en särskilt viktig association eftersom 

konsumenterna ofta har starka föreställningar om priset i förhållande till värdet av ett varumärke 

(Lassar et al., 1995:13). 

 

En tolkning av det ovanstående är att konsumenter som har Gevalia som sitt förstahandsval är 

villiga att göra “det lilla extra” för varumärket genom att exempelvis gå någon annanstans för att 

köpa det om det är slut i butik, och/eller betala ett högre pris för det jämfört med något annat 

varumärke. Konsumentens tycke för själva varumärket stärks även av det faktum att det existerar 

ett samband mellan nyssnämnda indikatorer och preferensen denne har för det konventionella 

Gevaliavarumärket, som föredras trots att samma funktioner finns hos andra varumärken. Detta 

ligger i linje med Bello & Holbrooks (1995:129) forskning där de har visat att en högre brand 

equity inom produktkategorin kaffe kan göra att konsumenter på grund av intresset för 

varumärkesnamnet är villiga att betala mer för samma kvalitetsnivå. 

 

Faktoranalysen tyder vidare på att konsumenter som har Gevalia som sitt förstahandsval tycker 

att produkten är väldigt prisvärd, något som dessutom gör att de konsumerar mer av denna 

föredragna produkt. Hoeffler & Keller (2002:81) menar att den investering i tid, energi, pengar 

eller andra resurser som konsumenten gör för varumärket utöver själva konsumtionstillfället 

potentiellt utgör den starkaste bekräftelsen på varumärkeslojalitet. Motsatsvis kan dessa samband 

också tolkas som att de konsumenter som inte tycker att varumärket är prisvärt sannolikt inte 

heller skulle föredra det i första hand, och därmed inte heller vore villiga att lägga ned några 

extra resurser för att köpa varumärket. 
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4.4.1.3. Faktor 3 “Praktiska fördelar” 

 
Den tredje faktorn “praktiska fördelar” svarar för 6.79 procent av variansen i resultatet. Faktorn 

inbegriper fyra stycken indikatorer, vilka handlar om konsumentens känslor för varumärket samt 

produktens kvalitet och smak. Den erfarenhetsmässiga fördelen som berör smak korrelerar 

positivt med både varumärkets kvalitet och de positiva känslorna konsumenten har för 

varumärket. Detta stämmer överens med Yoo et als. (2000:197) argument att konsumentens 

behov samt personliga erfarenheter av produkten influerar dennes bedömning av kvaliteten. Det 

vill säga, har konsumenten väl köpt och prövat Gevalia och tyckt att det är välsmakade, upplever 

denne därmed med största sannolikhet också att produkten är av god kvalitet. Brunsø, Fjord & 

Grunert (2002:12) bekräftar detta genom sin studie där konsumenter som tillfrågades vad de 

betraktade som produkter med bra kvalitet, svarade att en av de viktigaste faktorerna var att 

produkter hade bra smak. 

 

Sweeney & Soutar (2001:211) har vidare i sin studie funnit positiva korrelationer mellan bland 

annat det emotionella värdet, i form av nyttan som utgår från känslor alternativt de emotionella 

tillstånd som en produkt genererar, samt dess funktionella värde i form av prestanda och kvalitet. 

Det sistnämnda kan beskrivas som nyttan som härrör från den upplevda kvaliteten och 

produktens förväntande prestanda (ibid.). Vår faktoranalys visar även belägg för detta samband, 

då konsumenter som upplever att produkten är av väldigt god kvalitet även har väldigt positiva 

känslor för varumärket. Detta är av vikt eftersom konsumenter som upplever att kvaliteten 

varierar, saknar förtroende för varumärket (Lassar et al., 1995:12). Att förtroende därför är något 

som bör beaktas framgår bland annat av forskning gjord av Delgado-Ballester & Munuera-

Alema´n (2005:187–188), vilka lyfter fram förtroendets positiva effekt på varumärkeslojaliteten. 

Även studier av Eskildsen et al. (2004:861,867) samt Martensen et al. (2000:548) visar på att 

produktens kvalitet har en direkt inverkan på produktens prestanda, samt är nära kopplad till 

kundnöjdhet och kundlojalitet. 

 

Sammanfattningsvis kan de olika typer av upplevelser som kopplas till erfarenhetsmässiga behov 

vara exempelvis sinnesupplevelser och känslomässiga upplevelser (Schmitt, 1999:57). Av 

faktoranalysen framkom att om konsumenten tycker att produkten är välsmakande har denne 

med största sannolikhet även väldigt positiva känslor för varumärket. Holbrook & Hirschman 
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(1982:132) samt Schmitt (1999:53) förklarar i enlighet med detta att känslorna ofta kan driva 

konsumentval. Detta då konsumtionsupplevelser ofta är inriktade mot att uppnå njutbara 

upplevelser (ibid.).  

4.4.2. Faktoranalys 2: Ekologisk Gevalia 

 

Rotated Factor Matrix Ekologisk Gevalia
a 

 

 
Factor 

1 2 3 

Loj.2b. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

,825 ,141 ,152 

Loj.2a. Även om varumärket 

skulle vara svårare att köpa 

skulle jag ändå köpa det 

,721 ,228 ,250 

BrE.2b. Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
,711 ,373  

Erf.2c. Varumärket gör att 

jag dricker mer  av kaffet 
,636 ,259 ,212 

BrE.2c. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket jämfört med 

andra varumärken 

,590 ,210 ,329 

BrE.2a. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

,538 ,425 ,311 

Kva.2c. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
,474 ,406 ,278 

Kva.2b. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

,209 ,772 ,240 

Kva.2a. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

,243 ,770 ,282 
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Erf.2a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande 
,269 ,747 ,193 

Loj.2c. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

,369 ,617 ,338 

Erf.2b. Detta kaffe är väldigt 

bra för min hälsa 
,316 ,480 ,318 

Symb.2c. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

,232 ,256 ,777 

Symb.2b. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

,143 ,315 ,747 

Symb.2a. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

,214 ,343 ,712 

Miljöatt. Jag känner 

generellt att jag bidrar 

väldigt mycket till att skydda 

miljön 

,333 ,102 ,504 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 
Matris 4.2. Roterad faktormatris Ekologisk Gevalia. 
 

4.4.2.1. Faktor 1 “Konsumentens kontribution” 

 

I det andra datasetet, där konsumenten bedömde ekologisk Gevalia, utgör den största faktorn 

“konsumentens kontribution” och svarar för 50.01 procent av variansen i resultatet. Faktorn 

inbegriper samma sju indikatorer som konventionell Gevalia, och handlar därmed om relationen 

till varumärket i form av lojalitets- och brand equity-aspekter samt varumärkets prisvärdhet. I 

likhet med konventionell Gevalia tenderar exempelvis de konsumenter som har ekologiskt som 

förstahandsval att gå någon annanstans för att köpa det om det är slut i butiken. Likaså visar 

faktoranalysen att lojala konsumenter, vilka har det ekologiska alternativet som förstahandsval, 
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även har en benägenhet att köpa mer av detta. Jämfört med vanlig Gevalia, där faktorn enbart 

förklarade 8.78 procent av variansen, inverkar dock denna faktor mycket mer vid valet av 

ekologisk Gevalia. För att förtydliga är uppenbarligen prisvärdheten, brand equity samt 

lojalitetsaspekterna alltså av betydligt större vikt vid konsumentens köp av ekologisk Gevalia. 

 

Relationen till varumärket, exempelvis i form av att föredra det framför ett annat varumärke med 

samma funktioner och/eller gå till någon annan butik om varumärket är slut i den sedvanliga 

butiken, är sålunda av faktoranalyserna att döma av större vikt vid valet av ekologisk jämfört 

med konventionell Gevalia. Med andra ord tenderar konsumentens lojalitet mot varumärket att 

ha en högre påverkansgrad vid val av ekologisk Gevalia än vad det har vid val av vanlig Gevalia. 

Det faktum att vår studie visade såväl en lägre procentandel respondenter som sannolikt skulle 

välja att köpa ekologisk Gevalia, jämfört med vanlig Gevalia (se tabell 4.7), som det faktum att 

faktorn “konsumentens kontribution” har en så stor betydelse för det ekologiska alternativet, 

bedömer vi bland annat kan tolkas som att konsumenter inte har utvecklat en vana att köpa 

ekologiska produkter. Då lojalitet som sagt även har ett positivt samband med bland annat 

konsumtionen av kaffet i denna faktor, stärks vår tolkning av att Reich, McCleary, Tepanon & 

Weavers (2005:39) uttrycker inköpsvanor som ett mått på varumärkeslojalitet. Även Dekimpe et 

al. (1996:6) samt Uncles et al. (2003:297) definierar på basis av sina studier varumärkeslojalitet i 

termer av de faktiska inköpen under en viss tidsperiod. 

 

Vidare påvisar faktorn att det också existerar ett positivt samband mellan att konsumenter i första 

hand väljer ekologisk Gevalia och det faktum att de finner produkten som prisvärd. Eftersom 

“konsumentens kontribution” har större vikt vid valet av ekologisk Gevalia jämfört med 

konventionell Gevalia, medför det sålunda att prisvärdheten i en valsituation utgör en större 

påverkansfaktor till huruvida köpet faktiskt blir av. Detta kan ha sin förklaring i att ekologiska 

produkter för det mesta är dyrare än dess konventionella motsvarigheter (Peattie, 2001:189; De 

Pelsmacker et al., 2005:368), vilket även är fallet i föreliggande situation då ekologisk Gevalia 

har ett högre pris än vanlig Gevalia. I enlighet med Hartmann & Ibáñez (2006:675) samt Miles & 

Frewer (2001:54) blir en möjlig tolkning härav att konsumenten enbart kommer att tillämpa ett 

miljövänligt beteende, och istället välja det ekologiska kaffet, om detta förfarande de facto 

resulterar i en erforderlig mängd fördelar för att kompensera för det höga priset på miljövänliga 
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produkter. Av detta följer att det förefaller logiskt att “kontributionsfaktorn” faktiskt fick så stor 

relevans för det ekologiska Gevaliakaffet. 

4.4.2.2. Faktor 2  “Praktiska fördelar” 

 
Den andra faktorn “praktiska fördelar” svarar för 9.53 procent av variansen i resultatet. Precis 

som för vanlig Gevalia finns det positiva samband mellan konsumentens positiva känslor för 

varumärket och deras upplevelse av produktens smak och kvalitet. I denna faktor återfinns 

dessutom den erfarenhetsmässiga hälsoindikatorn som en samvarierande delfaktor. I datasetet 

påverkar vidare faktorn “praktiska fördelar” variansen med 2.73 procentenheter mer än vad det 

gjorde vid bedömningen av vanlig Gevalia. Av detta följer att vid val av ekologiskt kaffe är 

bedömningen av vilken kvalitet kaffet har, samt hur det smakar, av något större vikt än vid valet 

av vanlig Gevalia. Detta finner vi rimligt, eftersom flertalet gröna köp enligt Peattie (2001:192) 

innefattar någon form av kompromiss (i detta fall i form av ett högre pris) i förhållande till 

konventionella produkter. Att smak och hälsofrågor spelar en betydande roll kan i sin tur vara en 

följd av att miljövänliga produkter enligt Wiser & Pickle (1997:11) samt Bougherara & Grolleau 

(2005:419) inte garanterar köparen en exklusiv nytta av de miljöförbättringar som generas av just 

dennes inköp.  

 

Det är även intressant att när det kommer till ekologiskt kaffe tar konsumenten i högre grad 

hänsyn till kvaliteten jämfört med miljömässigheten (jfr 4.4.2.3 nedan). För de ekologiskt 

konsumerande respondenterna är med andra ord “praktiska fördelar” av större vikt än 

märkningens symboliska ”miljöfördelar”. Detta kan ha sin grund i det som framkommer i 

flertalet studier; nämligen att konsumenter upplever att smak och/eller kvalitet påverkas av att 

produkter är producerade via en miljövänlig process (CEC, 1999:11; Johansson et al., 1999:297–

298; Fotopoulos & Krystallis, 2002:258; Ekelund Axelson, 2004:23; Larceneux et al., 2012:97; 

Sörqvist et al., 2013:9). Med andra ord väljer konsumenter ofta, precis likt Ekelund Axelson 

(2004:23) förtydligar i sin undersökning, livsmedel utifrån sina förväntningar. Vetskapen om att 

en miljövänlig process påverkar attributen kan med andra ord förklara varför faktorn får en större 

påverkan vid val eller bortval av den ekologiska produkten. Det finns vidare en ytterligare aspekt 

som kan förklara skillnaden i faktorn “praktiska fördelars” förklaringsgrad mellan dataseten för 

det ekologiska och det konventionella kaffet, nämligen hälsoindikatorn. Denna är ett tillägg i 
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“praktiska fördelar” för ekologiskt kaffe. Att hälsoindikatorn ligger i “praktiska fördelar” för det 

ekologiska alternativet är dock logiskt då den i detta fall förklaras av samma bakomliggande 

orsaker som en av de övriga erfarenhetsmässiga fördelarna, nämligen smak. 

 4.4.2.3. Faktor 3 “KRAVfyllda miljöfördelar” 

 

Den tredje faktorn “KRAVfyllda fördelar” svarar för 7.73 procent av variansen i resultatet. 

Precis som för vanligt Gevalia finns positiva samband mellan de symboliska miljöfördelarna och 

konsumentens miljöattityd. Skillnaden gentemot faktorn “miljöfördelar” i det första datasetet var 

att denna även inkluderade hälsoindikatorn som en samvarierande delfaktor. Skillnaden är 

dessutom att här är de symboliska fördelarna relaterade till själva märkningen och inte 

varumärket. Att denna distinktion kan göras bygger på den faktoranalys som gjordes med den 

sammanslagna datan för dataset 1 och dataset 2 (se appendix 4), där samma konsument har 

bedömt såväl det konventionella som det ekologiska kaffet. I denna faktoranalys gick det 

nämligen att utläsa att de symboliska fördelarna för det konventionella kaffet samt det 

ekologiska kaffet har erhållit varsin faktor. Eftersom de hade hamnat i samma faktor om de 

förklarar samma företeelse, drar vi slutsatsen att de berör olika aspekter, och att de symboliska 

fördelarna från bedömningen av ekologiskt kaffe således förklarar själva etikettens bidrag. Att 

denna distinktion kan göras är vidare oerhört intressant, då vi på basis av detta kan se att själva 

märkningen i så fall de facto påverkar konsumentens bedömning i valsituationen med 7,73 

procent. 

 

Thøgersen (2002:86) och Grankvist et al. (2004:224) har i sina studier funnit att information som 

erhålls via en miljömärkning påverkar produktpreferensen, varvid de konsumenter som bryr sig 

mer om miljön också är mer påverkade av märkningen än de som bryr sig mindre. Detta ligger i 

linje med denna studie där vi funnit ett samband mellan konsumentens miljöattityd och de 

symboliska fördelarna. Faktoranalysen visar nämligen ett samband där den konsument som 

bedömer att denne bidrar väldigt mycket till att skydda miljön, bland annat också anser att ett 

köp av ett ekologiskt varumärke gör att de bidrar till att hjälpa miljön. 

 

Faktoranalysen visar vidare att konsumenter som tycker att det ekologiska varumärket gör att de 

kan uttrycka sin miljöhänsyn väldigt väl, även anser att de med hjälp av detta varumärke kan visa 
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sin miljöhänsyn till andra.  Detta samband kan förklaras av Sunstein & Ullmann-Margalit 

(2001:149) som säger att konsumenten ofta baserar sina val på basis av vad denne tror att andra 

människor tycker och väljer, vilket sålunda gör att konsumenten via köpet kan uttrycka 

gemensamma och medlemskapssökande tendenser. Att respondenten föredrar en produkt som 

gör att de kan visa sin miljöhänsyn väldigt väl för andra kan med andra ord, precis likt 

McCluskey (2000:5) förklarar, bero på att konsumenter inför andra människor vill framstå som 

en person som gör allt han/hon kan för att göra vad samhället anser vara det rätta valet 

 

Fördelningen i förklaringsgrad mellan “konsumentens kontribution”, “praktiska fördelar” och 

“miljöfördelar” ligger i linje med tidigare forskning. De Pelsmacker et al. (2005:381) visade 

bland annat att varumärket utgjorde det viktigaste attributet, följt av smak och miljömärkning. 

Det faktum att “KRAVfyllda miljöfördelar” har en underordnad betydelse vid val av ett 

ekologiskt kaffe kan ha sin förklaring i vad själva syftet med konsumtionen är. Thøgersen 

(2002:90) förklarar exempelvis att själva uppmärksammandet av en miljömärkning knappast är 

ett mål i sig, utan snarare ett medel för att nå målet att köpa miljövänliga produkter, vilket i sig 

ett mer abstrakt mål; att vilja skydda miljön. Sammanfattningsvis kan sägas att miljövänlighet 

sålunda inte verkar vara en dominerande faktor när det kommer till konsumenternas val, utan 

precis som Grolleau & Caswell (2006:480) påpekar istället ett ytterligare övervägande. 

4.4.3. Faktoranalys 3: Superekologisk Gevalia (triomärkt) 

 
 

Rotated Factor Matrix Superekologisk Gevalia (trio)
a 

 

 
Factor 

1 2 3 

Loj.3b. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

,825 ,101  

Loj.3a. Även om varumärket 

skulle vara svårare att köpa 

skulle jag ändå köpa det 

,795  ,307 

BrE.3b.Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
,769 ,226 ,249 
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Erf.3c. Varumärket gör att 

jag dricker mer  av kaffet 
,639 ,271 ,335 

BrE.3a. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

,631 ,345 ,287 

Kva.3c. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
,612 ,348 ,273 

BrE.3c. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket jämfört med 

andra varumärken 

,562 ,355 ,160 

Symb.3b. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

,175 ,842 ,125 

Symb.3c. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

,182 ,837 ,227 

Symb.3a. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

,155 ,764 ,283 

Kva.3b. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

,351 ,531 ,515 

Miljöatt. Jag känner 

generellt att jag bidrar 

väldigt mycket till att skydda 

miljön 

,328 ,490 ,102 

Erf.3b. Detta kaffe är väldigt 

bra för min hälsa 
,414 ,416 ,385 

Erf.3a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande 
,299 ,188 ,913 

Kva.3a. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

,348 ,404 ,593 
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Loj.3c. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

,476 ,469 ,483 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 
Matris 4.3. Roterad faktormatris Superekologisk Gevalia (trio). 
 

4.4.3.1. Faktor 1 “Konsumentens kontribution” 

 

I det tredje datasetet, där konsumenten bedömde triomärkt Gevalia, utgör den största faktorn 

precis som för ekologiskt Gevalia delfaktorn “konsumentens kontribution”. Den svarar i detta 

fall för hela 53.29 procent av variansen i resultatet. Faktorn inbegriper samma sju indikatorer 

som aktualiseras för såväl konventionellt Gevalia som ekologiskt Gevalia, och handlar därmed 

om relationen till varumärket i form av lojalitet- och brand equity-aspekter samt varumärkets 

prisvärdhet. I likhet med det ekologiska varumärket erhåller “konsumentens kontribution” även i 

detta fall en förklaringsgrad överstigande 50 procent. Denna del av variansen förklarar den 

ansträngning konsumenten är villig att göra, varvid faktorn kan sägas handla om konsumentens 

roll och åtaganden. Det vill säga vad konsumenten rent ansträngningsmässigt är beredd att göra 

för varumärket, jämfört med såväl icke miljömärkta som “mindre” miljömärkta alternativ. Detta 

kan ställas mot de övriga faktorerna, vilka som sagt istället handlar om vad konsumenten erhåller 

för fördelar. Den ena fördelen är fysisk (praktiska fördelar i form av kvalitet och smak), medan 

den andra är mer känslomässig (känslan av att bidra till miljön). 

 

Förklaringsgraden för denna faktor är något större än förklaringsgraden för motsvarande faktor 

hos det ekologiska alternativet, varvid den har något större tyngd hos den förstnämnda. Detta kan 

ha sin förklaring i att varumärket till följd av co-branding nu innefattar inte bara en, utan tre olika 

märkningar vilka konsumenten ska vara villig att “offra” tid eller pengar på, något som i sin tur 

kräver ytterligare överväganden.  För att miljömärkningarna ska användas vid beslutsfattandet 

erfordras därav, precis likt framgår i Rex & Baumanns (2007:570) studie, att konsumenten 

faktiskt förstår och litar på vad märkningarna förmedlar. Det vill säga; för att det 

superekologiska triomärkta varumärket exempelvis ska väljas framför ett annat likvärdigt 
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varumärke, alternativt att konsumenter ska välja det i första hand, menar vi att det givetvis krävs 

förtroende inte bara för själva varumärket, utan även för miljömärkningarna. Detta stärks av det 

faktum som framkommer i Amblers (1997:289) och Chens (2010:311) studier, där det tydliggörs 

att förtroende är en del av såväl själva varumärkesrelationen som brand equity. 

 

Jämfört med det konventionella kaffet har faktorn “konsumentens kontribution” vidare en 

betydligt högre förklaringsgrad även för det superekologiska triomärkta alternativet. Vid val av 

detta alternativ är det med andra ord av betydligt större vikt att konsumenten har en utvecklad 

relation till varumärket i form av exempelvis en stark lojalitet och uppfattning om att detta 

superekologiska alternativ är prisvärt. Motsatsvis medför faktorns samband, precis som för de 

två tidigare dataseten, att de konsumenter som inte tycker att det triomärkta alternativet är 

prisvärt sannolikt inte heller skulle föredra det i första hand, och därmed inte heller vore villiga 

att lägga ned några extra resurser för att köpa detta. 

 

Sannolikheten för att konsumenter skulle välja att köpa detta alternativ var vidare lägre än för 

vanligt kaffe och en tänkbar förklaring kan precis som för det ekologiska alternativet (4.4.2.1) 

vara att ekologiska produkter, likt Peattie (2001:181) och De Pelsmacker et al. (2005:368) 

tydliggör, oftast är dyrare än dess konventionella motsvarigheter. De konsumenter som med 

största sannolikhet skulle välja att köpa det superekologiska alternativet var nämligen i 

genomsnitt beredda att betala 46.13 kronor för det. Konsumenter som med störst sannolikhet 

skulle välja ett ekologiskt kaffe var beredda att i genomsnitt betala 41.40 kronor för det 

superekologiska kaffet och 38.19 kronor för valt ekologiskt alternativ, medan de som valde det 

vanliga kaffet var beredda att betala 39.90 kronor för det superekologiska kaffet och 33.30 

kronor för valt konventionellt alternativ. En tolkning av detta är att fastän konsumenterna 

visserligen anser att det superekologiska kaffet har ett mervärde, är detta mervärde inte 

tillräckligt stort för att de ska tycka att kaffet är prisvärt. Detta ligger precis som i 4.4.2.1 i linje 

med studier gjorda av Hartmann & Ibáñez (2006:675) samt Miles & Frewer (2001:54). 

4.4.3.2. Faktor 2 “Superekologiska miljöfördelar” 

 
Den andra faktorn “superekologiska miljöfördelar” svarar för 10.9 procent av variansen i 

resultatet. Precis som för vanlig Gevalia och ekologisk Gevalia finns positiva samband mellan de 
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symboliska miljöfördelarna, hälsofördelarna och konsumentens miljöattityd. Skillnaden 

gentemot faktorn “KRAVfyllda miljöfördelar” i dataset två är att detta tredje dataset istället 

inkluderar indikatorn jämn kvalitet och hälsoindikatorn som samvarierande delfaktorer. Jämfört 

med det ekologiska kaffet påverkar “miljöfördelarna” dessutom valet med 3,23 procentenheter 

mer. Även om “superekologiska miljöfördelar” till skillnad från “KRAVfyllda miljöfördelar” 

även innefattar indikatorerna Kva. 3b (jämn kvalitet) samt Erf. 3b (hälsofördel), laddar 

fortfarande de symboliska fördelarna precis som för “KRAVfyllda miljöfördelar” absolut 

starkast inom faktorn. Detta medför att dessa delfaktorer är de som har störst påverkan på 

förklaringsgraden för föreliggande faktorer i respektive dataset. Det inbördes förhållandet mellan 

detta datasets faktorer, jämfört med förhållandet mellan faktorerna för det ekologiska 

alternativet, är vidare intressant eftersom faktorn “praktiska fördelar” erhåller en underordnad 

roll vid bedömningen av detta superekologiska alternativ. Vid val av ett superekologiskt 

trioalternativ påverkas valet med andra ord mer av huruvida produkten ger miljöfördelar än vad 

det gör vid val av ett ekologiskt alternativ.  

 

Respondenterna uttryckte vidare en ökad betalningsvilja för det superekologiska triomärkta 

alternativet (vilket beskrivits i avsnitt 4.4.3.1 ovan), och även om betalningsviljan för majoriteten 

inte överensstämde med angivet pris, fanns dock ett mervärde i jämförelse med både vanligt 

kaffe och ekologiskt kaffe. Det extra tillägget av miljömässiga attribut på varumärket kan med 

andra ord i linje med Didier & Lucies (2008:487) forskning öka konsumentens värdering av 

produkten, förutsatt och i kombination med att denne i grunden har en positiv preferens för 

grundvarumärket. Till följd av att faktorn “miljöfördelar” har störst påverkan vid valet av 

konventionell Gevalia (se 4.4.1.1), samtidigt som det också finns en positiv och statistiskt 

signifikant korrelation mellan de symboliska fördelarna för vanlig Gevalia och superekologisk 

triomärkt Gevalia kan en förklaring till att etiketterna ger ett större värde vara att 

konsumenten som sagt redan upplever att grundvarumärket i sig är miljövänligt.  

 

En annan aspekt som kan bidra till att “miljöfördelsfaktorn” förklarar större del av variansen i 

detta dataset, jämfört med det ekologiska alternativet, är att faktorn nu även inkluderar jämn 

kvalitet och hälsofördelar. Konsumenter som exempelvis är av den åsikten att de via varumärket 

kan visa deras miljöhänsyn väldigt väl, anser sålunda med stor sannolikhet även att produkten är 
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av väldigt jämn kvalitet. Detta samband verifieras bland annat av Larceneux et al. (2012:97), 

som förklarar att miljömärkningar erbjuder bevis på objektiv kvalitet genom att produkterna 

producerats efter miljömässiga krav. En ytterligare bekräftelse på att sambandet mellan hälso- 

och kvalitetsaspekten i föreliggande faktor är logisk, återfinns hos Magnusson, Arvola, Hursti, 

Åberg & Sjödén (2001:223), då dessa forskare kommit fram till att hälsa är såväl ett viktigt 

inköpskriterium som en kvalitetsparameter för flertalet konsumenter. Flera andra studier visar 

dessutom att hälso-och miljöfrågor är viktiga skäl till varför människor sedermera går över till 

och väljer ekologiska livsmedel (Davies et al., 1995; Wandel & Bugge, 1997; Chinnici et al., 

2002). 

4.4.3.3. Faktor 3 “Praktiska fördelar” 

 

Den tredje faktorn i detta dataset är “praktiska fördelar” och den svarar för 6,49 procent av 

variansen i resultatet. Precis som för konventionellt och ekologiskt kaffe finns positiva samband 

mellan konsumentens positiva känslor för varumärket samt deras upplevelse av produktens smak 

och kvalitet. Dessutom förklarar faktorn “praktiska fördelar” lika stor del av variansen inom de 

båda dataseten för såväl det superekologiska kaffet som för det konventionella alternativet, vilket 

innebär att den vid båda fallen är av lika stor vikt vid en valsituation. Detta ligger i linje med det 

Torjusen et al. (2001:215) funnit i sin forskning; nämligen att traditionella kvalitetsaspekter för 

livsmedel, såsom utseende, smak och hållbarhet, ofta är viktigt för såväl konventionella som 

ekologiska konsumenter. 

 

Den interna relationen mellan faktorerna för superekologiskt kaffe, som uppvisar en rangordning 

där “konsumentens kontribution” har störst förklaringsgrad följt av “superekologiska fördelar” 

samt “praktiska fördelar”, motsvarar till skillnad från det ekologiska alternativet (se 4.4.2.3) inte 

De Pelsmacker et als. (2005:381) resultat. I nyssnämnda studie framkom nämligen att 

varumärket är det viktigaste attributet för kaffe, tätt följt av smak, medan miljömärkningen först 

kom på tredje plats (ibid.). Att faktorn “praktiska fördelar” inte får ökad betydelse vid valet av ett 

superekologiskt alternativ anser vi kan ha sin grund i att konsumentens uppfattning av de sociala 

aspekterna (såsom bättre arbetsvillkor för odlare och anställa) inte torde ha någon direkt 

koppling till de kvalitetsmässiga fördelarna konsumenten upplever, i form av exempelvis bättre 

smak på bönorna. På basis av detta och det faktum att konsumenter som sagt enbart kommer att 
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välja ett alternativ om fördelarna väger upp för det högre priset (Hartmann & Ibáñez, 2006:675; 

Miles & Frewer, 2001:54), finner vi det förklarligt att denna faktor får en underordnad roll 

jämfört med de symboliska miljöfördelarna.  

4.4.4. Faktoranalys 4: Superekologisk Gevalia (singel) 

 
Rotated Factor Matrix Superekologisk Gevalia (singel)

 

 

 
Factor 

1 2 3 

Loj.3ax. Även om 

varumärket skulle vara 

svårare att köpa skulle jag 

ändå köpa det 

,859 ,199 ,177 

Loj.3bx. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

,839 ,119 ,105 

BrE.3bx. Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
,765 ,315 ,138 

BrE.3ax. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

,726 ,298 ,345 

Erf.3cx. Varumärket gör att 

jag dricker mer  av kaffet 
,683 ,313 ,120 

BrE.3cx. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket jämfört med 

andra varumärken 

,625 ,311 ,175 

Kva.3cx. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
,602 ,378 ,101 

Kva.3bx. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

,253 ,826 ,241 

Kva.3ax. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

,261 ,791 ,201 
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Erf.3ax. Detta kaffe är 

väldigt välsmakande 
,385 ,765 ,139 

Loj.3cx. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

,448 ,465 ,398 

Erf.3bx. Detta kaffe är 

väldigt bra för min hälsa 
,385 ,462 ,308 

Symb.3bx. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

,116 ,269 ,844 

Symb.3ax. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

 ,141 ,747 

Symb.3cx. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

,164 ,268 ,742 

Miljöatt. Jag känner 

generellt att jag bidrar 

väldigt mycket till att skydda 

miljön 

,355  ,522 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 
Matris 4.4. Roterad faktormatris superekologisk Gevalia (singel). 
 

4.4.4.1. Faktor 1 ”Konsumentens kontribution” 

 

I det fjärde datasetet, där konsumenten bedömde superekologiskt Gevalia med en 

singelmärkning, utgör den största faktorn precis som för ekologisk Gevalia och superekologisk 

Gevalia med triomärkning, faktorn “konsumentens kontribution”. Faktorn inbegriper samma sju 

indikatorer som aktualiserades för såväl konventionell Gevalia, som ekologisk Gevalia och 

superekologisk Gevalia. Det intressanta är att faktorn i likhet med övriga miljövänliga alternativ 

svarar för i princip halva variansen, närmare bestämt för 49.84 procent. I jämförelse med vanligt 

kaffe (8.78 procent) påverkas därmed ett miljömärkt val (ekologisk 50.01 %, superekologisk trio 
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53.40 %, och superekologisk singel 49.84 %) till betydligt större del av faktorn “konsumentens 

kontribution”, det vill säga vad konsumentens själv är beredd att göra för varumärkets skull. 

 

Enligt faktoranalysen finns det bland annat ett samband mellan det faktum att konsumenten, 

framför andra varumärken, föredrar varumärket i fråga och i vilken utsträckning denne finner 

varumärket prisvärt. De konsumenter som med största sannolikhet skulle välja att köpa det 

superekologiska alternativet var i genomsnitt beredda att betala 43.68 kronor för detta. 

Konsumenter som med störst sannolikhet skulle välja ett ekologiskt kaffe var beredda att i 

genomsnitt betala 41.69 kronor för det superekologiska kaffet och 38.39 kronor för valt 

ekologiskt alternativ, medan de som valde det vanliga kaffet var beredda att betala 40.20 kronor 

för det superekologiska kaffet och 34.86 kronor för valt konventionellt alternativ. I likhet med 

det andra superekologiska alternativet (se 4.4.3.1 ovan) är en tolkning härav, att fastän 

konsumenterna visserligen anser att det superekologiska singelalternativet har ett mervärde, är 

detta mervärde inte tillräckligt stort för att de ska tycka att det är prisvärt att köpa denna produkt. 

Detta i kombination med att faktorn “konsumentens kontribution” har väldigt stor inverkan vid 

beslut kan med andra ord även här förklara den låga andelen konsumenter som valde alternativet. 

Att prisvärdhet, precis som för de två resterande ekologiska kaffealternativen, hamnar i den 

faktor som har störst förklaringsgrad, kan i likhet med Ekelund Axelsons (2004:22–23) forskning 

indikera på att svenska konsumenter oftast väljer efter priset och enbart i någon mån efter 

miljömässighet. Samma typ av resultat hos återfinns även hos Didier & Lucie (2008:480) där 

cirka hälften av de franska konsumenterna i urvalet hade priset som huvudkriterium för deras 

produktval. 

4.4.4.2. Faktor 2 “Praktiska fördelar” 

 

Den andra faktorn i det fjärde datasetet är “praktiska fördelar” och svarar för 12.43 procent av 

variansen. I jämförelse med faktorn “praktiska fördelar” i tidigare tre faktoranalyser, svarar 

denna för största variansen inom sitt dataset. Detta kan även här ha sin grund i att konsumenter i 

enlighet med CEC (1999:11), Johansson et al. (1999:297–298), Fotopoulos & Krystallis 

(2002:258), Ekelund Axelson (2004:23), Larceneux et al. (2012:97) samt Sörqvist et al. 

(2013:9), upplever att smak och/eller kvalitet påverkas av att produkter är producerade via en 

miljövänlig process (jfr faktorn “praktiska fördelar” under 4.4.2.2). Förklaringsgraden är sex 
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procentenheter större för detta superekologiska singelalternativ än för det konventionella 

alternativet och det andra superekologiska trioalternativet. Jämfört med det ekologiska 

alternativet förklarar “praktiska fördelar” tre procentenheter mer för detta alternativ. Vid val av 

kaffe verkar med andra ord den kvalitet produkten erbjuder påverka valet av detta 

superekologiska alternativ mer än vid något av de övriga alternativen.  

 

Eftersom konsumenten vid tilltrosattribut enbart på basis av sitt omdöme måste förlita sig på att 

produkten de facto inkluderar vissa kvalitetsattribut (Oude Ophius & Van Trijp, 1995:180), 

finner vi det logiskt att det ur faktoranalysen går att utläsa att det för val av ett varumärke med 

denna nya superekologiska märkning är av ännu större vikt att konsumenten erhåller positiva 

känslor samt upplever att kvaliteten är tillräckligt bra. Inte minst då även tilltrosattribut numera 

utgör en viktig dimension av produktkvalitén (Didier & Lucie, 2008:480). 

4.4.4.3. Faktor 3 “Superekologiska miljöfördelar” 

 

Den tredje faktorn i dataset fyra är “superekologiska miljöfördelar” och den svarar för 8.53 

procent av variansen. I jämförelse med det andra superekologiska alternativet, där 

“superekologiska fördelar” är faktor nummer två, erhålls en 2.43 procentenheter lägre 

förklaringsgrad. Precis som för den ekologiska produkten har dock det faktum att konsumenten 

känner att denne bidrar till att hjälpa miljön genom att köpa produkten en låg betydelse vid valet 

av det superekologiska singelalternativet, medan faktorn “praktiska fördelar” och 

“kontributionsfaktorn” står för den absolut största andelen. Även om miljömärkningens bidrag 

till val är något högre för det andra superekologiska alternativet är den generella tendensen för 

alla tre ekologiska alternativ, att det känslomässiga bidraget som miljömärkningen ger i form av 

“miljöfördelarna”, får en underordnad betydelse vid val av miljövänligt kaffe. Likt nämnts i 

4.4.2.3 kan en förklaring till detta, i likhet med Thøgersen (2002:90) och Grolleau & Caswells 

(2006:480) studier, vara att viljan att skydda miljön upplevs som ett mer abstrakt mål vid en 

konsumtionssituation, varför miljömärkningar enbart används som ett ytterligare övervägande.   

4.4.5. Jämförelse mellan faktoranalyserna 
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De största likheterna mellan de fyra olika faktoranalyserna är att “konsumentens kontribution” 

har en stor förklaringsgrad medan “miljöfördelarna” har en av de lägre förklaringsgraderna. 

“Kontributionsfaktorn” är av betydande storlek för alla tre ekologiska alternativ, vilket kan ha sin 

förklaring i att indikatorerna rörande bland annat pris laddar starkast på denna faktor (och 

svagare på datasetens övriga två faktorer). Till följd av att det dessutom i flertalet andra studier 

(Jolly, 1991:110; Magnusson et al., 2001:224; Ekelund Axelsons; 2004:22–23; Didier & Lucie, 

2008:480) har framkommit att priset är ett stort hinder vid inköp av miljövänliga produkter, 

bedömer vi det förklarligt att prisindikatorerna hamnar som samvarierande delfaktorer i faktorn 

“konsmentens kontribution”. Ytterligare en likhet mellan analyserna är att, trots att de indikatorer 

som ingår i variabeln erfarenhetsmässiga fördelar erhöll ett högt alphavärde (se appendix 2), är 

de i faktoranalysen uppdelade på olika faktorer. Att dessa indikatorer ligger i olika faktorer 

innebär i sin tur att de kan förklaras av olika bakomliggande orsaker, något som begränsar en 

generalisering av (den ursprungliga) variabeln i sin helhet. 

 

I likhet med Thøgersen (2002:86) och Grankvist et als. (2004:224) forskning, visar resultaten 

från våra faktoranalyser att de konsumenter som bryr sig mer om miljön också tenderar att vara 

mer påverkade av märkningen än de som bryr sig mindre. Detta eftersom faktorn “miljöfördelar” 

i samtliga fyra dataset innefattar miljöattitydsindikatorn samt de symboliska miljöfördelarna. Är 

konsumenten av åsikten att köp av en ekologisk produkt medför att de känner att de bidrar 

mycket till att hjälpa miljön, är sannolikheten sålunda stor att denne även har en hög miljöattityd. 

Även om korrelationen mellan konsumentens miljöattityd och sannolikheten att de slutligen 

väljer aktuellt alternativ visserligen är något starkare för såväl det superekologiska 

trioalternativet (r =0.374 och p<0.01), som för detta superekologiska singelalternativ (r=0.249 

och p<0.01), jämfört med det ekologiska alternativet (r=0.148 och p<0.01), är korrelationerna för 

alla tre alternativ ändå övergripande sett svaga. Detta överensstämmer med det som framkommer 

i faktoranalyserna där “miljöfördelsfaktorerna” för samtliga ekologiska alternativ förklarar 

förhållandevis låg andel av variansen. Resultaten ligger dessutom i linje med Magnusson et als. 

(2001:224) och Grankvist et als. (2004:226) studier där svaga samband mellan miljöattityder och 

inköpsbeteende också har erhållits. Att vår studie visar svaga samband mellan miljöattityder och 

inköpsbeteende innebär dock inte att konsumenter som väljer det vanliga kaffet är opåverkade av 

det miljömässiga påståendet. De flesta respondenter som med störst sannolikhet skulle välja att 
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köpa vanligt kaffe var nämligen villiga att betala mer både för det ekologiska alternativet samt 

för respektive superekologiskt alternativ än för det vanliga kaffet. Dock var de inte villiga att 

betala lika mycket som de respondenter som sedermera faktiskt valde det ekologiska, eller 

superekologiska alternativen (se vidare 4.5.2–4.5.3). 

 

Samtliga respondenter i studien har vidare svarat på frågeställningar för både vanligt kaffe samt 

ekologiskt kaffe, varför en faktoranalys som sagt även tagits fram för en kombination av dessa 

svar. “Miljöfördelarna” är precis som för de fyra enskilda dataseten av lägre betydelse jämfört 

med övriga attribut, samtidigt som en åtskillnad gjorts för indikatorerna rörande de symboliska 

fördelarna för det ekologiska alternativet respektive det konventionella alternativet. Även faktorn 

“konsumentens kontribution” har, i likhet med de enskilda faktoranalyserna, en större 

förklaringsgrad för det ekologiska kaffet än för det vanliga kaffet. Den mest markanta skillnaden 

mellan faktoranalyserna är dock att den största faktorn i det kombinerade datasetet rörde 

“praktiska fördelar”. En förklaring till detta kan vara att konsumenter som anser att konventionell 

Gevalia har väldigt bra kvalitet, på basis av varumärkets ryktesfördelar, med stor sannolikhet 

även kommer tycka att ekologisk Gevalia är av väldigt bra kvalitet. Miles & Govin (2000:300) 

menar nämligen att företag som tillhandahåller överlägsna kvalitetsvarumärken, och agerar på ett 

socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt, skapar ryktesfördelar.  

 

Utöver detta kan påpekas att hälsoindikatorn är den indikator som flyttats runt mest mellan olika 

faktorer i de fyra olika dataseten, medan den i den kombinerade faktoranalysen har fått en egen 

faktor. Denna frågeställning har dessutom erhållit den lägsta förklaringsgraden i den 

kombinerade faktoranalysen. Att hälsoaspekten inte tillmäts särskilt stor vikt vid en valsituation, 

jämfört med de övriga faktorerna, skulle kunna förklaras av det Lourerio & Lotade (2005:135) 

kommit fram till i sin studie; nämligen att när gäller ekologiskt kaffe kan många konsumenter 

uppleva att hälsoförmånerna associerade med produkten är mycket lägre än de hälsofördelar som 

härrör från konsumtionen av exempelvis ekologiska frukter och grönsaker. En tolkning som kan 

göras på basis av detta är att ett miljömärkt kaffes hälsofördelar möjligtvis inte är lika explicita 

som de som härrör från ekologiska grönsaker och frukter, då de sistnämnda redan per definition 

torde betraktas som “hälsoskapande nyttigheter”. 
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4.5. Klusteranalys 

4.5.1. Demografiska variabler 

 
Vad gäller demografiska variabler är dessa inte inkluderade i klusteranalysen. Relevansen av 

dessa variabler har diskuterats mycket i tidigare grön forskning, då resultaten från studierna inte 

varit övertygande, eftersom starka korrelationer mellan demografiska variabler och ekologisk 

konsumtion i en studie har dementerats i en annan studie (Straughan & Roberts, 1999:558; 

Peattie, 2001:188; Diamantopoulos et al., 2003:468–470; Rex & Baumann, 2007:569; Paço et 

al., 2009:17). Att det inte finns någon genomgående trend mellan olika studier vad beträffar 

sambandet mellan demografiska variabler och ekologisk konsumtion framkommer även i 

föreliggande studie. I den genomförda korrelationsanalysen uppvisades nämligen ringa och i 

princip försumbara samband för både kön och ålder, vilka dessutom saknade statistisk 

signifikans på både 0.01- och 0.05-nivån (se avsnitt 4.2, appendix 12). I ett initialt skede av 

klusterutformningen togs båda indikatorer ändå med för en extra kontroll. Ålderfördelningen 

mellan klustren var dock i det närmaste identisk och alla kluster representerades av män. Detta 

tyder på att konsumentens ålder eller kön inte har en betydande inverkan på dennes etiska 

konsumtionsbeteende. Precis som De Pelsmacker et al. (2005:366) förklarar i sin studie är det 

dock inte enbart demografiska faktorer som definierar och identifierar en etisk konsument, utan 

även människors värderingar tenderar att ha en betydande påverkan på deras etiska 

konsumtionsbeteende.  

4.5.2. Klusteranalys enkätversion 2 

 
Klusteranalysen återfinns i sin helhet i appendix 9. 
 

4.5.2.1. Kluster 1 “De varumärkesobundna kaffedrickarna, no 1” 

 

“De varumärkesobundna kaffedrickarna” representerar 33 procent av respondenterna som 

besvarade enkätversion 2. Dessa upplevs inte som några lojala Gevaliakonsumenter. Individerna 

i detta kluster tenderar inte heller att anse att de genom köp av ett konventionellt alternativ kan 

bidra särskilt mycket till att hjälpa miljön. Sådana fördelar kommer först när kaffet är ekologiskt 
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eller superekologiskt. Smaken upplevs emellertid som sämre för miljömärkt kaffe, oavsett om 

det är ekologiskt eller superekologiskt. För dessa individer tenderar betalningsviljan för såväl det 

ekologiska som det superekologiska alternativet dessutom vara något högre, jämfört med det 

konventionella alternativet. När det sedan kommer till hur “De varumärkesobundna 

kaffedrickarna” väljer mellan de tre olika kaffealternativen visar det sig dock att detta kluster 

enbart är beredd att betala marknadspriset för det konventionella kaffet, vilket också är det kaffe 

som mest sannolikt köps. Det ovanstående kan förklaras av att vissa konsumenter i enlighet med 

Grankvist et al. (2004:225) uppmärksammar miljömärkningar, men att uppmärksamheten inte är 

tillräckligt stark för att få dem att välja ett ekologiskt alternativ. Pedersen & Neergarad 

(2006:24) förklarar nämligen att det är kostsamt, tidskrävande och svårt för konsumenter att välja 

de “rätta produkterna” att visa sin miljöhänsyn genom, eftersom till och med den mest 

informerade konsumenten saknar kunskap om alla existerande miljömärkningar. 

4.5.2.2. Kluster 2 “Varumärkeslojalisterna”  

 

“Varumärkeslojalisterna” svarar mot 26 procent av de respondenter som besvarade enkätversion 

2. Detta kluster inkluderar de mest lojala Gevaliakonsumenterna, vilka anser att kaffet (för alla 

tre alternativ) är både välsmakande samt bra för hälsan. Varumärket har dessutom potentialen att 

få dem att konsumera mer kaffe. Förutom lojalitet verkar detta kluster även betrakta de 

kvalitetsmässiga och erfarenhetsmässiga fördelarna för de olika kaffealternativen som likvärdiga. 

Superekologiskt kaffe bedöms emellertid vara något bättre för hälsan, jämfört med såväl den 

konventionella som den ekologiska varianten. Klustret representerar vidare de individer som 

redan genom köp av varumärket Gevalia anser att de gör ett aktivt miljöval. Samtidigt finner de 

dock att det ekologiska och framförallt det superekologiska kaffet genererar en högre grad av 

symboliska miljömässiga fördelar jämfört med deras konventionella motpart.  

 

När det kommer till betalningsvilja verkar “Varumärkeslojalisterna” vidare uttrycka en högre 

betalningsvilja för såväl det ekologiska som det superekologiska alternativet jämfört med det 

konventionella. Då de symboliska fördelarna är de fördelar som ökar mest för 

“Varumärkeslojalisterna” när kaffet är ekologiskt eller superekologiskt, verkar det troligt att 

klustrets ökade betalningsvilja för dessa båda alternativ till stor del härrör från ökningen av dessa 

fördelar. Betalningsviljan överensstämmer dock enbart med marknadspriset för det 
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konventionella samt det ekologiska kaffet, medan marknadspriset för det superekologiska kaffet 

- betalningsviljan till trots - fortfarande verkar upplevas som för högt. I slutändan uppvisar 

dessutom även individerna i detta kluster en något större sannolikhet att köpa det konventionella 

kaffet jämfört med någon av de båda miljömärkta kaffesorterna. Denna tendens överensstämmer 

med det resultat Magnusson et al. (2001:222) har funnit i sin studie där bara en liten andel av 

svenska konsumenter regelbundet köpte ekologiska livsmedel, trots det faktum att majoriteten 

uppvisade positiva miljömässiga attityder. Detta gap har diskuterats även i ett flertal andra 

studier (De Pelsmacker et al., 2005; Pedersen & Neergaard, 2006; Rex & Baumann, 2007; m.fl.). 

Thøgersen (2000:305) poängterar förvisso att det är osannolikt att konsumenter, likt individerna i 

detta kluster, ens fäster uppmärksamhet vid en miljömärkning om de inte finner det värdefullt att 

skydda miljön, samt upplever att miljömärkningen tillhandahåller den information som krävs för 

att köp av miljövänliga produkter ska uppfattas som ett effektivt medel för att uppnå detta mål. 

En förklaring till att individerna sin generella miljöattityd till trots ändå inte tenderar att köpa det 

ekologiska alternativen kan vara det faktum även Magnusson et al. (2001:222) kommit fram till i 

sin studie; nämligen att de flesta konsumenter när allt kommer omkring ändå finner det viktigt, 

eller till och med väldigt viktigt, att ekologiska livsmedel inte kostar mer än deras konventionella 

motsvarigheter. 

4.5.2.3. Kluster 3 “Te-drickarna” 

 

“Te-drickarna” representerar 13 procent av de respondenter som besvarade enkätversion 2. 

Sannolikheten för att de ska köpa någon av kaffevarianterna är nästan obefintlig. Trots att detta 

kluster förvisso verkar uppleva att de symboliska miljömässiga fördelarna, som genereras av 

ekologiskt och framförallt superekologiskt kaffe är något högre jämfört med det konventionella 

alternativet, är denna skillnad ändå försumbar. Det verkar därför onekligen som att denna 

klustergrupp inte anser att köp av kaffe är det bästa sättet att uttrycka sin miljövänlighet på. Detta 

kan likt Lockie, Lyons, Lawrence & Grice (2005:144) har funnit i sin studie delvis förklaras av 

en förhållandevis svag relation mellan konsumentgruppens ekologiska värderingar och 

konsumtion av ekologiska produkter, något som i sin tur kan bero på just det faktum att många 

konsumenter känner att köp av ekologiska produkter inte utgör det enda, eller ens det bästa, 

medlet att uttrycka sina miljömässiga värderingar på. Klustret tenderar heller inte att uppleva att 
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varumärket ökar deras konsumtion av kaffe, vilket kan förklaras av det faktum att de varken 

anser att Gevalia är gott eller bra för hälsan.    

4.5.2.4. Kluster 4 “Miljöskeptikerna”  

 

“Miljöskeptikerna” representerar 15 procent av de respondenter som besvarade enkätversion 2. 

Vi upplever att denna klustergrupp gärna köper konventionell Gevalia, men om det skulle krävas 

någon extra kontribution från deras sida övergår de enkelt till att köpa ett annat varumärke. För 

“Miljöskeptikerna” är god smak och god kvalitet något som verkar upplevas som viktigt och 

ekologiska alternativ anser de både smakar sämre och är av sämre kvalitet. De ekologiska 

alternativen anses inte heller prisvärda. McCluskey & Loureiro (2003:95) har i sin studie pekat 

på att en viktig faktor för att konsumenten ska tycka att produkten förtjänar ett premiepris är att 

denne upplever att miljömärkta produkter är av hög kvalitet. Att de ekologiska alternativen inte 

bedöms som prisvärda och följaktligen inte heller väljs kan i föreliggande studie således delvis 

bero på att “Miljöskeptikerna” inte anser att kvaliteten är tillräckligt hög.  

 

“Miljöskeptikerna” verkar vidare vara negativt inställda till de båda miljömärkningarna, varför 

de av naturliga skäl inte heller anser att kaffe är ett vidare bra medel att visa sin miljöhänsyn på. 

Deras upplevda möjlighet att visa sin miljöhänsyn via köp av miljömärkta kaffealternativ 

reduceras till och med vid ökning av miljömärkningar från Krav till det superekologiska 

trioalternativet med Krav, Fairtrade och Rainforest Alliance. Samma minskade tendens 

uppvisades även gällande betalningsviljan för de ekologiska alternativen. Att det 

superekologiska alternativet erhåller en lägre bedömning än det ekologiska alternativet kan i 

föreliggande fall bero på det faktum att konsumenter föredrar olika miljömärkningar, vilket 

enligt Didier & Lucie (2008:487) och Sirieix et al. (2012:20) kan påverka effekten av olika 

märkeskombinationer. Detta på grund av att konsumenterna inte tycker om eller litar på någon av 

märkningarna, eller att de upplever kombinationen som motsägelsefull (Sirieix et al., 2012:17). 
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4.5.2.5. Kluster 5 “Miljövännerna”  

 

“Miljövännerna” representerar 13 procent av de respondenter som besvarade enkätversion 2. 

Individerna i klustret tycks prioritera miljön i hög grad och är villiga att betala mer för det 

ekologiska alternativet och ytterligare lite till för det superekologiska alternativet. 

”Miljövännerna” tenderar däremot inte att uppvisa så pass hög lojalitet till det konventionella 

alternativet att de skulle göra någon extra ansträngning för att finna det. De tycks dock ha desto 

högre lojalitet till de ekologiska alternativen. Individerna i detta kluster upplever vidare att 

Gevalias kaffe ändå är av väldigt bra och jämn kvalitet, men att ekologiskt och superekologiskt 

kaffe är något bättre. Dessutom uppfattar “Miljövännerna” även att kaffet är väldigt 

välsmakande. Individerna tenderar däremot inte att bedöma konventionellt kaffe som ett 

förhållandevis miljömässigt val, men upplever att det ekologiska alternativet samt det 

superekologiska alternativet genererar betydligt mer symboliska miljömässiga fördelar jämfört 

med det konventionella. När “Miljövännerna” väljer är det självklart det superekologiska 

alternativet som hamnar i varukorgen. I enlighet med de resultat Lodorfos & Dennis (2008:33) 

fann i sin studie, tenderar individerna i detta kluster vara intresserade av att köpa ekologiska 

produkter i tron att de är mer hälsosamma, smakar bättre och totalt sett är av bättre kvalitet.    

4.5.3. Klusteranalys enkätversion 3 

 
Klusteranalysen återfinns i sin helhet i appendix 10. 
 

4.5.3.1. Kluster 1 “De varumärkesobundna kaffedrickarna, no 2”  

 

Föreliggande kluster representerar 29 procent av de respondenter som besvarade enkätversion 3. 

Detta kluster verkar, i likhet med klustret “De varumärkesobundna kaffedrickarna, no 1”, inte 

bestå av typiska Gevaliadrickare, varvid det förefaller naturligt att det inte har någon vidare hög 

varumärkeslojalitet. En något mer positiv inställning innehas dock till de båda ekologiska 

alternativen, men sannolikheten för att individerna i detta kluster överhuvudtaget skulle köpa 

något av de tre kaffealternativen är trots detta väldigt låg. “De varumärkesobundna 

kaffedrickarna, no 2” tenderar visserligen att tycka att miljöfördelarna ökar ju mer ekologiskt 

kaffet blir, men verkar detta till trots inte tycka att inköp av kaffe är ett särskilt bra sätt att visa 
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sin miljöhänsyn på (då de symboliska fördelarna för samtliga kaffealternativ erhållit 

förhållandevis låga värden jämfört med andra kluster). Smaken upplevs vidare som sämre för de 

båda ekologiska alternativen jämfört med det konventionella alternativet.  

 

Trots att produkterna till sitt marknadspris inte tenderar att upplevas som prisvärda, uppvisar 

personerna i detta kluster avslutningsvis en benängehet att betala något mer både för det 

ekologiska alternativet och det superekologiska (singelmärkta) alternativet jämfört med det 

konventionella alternativet. Det är dock enbart för det konventionella kaffet som klustrets 

betalningsvilja överensstämmer med marknadspriset. Eftersom “De varumärkesobundna 

kaffedrickarna, no 2” tycks ha ett väldigt lågt förtroende för samtliga tre alternativ finner vi det 

sammanfattningsvis logiskt att betalningsviljan inte heller är så hög. Castaldo, Perrini, Misani & 

Tencati (2009:2) menar nämligen att högt förtroende är relaterat med lojalitet till varumärket 

samt betalningsviljan för detta.  

4.5.3.2. Kluster 2 “Vanekonsumenterna”    

 

“Vanekonsumenterna” svarar för 22 procent av respondenterna som besvarade enkätversion 3. 

Några tydliga skillnader i hälsoeffekter, smak eller konsumtion till följd av miljömärkningar 

verkar inte finnas. “Vanekonsumenterna” uppfattas som lojala Gevaliakonsumenter. Fastän det 

superekologiska singelmärkta alternativet enligt “Vanekonsumenterna” tillhandahåller 

symboliska miljömässiga fördelar i högre grad än de övriga alternativen, är betalningsviljan för 

detta alternativ dock ändå inte högre än för det ekologiska alternativet. Med andra ord verkar 

“Vanekonsumenterna”, trots sin positiva attityd till det superekologiska alternativet, fortfarande 

inte vara beredda att betala erbjudet marknadspris för detta alternativ. Däremot har individerna i 

detta kluster en betalningsvilja som uppgår till det ekologiska kaffets marknadspris. Icke desto 

mindre är det dock så att individerna trots att dessa både upplever flera positiva aspekter med 

miljömärkt kaffe, och dessutom uttrycker en betalningsvilja som överstiger det konventionella 

alternativets marknadspris, med största sannolikhet ändå väljer det konventionella alternativet. 

En rimlig förklaring till detta kan vara att dessa konsumenter sannolikt köper produkten av ren 

vana snarare än vilja. Magnusson et al. (2001:224) har i sin forskning förtydligat att en av 

anledningarna till att gröna köp inte blir av, även om konsumenten har en positiv attityd till 

ekologiska produkter, är just på grund av vanemässiga beteenden. I enlighet med Magnusson et 
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als. (2001) resonemang kan sålunda “Vanekonsumenterna” i en del köpsituationer visserligen 

välja ett ekologiskt alternativ, men då det ännu inte blivit ett rutinmässigt beteende är 

sannolikheten för sådana val (sett ur ett längre perspektiv) fortfarande väldigt låg. Precis som 

Grankvist & Biel (2001:409; 2007:706) förklarar innebär nämligen en vaneförändring inte bara 

att konsumenten måste utveckla en positiv miljöattityd, utan köpbeteendet ska även ha förändrats 

och blivit ett invant beteende i den faktiska valsituationen.  

4.5.3.3. Kluster 3 “De ringa miljövännerna”   

 

“De ringa miljövännerna” representerar 10 procent av respondenterna som besvarade 

enkätversion 3. Individerna i detta kluster utgör de som kan klassificeras som minst lojala av 

samtliga kluster (i klusteranalys 3). Jämfört med det konventionella alternativet tycks individerna 

i detta kluster vidare känna att de genom att köpa ekologiskt kaffe bidrar till att hjälpa miljön 

något mer. Detsamma upplevs emellertid inte för det superekologiska alternativet. “De ringa 

miljövännerna” har av naturliga skäl därför inte heller lika positiva känslor för det 

superekologiska alternativet som för de övriga alternativen. En möjlig förklaring till detta kan 

vara att de känner ett lägre förtroende till den superekologiska singelmärkningen. Peattie 

(2001:189) och Thøgersen (2002:91) förklarar att en osäkerhet kring miljömärkningen är något 

som kan följas av en misstro för märket och dess gröna produktanspråk, vilket följaktligen 

medför att om konsumenter upplever att de gröna marknadsföringspåståenden som 

miljömärkningen genererar är vaga alternativt ogrundade kan köp utebli. 

 

“De ringa miljövännerna” verkar vidare anse att det superekologiska kaffet varken är av lika god 

kvalitet och följaktligen inte heller lika välsmakande som det ekologiska kaffet. Individerna i 

klustret uttrycker däremot en betalningsvilja för det superekologiska alternativet som 

överensstämmer med betalningsviljan för det ekologiska alternativet. Betalningsviljan 

underskrider dock de ekologiska alternativens respektive marknadspris. En möjlig tolkning härav 

är att fastän kvaliteten upplevs som något bättre för ett ekologiskt alternativ jämfört med ett 

konventionellt alternativ, kan den inte ens tillsammans med övriga fördelar kompensera för det 

högre marknadspriset det ekologiska alternativet har. Det är alltså enbart för det konventionella 

alternativet som betalningsviljan är analog med marknadspriset, varför det av naturliga skäl är så 
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att om “De ringa miljövännerna” väljer ett av kaffealternativen är det med allra största 

sannolikhet det konventionella kaffet.  

4.5.3.4. Kluster 4 “Kravkonsumenterna”   

 

“Kravkonsumenterna” representerar 21 procent av de respondenter som besvarade enkätversion 

3. Detta kluster består av de mest lojala individerna. Klustret består även av de respondenter 

vilka med störst sannolikhet skulle välja det ekologiska alternativet. “Kravkonsumenterna” 

verkar vidare även känna att de redan genom att köpa det konventionella kaffet i viss 

utsträckning bidrar till att hjälpa miljön. För det ekologiska kaffet upplever individerna i klustret 

att de symboliska miljöfördelarna tillhandahålls i högre grad jämfört med det konventionella 

alternativet. Vidare tenderar “Kravkonsumenterna” inte uppleva några större skillnader i de olika 

kaffealternativens kvalitet, även om smaken verkar föredras för det ekologiska alternativet. 

Dessutom upplevs miljövänligt kaffe överlag som ett bättre hälsoalternativ än konventionellt 

kaffe. Vad gäller betalningsviljan tycks “Kravkonsumenterna” anse att mer miljövänlighet i viss 

utsträckning ska få kosta mer, men de verkar trots detta inte vara villiga att betala fullt så mycket 

som det superekologiska alternativet kostar. De tycks däremot kunna tänka sig att betala 

marknadspriset för det ekologiska kaffet och dessutom mer än marknadspriset för det 

konventionella kaffet. Fastän skillnaden i sannolikhet för val inte är väldigt markant vid 

jämförelse mellan de olika kaffealternativen är sannolikheten för att ett ekologiskt alternativ väljs 

dessutom något större jämfört med det konventionella alternativet.  

 

En tolkning av det ovanstående är att individerna i detta kluster är miljömedvetna och i framtiden 

mycket väl kan tänka sig att “uppgradera” till ett superekologiskt alternativ, men att de i 

dagsläget är konsumenter som känner störst preferens för, och därmed med största sannolikhet 

väljer, det ekologiska kaffet. Precis likt Torjusen et al. (2001:215) tydliggör i sin forskning kan 

en förklaring till detta vara att dessa ekologiska konsumenter upplever att köp av 

tredjepartsmärkta ekologiska livsmedel - i detta fall kravmärkt kaffe - utgör ett sätt att erhålla 

information om de icke-observerbara kvalitetsaspekterna vad beträffar livsmedel, det vill säga att 

de faktiskt känner att de tack vare miljöetiketten tillämpar en strategi där de på ett direkt sätt 

agerar i enlighet med önskvärda etiska och miljömässiga beteenden. Detta genom att individerna 

via köpet av ett kravmärkt alternativ upplever att de faktiskt erhåller trovärdig information om 
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bland annat ekologiska jordbruksmetoder med mindre negativ påverkan på miljön (jfr Orsato, 

2006:135; KRAV, 2013-04-17). I detta kluster tycks individerna med andra ord känna störst 

tilltro till det kravmärkta ekologiska alternativet, varvid de således upplever miljöpåståendet som 

märkningen genererar som trovärdig, vilket i sin tur enligt Grolleau & Caswell (2006:483) ökar 

intresset för upprepade köp av produkten i fråga. En förklaring till att individerna, trots att de 

även tenderar att uppvisa starka preferenser för den superekologiska singelmärkningen, ännu inte 

verkar vilja ta steget att istället välja detta alternativ kan i enlighet med Thøgersen (2002:92) och 

Pedersen & Neergard (2006:20–22) bero på att de på grund av begränsad erfarenhet att köpa 

detta ekologiska alternativ ännu inte känner erforderligt med tilltro till märkningens 

miljöpåstående. 

4.5.3.5. Kluster 5 ”De bekväma miljövännerna”  

 

“De bekväma miljövännerna” representerar 18 procent av respondenterna i enkätversion 3. Dessa 

tycks uppleva att de redan genom att köpa vanligt Gevaliakaffe kan hjälpa miljön på ett bra sätt. 

Dock verkar de även vara av den åsikten att ett köp av ett ekologiskt kaffe erbjuder ännu fler 

miljöfördelar. Likaså ger även ett superekologiskt alternativ dem möjligheten att på ett ännu 

bättre sätt uppvisa sin miljöhänsyn. Vidare tenderar individerna i detta kluster vara av den 

åsikten att konventionell Gevalia är väldigt välsmakande samt att varumärket gör att de 

konsumerar mer av detta kaffe. Däremot tycks “De bekväma miljövännerna” uppleva att 

ekologiska alternativ smakar sämre, vilket logiskt sett förklarar det faktum att dessa individer 

tenderar att konsumera mindre av det ekologiska kaffet.  Vad beträffar kvaliteten anser “De 

bekväma miljövännerna” att konventionell Gevalia är ett väldigt bra och prisvärt alternativ. Den 

goda kvaliteten för det konventionella alternativet är dessutom den indikator som fått högst 

bedömning av “De bekväma miljövännerna”. Både den upplevda kvaliteten och prisvärdheten 

tenderar dock att försämras ju mer ekologisk produkten blir, och ansträngningen respondenten är 

beredd att göra för att köpa kaffet följer i samma spår.  

 

Då det enbart är de symboliska fördelarna som tenderar att öka för de ekologiska alternativen, 

verkar det troligt att den ökade betalningsviljan som “De bekväma miljövännerna” uttrycker för 

de ekologiska alternativen härrör från dessa fördelar. Dock bör det samtidigt också noteras att 

även om “De bekväma miljövännerna” uttrycker en ökad betalningsvilja för ekologiskt kaffe 
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kommer de likväl med allra största sannolikhet att välja det konventionella kaffet vid 

köptillfället, då det enbart är för detta alternativ betalningsviljan är förenlig med marknadspriset. 

Detta kan ha sin förklaring i att konsumenter, precis som Grankvist & Biel (2001:406), Peattie 

(2001:193) samt Ginsberg & Bloom (2004:80) beskriver i sina studier, kan vara mottagliga för 

miljömärkningar utan att de för den delen är villiga att förändra sin livsstil eller sin syn på 

konsumtion.  

4.5.4. Övergripande tendenser mellan klustren 

 
För samtliga konsumenttyper (“Miljöskeptikerna” undantaget) tenderar de upplevda symboliska 

fördelarna bli större ju mer miljövänligt kaffet blir, då dessa ekologiska produkter i jämförelse 

med konventionellt kaffe bland annat upplevs kunna ge dem en känsla av att i högre grad bidra 

till att hjälpa miljön. De olika klustergrupperna tenderar dessutom i allmänhet vara av den 

åsikten att det ekologiska kaffet är något bättre för hälsan än vad det konventionella kaffet är. 

Eftersom det är kaffe som har bedömts i sammanhanget, och kaffeodlingen numera är världens 

tredje största användare av bekämpningsmedel (Konsumentverket, 2013-12-19), kan det mycket 

väl vara en förklaring till varför de ekologiska Gevaliasorterna uppfattas vara något bättre för 

hälsan jämfört med det omärkta konventionella kaffealternativet. Bougherara & Grolleau 

(2005:422) påpekar i överensstämmelse med ovanförda resonemang att det är instinktivt 

övertygande att en reducerad användning av kemiska produkter leder till lägre nivåer av 

bekämpningsmedelsrester i livsmedel. 

 

I motsats till tidigare forskning av bland annat Johansson et al. (1999:297–298), Larceneux et al. 

(2012:87), Ekelund Axelson (2004:22–23) samt Sörqvist et al. (2013:9), där det framkom att 

många konsumenter förväntar sig att smaken på produkter producerade via en miljövänlig 

process är bättre än smaken för konventionellt odlade produkter, återfinns det bland de flesta 

klustren i föreliggande studie snarare en upplevd försämring av smaken för de ekologiska 

produkterna. Vid undersökningstillfället uttryckte till och med några av respondenterna att de 

tyckte att det ekologiska kaffet hade en mer bitter smak än det konventionella kaffet. Detta kan 

ha sin förklaring i vad Douglas Jonehaug, inköpschef på Zoega, berättar om produktionen av 

ekologiskt kaffe: 
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“Svårigheten ligger i att få en jämn kvalitet och smak. Det beror på att det finns så få ekologiska 

kaffeproducenter i världen att vi måste köpa in många mindre partier av kaffebönor som kan 

variera i kvalitet. Därför berättar vi också på de ekologiska förpackningarna att kaffets smak 

kan variera, vilket den inte gör hos våra konventionella produkter.” (Ekoweb, 2013-12-18) 

Flertalet kluster tenderade således även att uppleva att de ekologiska alternativen var av sämre 

kvalitet, och dessa kluster uppvisade naturligt nog inte heller någon stor sannolikhet för att välja 

någon av de ekologiska alternativen. Eftersom miljömärkningar utgör tilltrosattribut som inte 

omedelbart kan erfaras genom konsumtion (Oude Ophius & Van Trijp, 1995:180; Poelman et al., 

2008:114), kan en förklaring likt tidigare nämnt (se 4.5.2.1 och 4.5.3.4) vara att individerna i 

dessa kluster inte känner tillräckligt starkt förtroende för miljömärkningens bakomliggande 

budskap. Detta kan i sin tur ha sin förklaring i att dessa individer, precis som Oude Ophius & 

Van Trijp (1995:180) förtydligar, enbart på basis av omdömet, alternativt information som 

tillhandahålls av andra - såsom tredjepartscertifierare - måste förlita sig på att produkten de facto 

inkluderar tillkännagivna kvalitetsattribut. 

 

Klustret “Miljövännerna” upplevde däremot att kvaliteten förbättrades för de ekologiska 

alternativen. De var dessutom den grupp av individer som med största sannolikhet skulle välja att 

köpa det superekologiska alternativet. Detta överensstämmer med forskning av Didier & Lucie 

(2008:485) där det framkom att denna typ av konsumenter, karaktäriseras av att de regelbundet 

köper såväl ekologiska som rättvisemärkta produkter. Med andra ord värderar dessa konsumenter 

ekologiska märkningar respektive rättvisemärkningar på basis av de miljömässiga och sociala 

kvalitetskriterer som är kopplade till etiketterna. Även CEC:s (1999:11) studie visade att de 

konsumenter som köper ekologiskt odlat skuggkaffe påverkades mest av uppfattningen att denna 

kaffesort är överlägsen när det gäller kvalitet. Likaså fann Larceneaux et al. (2012:93) att 

konsumenten nyttjar miljöetiketten för att kunna identifiera en bra och kvalitetsmässig produkt, 

medan Loureiro et al. (2002:214–215) fann att den upplevda kvaliteten på miljömärkta äpplen 

hade en positiv och betydande effekt på sannolikheten att välja miljömärkta äpplen. 

 

Hartmann & Ibáñez (2006:675) framhåller i sin forskning att det hos samtliga individer existerar 

bakomliggande drivkrafter till olika beteendemönster gällande miljön, i form av de individuella 

kostnads- och fördelaranalyser som vi alla gör vid beslutsfattande. Kostnads- och 
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fördelsanalysen kan härledas till de tre faktorerna i faktoranalysen (se 4.2), där “konsumentens 

kontribution” här representerar kostnaden, medan “praktiska fördelar” och “miljöfördelar” 

tillsammans står för fördelarna. För de ekologiska kaffesorterna uppvisade faktoranalysen en 

väldigt hög förklaringsgrad för “konsumentens kontribution”, medan de “miljömässiga 

fördelarna” hade en mycket lägre påverkan vid val. Erhåller indikatorer som återfinns inom 

faktorn “konsumentens kontribution” (vilken förklarar den största andelen av variansen) 

betydligt lägre bedömningar än de indikatorer som kan kopplas till de andra två faktorerna finner 

vi det följaktligen förklarligt att de ökade miljömässiga fördelarna, som de flesta klustren 

uppvisar tendenser för, inte upplevs som tillräckligt stora för att valet ska förändras.  

 

Peattie (2001:194) förklarar i enlighet med det nyssnämnda att vid konsumenters 

köpkompromiss bör även icke prisbaserade kostnader, såsom ansträngningen konsumenten måste 

göra för att samla och analysera information, tas i beaktning. För de klustergrupper som med 

största sannolikhet skulle välja ett superekologiskt alternativ, exempelvis klustret 

“Miljövännerna”, erhöll de indikatorer som härrör från de i faktoranalysen framtagna faktorerna 

“konsumentens kontribution” (vilken även innehåller icke-prisbaserade kostnader, såsom att åka 

någon annanstans för att köpa varumärket om det är slut i butik) och “praktiska fördelar” ökade 

värden för de superekologiska alternativen, i jämförelse med det konventionella och ekologiska 

alternativet. De kluster som hade låg sannolikhet att välja ett av de ekologiska alternativen 

tenderade däremot att ha lägre bedömningar på de indikatorer som återfinns under faktorn 

“konsumentens kontribution”, jämfört med vad de hade på indikatorerna tillhörande de 

“praktiska fördelarna” respektive “miljöfördelarna”. Även om de symboliska fördelarna för de 

flesta klustergrupper tycks vara de fördelar som ökar mest för de ekologiska alternativen, medan 

övriga indikatorer får lägre värden än dessa (jfr klustret “De bekväma miljövännerna”), ökar 

betalningsviljan avslutningsvis inte tillräckligt mycket för att välja ett superekologiskt alternativ.  

4.6. Analys av kompromisseffekten 

 
Kärnan i kompromisseffekten är att ett alternativ tenderar att vinna marknadsandelar när det blir 

en kompromiss eller det mellersta alternativet i en uppsättning alternativ (Simonson, 1989:159). 

Tillämpat på föreliggande studie skulle därmed sannolikheten för att ett ekologiskt alternativ 
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köps, öka när ett superekologiskt alternativ tillförs valsetet. Enligt föreliggande undersökning 

valde 46 procent av respondenterna det ekologiska alternativet i en valuppsättning med två 

alternativ. När det superekologiska singelalternativet tillfördes minskade dock den procentuella 

andelen som valde det ekologiska alternativet till 30 procent. Samma tendens framkom när det 

superekologiska trioalternativet infördes till valsetet. Då var det så få som 25 procent av 

respondenterna som valde det ekologiska alternativet. Istället för att de som köper det 

konventionella alternativet i högre grad väljer ett ekologiskt mellanalternativ, upplever vi 

följaktligen snarare att en del av de konsumenter som sedan tidigare redan köper ekologiskt 

tenderar att “uppgradera” sig och nu välja det superekologiska alternativet. Andelen som köper 

det konventionella alternativet (se tabell 4.7) förändras nämligen marginellt när det tillförs ett 

superekologiskt alternativ till valsetet, och när det är singelalternativet som tillförs ökar den 

konventionella andelen till och med något. Sammantaget ger det ovanstående därmed en tydlig 

indikation på att det i föreliggande studie inte har uppstått någon kompromisseffekt. 

 

Simonson & Tversky (1992:282) samt Chernev (2004a:250) menar att konsumenter förlitar sig 

på valsammanhanget för att bedöma ytterligheterna i varje extremalternativ genom att 

alternativens för- och nackdelar, i form av de olika attributen, bedöms i relation till varandra 

snarare än till en neutral referenspunkt. Vid val mellan de olika alternativen i föreliggande studie 

ställdes respondenten således framför de två attributen pris och miljömässiga fördelar, där det 

satta priset ökade ju mer ekologisk produkten blev. Det konventionella alternativet var därmed 

det överlägsna alternativet när det gäller prisattributet medan det superekologiska alternativet var 

det överlägsna när det gäller det miljömässiga attributet. För att ett kompromissalternativ i 

föreliggande studie skulle kunna uppstå hade konsumenten följaktligen behövt vara av den 

åsikten att det superekologiska alternativets miljöattribut genererar mer fördelar än det 

ekologiska alternativets miljöattribut. Detta eftersom de olika alternativen redan har definierade 

prisskillnader. Upplevs inte detta blir det ekologiska alternativet inte någon mellanposition, där 

det är bättre än det konventionella alternativet på miljöattributet men sämre på detta attribut 

jämfört med det superekologiska alternativet, samt bättre än det superekologiska vad gäller 

prisaspekten men sämre i förhållande till det konventionella alternativet vad beträffar pris. 
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I och med att majoriteten av samtliga kluster i studien, närmare bestämt 85 procent av 

individerna i enkätversion 2 respektive 90 procent av individerna i enkätversion 3, tenderar att 

uppleva att de symboliska miljöfördelarna ökar ju mer ekologiskt varumärket blir (se 4.5.2–

4.5.3), skapas en grund för uppkomsten av en kompromisseffekt. Ytterligare krav som 

framkommer i Simonsons (1989:160) studie, vad beträffar kompromisseffektens uppkomst, är 

dock att båda attributen också bör uppfattas som lika viktiga av konsumenten, alternativt att 

denne via en avvägningsanalys inte erhåller en starkare preferens för ett av alternativen.  I de 

faktoranalyser som vi genomförde framkom att den faktor (“konsumentens kontribution”), i 

vilken prisaspekten ingick, hade en betydligt högre förklaringsgrad än vad faktorn 

“miljöfördelar” hade (se 4.4). Vid en valsituation väger alltså prisattributet betydligt tyngre (50 

%, 53.4 % samt 49.8 %) än vad de miljömässiga fördelarna gör (7.73 %, 10.96 % samt 8.53 %) 

(se 4.4), vilket vi bedömer som en av huvudanledningarna till att ingen kompromisseffekt 

uppstod.  

 

Betalningsviljan symboliserar enligt De Pelsmacker et al. (2005:36) ett mått på faktisk köpavsikt. 

Vad gäller betalningsviljan var respondenterna i enkätset 1 i genomsnitt beredda att betala 37.22 

kronor för det ekologiska alternativet. Den genomsnittliga betalningsviljan för det ekologiska 

alternativet minskade dock i detta fall till 35.92 kronor när valsetet kompletterades med det 

triomärkta superekologiska alternativet i enkätset 2. När valsetet istället kompletterades med ett 

superekologiskt singelalternativ i enkätset 3 minskade den genomsnittliga betalningsviljan för 

det ekologiska alternativet till 37.01 kronor. Den genomsnittliga betalningsviljan för det 

ekologiska alternativet borde vid en kompromisseffekt ha ökat när valsetet erhöll ett 

superekologiskt alternativ, eftersom fler konsumenter då borde ha varit villiga att välja att köpa 

det ekologiska alternativet. En ytterligare förklaring till den uteblivna kompromisseffekten kan 

vara att fördelningen mellan de tre alternativen är ojämn, då förhållandena som avser 

miljöfördelarna mellan det konventionella och det ekologiska alternativen är större än 

motsvarande fördelar mellan det ekologiska och det superekologiska alternativen (se 4.2). Sheng 

et al. (2005:597) har nämligen i sin studie visat att sannolikheten att mellanalternativet väljs blir 

mindre när alternativen har en ojämn fördelning längs avvägningslinjen. 
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Trots att respondenterna, likt visats i klusteranalysen (se 4.5.2–4.5.3 och appendix 9-10), 

tenderar att uppvisa såväl en positiv attityd som en högre betalningsvilja för ett ekologiskt 

alternativ, väljer de alltså likt framgått ändå det konventionella alternativet. Detta 

överensstämmer med Magnusson et als. (2001:224) studie där det framkom att en majoritet av 

konsumenterna förvisso har en positiv attityd till att köpa ekologiska livsmedel, samt betraktar 

det som bra, viktigt och klokt att köpa dessa, men att de vid inköpssituationen inte kan eller vill 

agera i enlighet med sina attityder. De Pelsmacker et al. (2005:381) fann vidare att enbart tio 

procent av respondenterna var beredda att betala hela prispremien för rättvisemärkt kaffe, vilket 

enligt forskarna förtydligar att konsumenter förvisso värdersätter den etiska aspekten i en 

produkt men att detta inte kommer till uttryck vid köpsituationen. Resultatet ligger i linje med 

denna studie där de flesta respondenter som sagt uppvisar en ökad betalningsvilja för de 

ekologiska alternativen, men saknar en tillräckligt hög betalningsvilja för att väga upp för de 

högre marknadspriserna. Så få som tre av tjugo var beredda att betala det föreslagna 

marknadspriset, eller mer, för ett superekologiskt alternativ, medan enbart sju av tjugofem var 

villiga att betala det föreslagna marknadspriset eller mer för ekologiskt kaffe. För att 

exemplifiera tenderar förslagsvis klustret “De bekväma miljövännerna” (se 4.5.3.5) vara av den 

åsikten att miljöfördelarna ökar ju mer ekologiskt alternativet blir, att prisvärdheten har en 

nedåtgående trend samt att sannolikheten till val är betydligt högre för det konventionella 

alternativet. Eftersom faktorn “konsumentens kontribution” (se 4.4.2–4.4.4) som sagt också har 

en så stor förklaringsgrad för de ekologiska alternativen finner vi det förklarligt att en så stor 

andel av respondenterna följaktligen väljer det konventionella alternativet. I likhet med vad 

Wandel & Bugge (1997:25) funnit i sin studie indikerar det ovanstående också i alla högsta grad 

på att fastän konsumenter förvisso inte är villiga att betala marknadspriset för ekologiska 

produkter har de fortfarandet ett intresse av livsmedel som framställts på ett ekologiskt 

godtagbart sätt. 

 

Fastän priset således otvivelaktigt är en betydelsefull faktor i detta sammanhang, utgör den 

emellertid inte det enda hindret för att köpa ekologiska produkter. I enlighet med Grankvist & 

Biel (2001:406), Magnusson et al. (2001:224), Thøgersen (2002:92) samt Grankvist et al. 

(2004:226) finner vi det, likt tidigare nämnts (4.4.2.1 samt 4.5), troligt att konsumenters invanda 

beteenden också representerar åtminstone en delförklaring till varför så få konsumenter, sina 
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positiva attityder till trots, väljer ekologiska livsmedel. Detta bekräftas även av Mathisson & 

Schollin (1994, efter Magnusson et al., 2001:224) vilka fann att 22 procent av de konsumenter 

som inte köpte ekologiska produkter valde ett konventionellt alternativ på grund av vana eller 

bekvämlighet.  Tolkningen av detta blir sålunda att konsumenter på basis av sin tidigare 

erfarenhet av konventionell Gevalia redan har fasta preferenser för dess egenskaper. Om 

konsumenter redan har fasta preferenser för vissa produkter skapas det nämligen i enlighet med 

värdemaximeringsteorin inte några preferenser i en valsituation (Bettman et al., 1998:188). Detta 

är något vi finner kan vara en ytterligare förklaring till att en kompromisseffekt uteblivit. 

Simonson (1989:172), Simonson & Tversky (1992:292), Chernev (2004a:260) och Sheng et al. 

(2005:592, 600) förklarar närmare bestämt att om konsumenter på basis av väletablerade 

preferenser köper samma produkter av ren vana, spelar kontexteffekter inte en så stor roll. 

 

Dessutom kan en förklaring till att en del konsumenter i slutändan ändå inte köper de 

miljömärkta produkterna även vara att de många gånger tenderar att uppleva att deras bidrag till 

miljökvaliteten ändå är marginell. I vår studie tycks exempelvis “De varumärkesobundna 

kaffedrickarna, no 2”, vilka representerar 29 procent av individerna i klusteranalys 2, anse att de 

miljömässiga fördelarna blir bättre för de ekologiska alternativen, samtidigt som värdet för det 

superekologiska alternativet endast placeras i mitten på skalan. Detta skulle kunna innebära att 

konsumenterna vid köp av ett ekologiskt alternativ känner att de bidrar till att hjälpa miljön, men 

på grund av exempelvis okunskap och brist på erfarenhet inte till fullo litar på att hela 

prispremien som erläggs för alternativet är representativ för kaffeodlarnas ökade betalning för 

bönorna. Detta ligger i linje med Moisanders (2007:407) studie där det framgår att den enskilda 

konsumenten många gånger inte kan utvärdera de verkliga fördelarna av sitt bidrag, vilket 

medför att denne inte heller känner att han/hon bär konsekvenserna av sitt beslut. 

 

En annan förklaring till att respondenterna i föreliggande studie inte väljer ekologiskt framför 

konventionellt kan, precis som Wiser & Pickle (1997:11) samt Bougherara & Grolleau 

(2005:419) tydliggör, vara att miljöförbättringen upplevs som allmän snarare än privat. Om vi 

exemplifierar med miljömärkningen “Rainforest Alliance” kan den allmänna naturen av 

märkningens innebörd, att “odlingsmetoderna medför att den biologiska mångfalden främjas” 

(WWF, 2013-12-04), göra att konsumenten kan dra fördel av att regnskogen bevaras utan att för 
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den delen själv ha köpt produkten. Detta kan enligt Moisander (2007:407) resultera i att 

konsumenterna (gröna som icke-gröna) blir lockade att istället välja det konventionella 

alternativet och således lämna skapandet av miljökvalitet till andra. 

 

Att vissa respondenter (se exempelvis klustren “Miljöskeptikerna”, vilka representerar 15 % av 

individerna i klusteranalys 1 samt “De ringa miljövännerna”, vilka representerar 10 % av 

individerna i klusteranalys 2) inte tenderar att uppleva att de miljömässiga fördelarna blir högre 

för de ekologiska alternativen skulle som sagt kunna bero på att de inte till fullo litar på 

miljömärkningen/miljömärkningarna. Även om tredjepartsmärkningar genom sin 

oberoendeställning ofta upplevs vara mer trovärdiga (Hatanaka et al., 2005:358), kan osäkerheter 

nämligen ändå uppstå. En orsak till detta kan vara okunskap och bristande erfarenhet hos 

respondenterna kring miljömärkningar och dess kontrolleringsprocesser. Thøgersen (2002:90) 

förklarar att konsumenter ofta har svårt att förstå vad etiketterna är avsedda att kommunicera, 

och osäkerhet beträffande etikettens innebörd kan förknippas med misstro. Att det finns ett 

samband mellan tilltron till märkningen och köp av ekologiska produkter är något som också 

framkommer i bland annat forskning av Grankvist & Biel (2001:408). Likt tidigare nämnts (se 

4.5.3.3) kan denna osäkerhet i sin tur medföra att köp uteblir (Peattie, 2001:189; Thøgersen, 

2002:91). Samtidigt finner vi det något motsägelsefullt att det ekologiska alternativet på grund av 

brist på tilltro skulle fått en så låg bedömning eftersom kravmärkningen bland annat enligt 

Orsato (2006:135) tillmäts ett väldigt högt förtroende bland skandinaviska konsumenter. 

4.7. Hypotestest 

 

Hypotes: Medeldifferens/ 

mediandifferens: 

Signifikans: Hypotesstatus: 

H1a) En superekologisk 

triomärkning genererar 

symboliska fördelar i högre grad 

jämfört med en ekologisk 

märkning 

-19.73286  

 

0.000  

 

Nollhypotesen 

förkastas. 

H1a korroboreras. 

H1b) En superekologisk -11.54802 0.003 Nollhypotesen 



”Värdering av ekologisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen, januari 2014 

232 
 

singelmärkning genererar 

symboliska fördelar i högre grad 

jämfört med en ekologisk 

märkning 

förkastas. 

H1b korroboreras. 

H1c) En superekologisk 

triomärkning genererar 

erfarenhetsmässiga fördelar i 

högre grad jämfört med en 

ekologisk märkning 

-8.48563 0.027 
Nollhypotesen 

förkastas. H1c 

korroboreras. 

H1d) En superekologisk 

singelmärkning genererar 

erfarenhetsmässiga fördelar i 

högre grad jämfört med en 

ekologisk märkning 

4.19085 0.333 

Nollhypotesen kan 

inte förkastas. H1d 

kan därmed inte 

korroboreras. 

H1e) En superekologisk 

triomärkning genererar högre 

kvalitet jämfört med en ekologisk 

märkning 

-3.54932 

 

0.296 

 

Nollhypotesen kan 

inte förkastas. H1e 

kan därmed inte 

korroboreras. 

H1f) En superekologisk 

singelmärkning genererar högre 

kvalitet jämfört med en ekologisk 

märkning 

26.21963 0.000 

Nollhypotesen 

förkastas. 

Differensen visar 

dock på en minskning 

av kvaliteten varvid 

H1f ändå inte 

korroboreras. 

H1g) En superekologisk 

triomärkning genrerar en starkare 

brand loyalty jämfört med en 

ekologisk märkning. 

-8.61743 0.007 
Nollhypotesen 

förkastas. H1g 

korroboreras. 

H1h) En superekologisk 

singelmärkning genererar en 

starkare brand loyalty jämfört 

-3.68134 0.395 
Nollhypotesen kan 

inte förkastas. H1h 

kan därmed inte 
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med en ekologisk märkning. korroboreras. 

H1i) En superekologisk 

triomärkning genererar en högre 

brand equity jämfört med en 

ekologisk märkning. 

-2.13180 

 

0.605 

 

Nollhypotesen kan 

inte förkastas. H1i 

kan därmed inte 

korroboreras. 

H1j) En superekologisk 

singelmärkning genererar en 

högre brand equity jämfört med 

en ekologisk märkning. 

2.72704 0.608 

Nollhypotesen kan 

inte förkastas. H1j 

kan därmed inte 

korroboreras. 
H2) En superekologisk 

singelmärkning ger en högre 

betalningsvilja än en superekologisk 

triomärkning. 

1.43510 0.173 

Nollhypotesen kan 

inte förkastas. H2 kan 

därmed inte 

korroboreras. 

H3a) I enlighet med 

kompromisseffekten kommer 

införandet av en superekologisk 

triomärkning att leda till en ökad 

efterfrågan av det ekologiska 

mellanalternativet. 

1.29572 

 

0.424 

 

Nollhypotesen kan 

inte förkastas. H3a 

kan därmed inte 

korroboreras. 

H3b) I enlighet med 

kompromisseffekten kommer 

införandet av en superekologisk 

singelmärkning att leda till en 

ökad efterfrågan av det ekologiska 

mellanalternativet. 

0.20890 0.505 

Nollhypotesen kan 

inte förkastas. H3b 

kan därmed inte 

korroboreras. 

Tabell 4.14. Hypotestest (egen).  
 
H1a) En superekologisk triomärkning genererar symboliska fördelar i högre grad jämfört med 

en ekologisk märkning  

 

Hypotesen behandlar huruvida en superekologisk triomärkning genererar symboliska fördelar i 

högre grad än en ekologisk märkning. Medianvärdet för det superekologiska alternativet var 

19.73 enheter större än medianvärdet för det ekologiska alternativet och denna medianskillnad 
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hade ett signifikansvärde på p<0.001. Om nollhypotesen

alternativen, skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den uppmätta skillnaden skulle 

uppstå färre än en gång på 1000. Detta är inte särskilt sannolikt och medför därmed att vi kan 

förkasta nollhypotesen på signifikansnivå

superekologisk triomärkning genererar symboliska fördelar 

märkning. 

 

Tabell 4.15. T-test hypotes H1a (egen).

  

H1b) En superekologisk singelmärkning genererar symboliska fördelar

en ekologisk märkning 

 

Hypotesen behandlar huruvida en superekologisk singelmärkning genererar symboliska fördelar 

i högre grad än en ekologisk märkning. Medianvärdet 

11.55 enheter större än medianvärdet för det kr

hade ett signifikansvärde på p<0.005. Om nollhypotesen

alternativen, skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den uppmätta skillnaden skulle 

uppstå fem gånger på 1000. Detta är inte särskilt sannolikt och medför därmed att vi kan förkasta 

nollhypotesen på signifikansnivå

superekologisk singelmärkning genererar symboliska fördelar

märkning. 
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<0.001. Om nollhypotesen, att det inte är någon skillnad mellan 

skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den uppmätta skillnaden skulle 

uppstå färre än en gång på 1000. Detta är inte särskilt sannolikt och medför därmed att vi kan 

förkasta nollhypotesen på signifikansnivån 0.05. Till följd av detta kan vi korroborera att en 

genererar symboliska fördelar i högre grad än 

test hypotes H1a (egen). 

En superekologisk singelmärkning genererar symboliska fördelar i högre grad

Hypotesen behandlar huruvida en superekologisk singelmärkning genererar symboliska fördelar 

ologisk märkning. Medianvärdet för det superekologiska alternativet var 

55 enheter större än medianvärdet för det kravmärkta alternativet och denna medianskillnad 

<0.005. Om nollhypotesen, att det inte är någon skillnad mellan 

skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den uppmätta skillnaden skulle 

1000. Detta är inte särskilt sannolikt och medför därmed att vi kan förkasta 

nollhypotesen på signifikansnivån 0.05. Till följd av detta kan vi korroborera att en 

superekologisk singelmärkning genererar symboliska fördelar i högre grad 
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att det inte är någon skillnad mellan 

skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den uppmätta skillnaden skulle 

uppstå färre än en gång på 1000. Detta är inte särskilt sannolikt och medför därmed att vi kan 

vi korroborera att en 

än en ekologisk 

 

i högre grad jämfört med 

Hypotesen behandlar huruvida en superekologisk singelmärkning genererar symboliska fördelar 

rekologiska alternativet var 

avmärkta alternativet och denna medianskillnad 

att det inte är någon skillnad mellan 

skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den uppmätta skillnaden skulle 

1000. Detta är inte särskilt sannolikt och medför därmed att vi kan förkasta 

. Till följd av detta kan vi korroborera att en 

 än en ekologisk 
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Tabell 4.16. T-test hypotes H1b (egen).

 
H1c) En superekologisk triomärkning genererar 

jämfört med en ekologisk märkning

 

Hypotesen behandlar huruvida en superekologisk 

fördelar i högre grad än en ekologisk märkning. Medelvärdet 

var 8.49 enheter större än medelvärdet för det 

skillnad hade ett signifikansvärde på 

mellan alternativen, skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den uppmätta skillnaden 

skulle uppstå 27 gånger på 1000. Detta är inte särskilt sannolikt och medför därmed att vi kan 

förkasta nollhypotesen på signifikansnivå

superekologisk triomärkning genererar erfarenhetsmässiga fördelar 

märkning.  

 

H1d) En superekologisk singelmärkning genrerar mer erfarenhetsmässiga fördelar jämför

en ekologisk märkning 

 

Hypotesen behandlar huruvida e

fördelar i högre grad än en ekologisk märkning. P

det inte är någon skillnad mellan alter

den uppmätta skillnaden skulle uppstå en tredjedel av gångerna, vilket inte är anmärkningsvärt. 

Även om det är en observerbar skillnad, kan vi inte med säkerhet säga att det inte skulle kunna 

bero på slumpen. Vi erhåller med andra ord inte tillräckligt med stöd på signifikansnivån 0.05 för 

logisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen

ypotes H1b (egen). 

triomärkning genererar erfarenhetsmässiga fördelar 

jämfört med en ekologisk märkning 

Hypotesen behandlar huruvida en superekologisk triomärkning genererar erfarenhetsmäss

kologisk märkning. Medelvärdet för det superekologiska alternativet 

49 enheter större än medelvärdet för det ekologiska alternativet och denna genomsnittliga 

skillnad hade ett signifikansvärde på p<0.05. Om nollhypotesen, att det inte är någon skillnad 

skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den uppmätta skillnaden 

skulle uppstå 27 gånger på 1000. Detta är inte särskilt sannolikt och medför därmed att vi kan 

fikansnivån 0.05. Till följd av detta kan vi korroborera att en 

genererar erfarenhetsmässiga fördelar i högre grad 

H1d) En superekologisk singelmärkning genrerar mer erfarenhetsmässiga fördelar jämför

Hypotesen behandlar huruvida en superekologisk singelmärkning genererar erfarenhetsmässiga 

än en ekologisk märkning. P-värdet på 0.333 är högt. Om nollhypotesen

det inte är någon skillnad mellan alternativen, skulle stämma innebär detta signifikansvärde att 

den uppmätta skillnaden skulle uppstå en tredjedel av gångerna, vilket inte är anmärkningsvärt. 

Även om det är en observerbar skillnad, kan vi inte med säkerhet säga att det inte skulle kunna 

å slumpen. Vi erhåller med andra ord inte tillräckligt med stöd på signifikansnivån 0.05 för 
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erfarenhetsmässiga fördelar i högre grad 

genererar erfarenhetsmässiga 

erekologiska alternativet 

alternativet och denna genomsnittliga 

att det inte är någon skillnad 

skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den uppmätta skillnaden 

skulle uppstå 27 gånger på 1000. Detta är inte särskilt sannolikt och medför därmed att vi kan 

. Till följd av detta kan vi korroborera att en 

i högre grad än en ekologisk 

H1d) En superekologisk singelmärkning genrerar mer erfarenhetsmässiga fördelar jämfört med 

genererar erfarenhetsmässiga 

värdet på 0.333 är högt. Om nollhypotesen, att 

skulle stämma innebär detta signifikansvärde att 

den uppmätta skillnaden skulle uppstå en tredjedel av gångerna, vilket inte är anmärkningsvärt. 

Även om det är en observerbar skillnad, kan vi inte med säkerhet säga att det inte skulle kunna 

å slumpen. Vi erhåller med andra ord inte tillräckligt med stöd på signifikansnivån 0.05 för 
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att kunna förkasta nollhypotesen. Till följd av detta kan vi inte korroborera att en superekologisk 

singelmärkning genererar erfarenhetsmässiga fördelar i högre grad än en ekologisk märkning. 

Den observerbara genomsnittsskillnaden visar dessutom i motsats till hypotesen på en minskning 

av erfarenhetsmässiga fördelar (-4.19) för det superekologiska alternativet, i jämförelse med ett 

ekologiskt alternativ. 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Erf1- Erf2 1,72592 48,91748 2,42178 -3,03483 6,48667 ,713 407 ,476 

Pair 2 Erf1 - Erf3 ,13975 65,64045 5,69175 -11,11909 11,39859 ,025 132 ,980 

Pair 3 Erf2 - Erf3 -8,48563 43,85338 3,80257 -16,00749 -,96377 -2,232 132 ,027 

Pair 4 Erf1 - Erf3x 1,18535 58,21255 4,93752 -8,57764 10,94833 ,240 138 ,811 

Pair 5 Erf2- Erf3x 4,19085 50,86773 4,31454 -4,34031 12,72202 ,971 138 ,333 

 

Tabell 4.17. T-test hypotes H1c-H1d (egen). 

 

H1e) En superekologisk triomärkning genererar högre kvalitet jämfört med en ekologisk 

märkning 

 

Hypotesen behandlar huruvida en superekologisk triomärkning genererar högre kvalitet än en 

ekologisk märkning. P-värdet på 0.296 är högt. Om nollhypotesen att det inte är någon skillnad 

mellan alternativen skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den uppmätta skillnaden 

skulle uppstå nästan en tredjedel av gångerna, vilket inte är anmärkningsvärt. Även om det är en 

observerbar skillnad, där det sker en genomsnittlig ökning på 3.55 enheter, kan vi inte med 

säkerhet säga att det inte skulle kunna bero på slumpen. Vi erhåller med andra ord inte 

tillräckligt med stöd på signifikansnivån 0.05 för att kunna förkasta nollhypotesen. Till följd av 

detta kan vi inte korroborera att en superekologisk triomärkning genererar högre kvalitet än 

ekologisk märkning. 

 
H1f) En superekologisk singelmärkning genererar högre kvalitet jämfört med en ekologisk 

märkning 
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Hypotesen behandlar huruvida en superekologisk singelmärkning genererar högre kvalitet än en 

ekologisk märkning. Medelvärdet för det superekologiska alternativet var 26.22 enheter lägre än 

medelvärdet för det ekologiska alternativet och denna genomsnittliga skillnad hade ett 

signifikansvärde på p<0.001. Om nollhypotesen, att det inte är någon skillnad mellan 

alternativen, skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den uppmätta skillnaden skulle 

uppstå mindre än en gång på 1000. Detta är inte särskilt sannolikt och medför därmed att vi kan 

förkasta nollhypotesen på signifikansnivån 0.05. Trots detta går det inte att korroborera att en 

superekologisk singelmärkning genererar högre kvalitet än en ekologisk märkning eftersom 

skillnaden visar på en, om än statistiskt signifikant, lägre genomsnittlig kvalitetsnivå för det 

superekologiska alternativet. 

 

Tabell 4.18. T-test hypotes H1e-H1f (egen). 

 

H1g) En superekologisk triomärkning genererar en starkare brand loyalty jämfört med en 

ekologisk märkning 

 

Hypotesen behandlar huruvida en superekologisk triomärkning genererar en starkare brand 

loyalty än en ekologisk märkning. Medelvärdet för det superekologiska alternativet var 8.62 

enheter högre än medelvärdet för det ekologiska alternativet, och denna genomsnittliga skillnad 

hade ett P-värde på 0.007. Om nollhypotesen, att det inte är någon skillnad mellan alternativen, 

skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den uppmätta genomsnittliga skillnaden skulle 

uppstå sju gånger på 1000. Detta är inte särskilt sannolikt och medför därmed att vi kan förkasta 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Kva1s- Kva2 9,71669 47,20905 2,33720 5,12221 14,31117 4,157 407 ,000 

Pair 2 Kva1 - Kva3 5,28438 55,37794 4,80188 -4,21420 14,78297 1,100 132 ,273 

Pair 3 Kva2 - Kva3 -3,54932 39,04299 3,38546 -10,24608 3,14745 -1,048 132 ,296 

Pair 4 Kva1- Kva3x 37,74226 64,49164 5,47011 26,92619 48,55832 6,900 138 ,000 

Pair 5 Kva2 - Kva3x 26,21963 53,40294 4,52958 17,26327 35,17598 5,789 138 ,000 
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nollhypotesen på signifikansnivån 0.05. Till följd av detta kan vi korroborera att en 

superekologisk triomärkning genererar en starkare brand loyalty än ekologisk märkning. 

 

H1h) En superekologisk singelmärkning genererar starkare brand loyalty jämfört med en 

ekologisk märkning 

 

Hypotesen behandlar huruvida en superekologisk singelmärkning genererar starkare brand 

loyalty än en ekologisk märkning. P-värdet på 0.395 är högt. Om nollhypotesen, att det inte är 

någon skillnad mellan alternativen, skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den 

uppmätta skillnaden skulle uppstå mer än en tredjedel av gångerna, vilket inte är 

anmärkningsvärt. Även om det är en observerbar skillnad, där det sker en genomsnittlig ökning 

på 3.68 enheter, kan vi inte med säkerhet säga att det inte skulle kunna bero på slumpen. Vi 

erhåller med andra ord inte tillräckligt med stöd på signifikansnivån 0.05 för att kunna förkasta 

nollhypotesen. Till följd av detta kan vi inte korroborera att en superekologisk singelmärkning 

genererar en starkare brand loyalty än ekologisk märkning. 

 
Tabell 4.19. T-test hypotes H1g-H1h (egen). 
 

H1i) En superekologisk triomärkning genererar ett högre brand equity jämfört med en ekologisk 

märkning 

 

Hypotesen behandlar huruvida en superekologisk triomärkning genererar ett högre brand equity 

än en ekologisk märkning. P-värdet på 0.605 är väldigt högt. Om nollhypotesen, att det inte är 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Loj1 - Loj2 -,09083 54,81903 2,71395 -5,42593 5,24427 -,033 407 ,973 

Pair 2 Loj1- Loj3 -11,45512 66,55768 5,77128 -22,87128 -,03895 -1,985 132 ,049 

Pair 3 Loj2 - Loj3 -8,61743 36,34831 3,15180 -14,85200 -2,38286 -2,734 132 ,007 

Pair 4 Loj1 - Loj3x -3,53619 72,58678 6,15673 -15,70991 8,63754 -,574 138 ,567 

Pair 5 Loj2- Loj3x -3,68134 50,83160 4,31148 -12,20644 4,84377 -,854 138 ,395 
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någon skillnad mellan alternativen, skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den 

uppmätta skillnaden skulle uppstå mer än hälften av gångerna, vilket inte är anmärkningsvärt. 

Även om det är en observerbar skillnad, där det sker en genomsnittlig ökning på 2.13 enheter, 

kan vi med säkerhet säga att det inte skulle kunna bero på slumpen. Vi erhåller med andra ord 

definitivt inte tillräckligt med stöd på signifikansnivån 0.05 för att kunna förkasta nollhypotesen. 

Till följd av detta kan vi inte korroborera att en superekologisk triomärkning genererar ett högre 

brand equity än ekologisk märkning. 

 
H1j) En superekologisk singelmärkning genererar ett högre brand equity jämfört med en 

ekologisk märkning 

 

Hypotesen behandlar huruvida en superekologisk singelmärkning genererar ett högre brand 

equity än en ekologisk märkning. P-värdet på 0.607 är väldigt högt. Om nollhypotesen, att det 

inte är någon skillnad mellan alternativen, skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den 

uppmätta skillnaden skulle uppstå mer än hälften av gångerna, vilket inte är anmärkningsvärt. 

Även om det är en observerbar skillnad, där det sker en genomsnittlig ökning på 2.73 enheter, 

kan vi med säkerhet säga att det inte skulle kunna bero på slumpen. Vi erhåller med andra ord 

definitivt inte tillräckligt med stöd på signifikansnivån 0.05 för att kunna förkasta nollhypotesen. 

Till följd av detta kan vi inte korroborera att en superekologisk singelmärkning genererar ett 

högre brand equity än ekologisk märkning. 

 

 

Tabell 4.20. T-test hypotes H1i-H1j (egen). 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 BrE1- BrE2 -,75390 64,29147 3,18290 -7,01088 5,50308 -,237 407 ,813 

Pair 2 BrE1- BrE3 1,33303 76,55843 6,63846 -11,79849 14,46456 ,201 132 ,841 

Pair 3 BrE2- BrE3 -2,13180 47,35770 4,10643 -10,25473 5,99113 -,519 132 ,605 

Pair 4 BrE1s- BrE3x 4,01437 91,05069 7,72282 -11,25599 19,28473 ,520 138 ,604 

Pair 5 BrE2- BrE3x 2,72704 62,35627 5,28899 -7,73090 13,18498 ,516 138 ,607 
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H2) En superekologisk singelmärkning ger en högre betalningsvilja än en superekologisk 

triomärkning 

 

Hypotesen behandlar huruvida en superekologisk singelmärkning ger en högre betalningsvilja än 

en superekologisk triomärkning. P-värdet på 0.173 är högt. Om nollhypotesen, att det inte är 

någon skillnad, mellan alternativen skulle stämma innebär detta signifikansvärde att den 

uppmätta skillnaden skulle uppstå cirka 17 procent av gångerna, vilket inte är anmärkningsvärt. 

Även om det är en observerbar skillnad, där det sker en genomsnittlig minskning på 1.44 enheter, 

kan vi inte med säkerhet säga att det inte skulle kunna bero på slumpen. Vi erhåller med andra 

ord inte tillräckligt med stöd på signifikansnivån 0.05 för att kunna förkasta nollhypotesen. Till 

följd av detta kan vi inte korroborera att en superekologisk singelmärkning ger en högre 

betalningsvilja än en superekologisk triomärkning. 

T- Test 

 

Test Value: WTP.3ax. Hur mycket är du villig att betala för varumärket?= 39.5701 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

WTP.3a. Hur mycket är 

du villig att betala för 

varumärket? 

1,371 124 ,173 1.43510 -.6365 3.5067 

 

Tabell 4.21. T-test hypotes H2 (egen). 

 

H3a) I enlighet med kompromisseffekten kommer införandet av en superekologisk triomärkning 

att leda till en ökad efterfrågan av det ekologiska mellanalternativet 

 

Hypotestestet behandlar huruvida införandet av en superekologisk triomärkning ger en högre 

betalningsvilja för det ekologiska alternativet. P-värdet på 0.424 är högt. Om nollhypotesen, att 

det inte är någon skillnad mellan alternativen, skulle stämma innebär detta signifikansvärde att 

den uppmätta skillnaden skulle uppstå mer än en tredjedel av gångerna, vilket inte är 

anmärkningsvärt. Även om det är en observerbar skillnad, där det sker en genomsnittlig 
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minskning på 1.30 kronor, kan vi inte med säkerhet säga att det inte skulle kunna bero på 

slumpen. Vi erhåller med andra ord inte tillräckligt med stöd på signifikansnivån 0.05 för att 

kunna förkasta nollhypotesen. Till följd av detta kan vi inte korroborera att införandet av en 

superekologisk triomärkning ger en högre betalningsvilja för den ekologiska märkningen. Den 

observerbara genomsnittsskillnaden visar dessutom, i motsats till hypotesen, på en minskning (-

1.30) av betalningsviljan för det ekologiska alternativet när ett superekologiskt trioalternativ 

införs till valsetet. 

 

Report 

WTP.2a. Hur mycket är du villig att betala för 

varumärket?   

Enkättyp Mean N Std. Deviation 

1 37.2160 128 12.03566 

2 35.9203 137 14.11155 

3 37.0071 113 13.31355 

Total 37.0726 378 13.19997 

 
Tabell 4.22. T-test report hypotes H3 (egen). 
 

Independent Samples Test mellan G1 och G2 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

WTP.2a. Hur 

mycket är du 

villig att betala 

för varumärket? 

Equal variances 

assumed 
,359 ,550 ,802 263 ,424 1.29572 1.61654 -1.88729 4.47873 

Equal variances 

not assumed 
  ,806 

260,8

72 
,421 1.29572 1.60787 -1.87033 4.46178 

 

Tabell 4.23. T-test hypotes H3a (egen). 

 

H3b) I enlighet med kompromisseffekten kommer införandet av en superekologisk 

singelmärkning att leda till en ökad efterfrågan av det ekologiska mellanalternativet 
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Hypotestestet behandlar huruvida införandet av en superekologisk singelmärkning ger en högre 

betalningsvilja för det ekologiska alternativet. P-värdet på 0.505 är högt. Om nollhypotesen, att 

det inte är någon skillnad mellan alternativen, skulle stämma innebär detta signifikansvärde att 

den uppmätta skillnaden skulle uppstå mer än hälften av gångerna, vilket inte är 

anmärkningsvärt. Även om det är en observerbar skillnad, där det sker en genomsnittlig 

minskning på 0.21 kronor, kan vi inte med säkerhet säga att det inte skulle kunna bero på 

slumpen. Vi erhåller med andra ord inte tillräckligt med stöd på signifikansnivån p=0.05 för att 

kunna förkasta nollhypotesen. Till följd av detta kan vi inte korroborera att införandet av en 

superekologisk singelmärkning ger en större betalningsvilja för den ekologiska märkningen. Den 

observerbara genomsnittsskillnaden visar dessutom i motsats till hypotesen på en minskning (-

0.21) av betalningsviljan för det ekologiska alternativet när ett superekologiskt trioalternativ 

införs till valsetet.  

 

Independent Samples Test mellan G1 och G3 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

WTP.2a. Hur 

mycket är du 

villig att betala 

för varumärket? 

Equal variances 

assumed 
,054 ,817 ,668 239 ,505 0.20890 1.63296 -4.30789 2.12576 

Equal variances 

not assumed 
  ,664 

227,4

84 
,507 0.20890 1.64325 -4.32901 2.14688 

 

Tabell 4.24. T-test hypotes H3b (egen). 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Detta kapitel ämnar diskutera analysresultaten från föregående kapitel med återkoppling till 
studiens teoretiska referensram. Diskussionerna utmynnar sedan i studiens slutsatser. Kapitlet 
inleds med en utförlig diskussion angående utfallet av hypoteserna, för att sedan fortsätta med 
en sammanfattande slutsatsdiskussion som sammankopplar samtliga undersökningsresultat. 
Efter detta uppvisas de begränsningar som studien aktualiserar och sedan avslutas kapitlet med 
förslag till vidare forskning. 
 
 
5.1. Diskussion och slutsatser 
 

I föreliggande studie har vi analyserat konsumenters attityder till ekologiska och 

superekologiska miljömärkningar, för att sedan se hur sannolikt konsumenterna skulle välja 

dessa i en valsituation. Olika konsumenttypers värdering av de olika etiketterna samt 

identifiering av de bakomliggande faktorerna till val har undersökts. Resultaten som framkommit 

i analysen diskuteras vid varje hypotes som presenteras nedan.  

5.1.1. H1a) En superekologisk triomärkning genererar symboliska fördelar i högre grad 

jämfört med en ekologisk märkning  

 

Vad beträffar föreliggande hypotes kan vi, likt framgått av avsnitt 4.7, korroborera att en 

superekologisk triomärkning genererar symboliska fördelar i högre grad än en ekologisk 

märkning (medianskillnad=10.33, p<0.001). Symboliska fördelar relaterar till konsumentens 

underliggande behov av social acceptans och grupptillhörighet (”genom att köpa varumärket 

visar jag väldigt väl för andra att jag bryr mig om miljön”), personliga uttryck (”genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka min miljöhänsyn väldigt väl”) och självbild (”genom att köpa 

varumärket känner jag att jag bidrar väldigt mycket till att hjälpa miljön”) (Solomon, 1983:319; 

Park, 1986:136; Keller, 1993:4; Hsieh et al., 2004:253; Hartmann & Apaolaza-Ibáñez, 

2012:1257). Precis likt framkommer i klusteranalysen tenderar vidare de upplevda symboliska 

fördelarna för 85 procent av alla individer i enkätversion 2 att bli större ju mer miljövänligt 

kaffet blir. Hypotestestet visar mer explicit dessa stegrande skillnader mellan respektive 

kaffealternativ och de symboliska fördelarna. För förhållandena mellan den ekologiska 

märkningen och det konventionella alternativet (medianskillnad=19.33), samt mellan det 

superekologiska alternativet och det konventionella kaffet (medianskillnad=25.31), erhålls 
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nämligen statistiskt signifikanta medianskillnader på 0.001-nivån. Förklaringsgraden för faktorn 

“superekologiska miljöfördelar”, i vilken de symboliska fördelarna precis som för “KRAVfyllda 

miljöfördelar” laddar starkast, har dessutom en 3.23 procentenheter större förklaringsgrad än 

faktorn “KRAVfyllda miljöfördelar.  

 

Våra resultat både korroborerar och säger emot tidigare studier. Hartmann & Apaolaza-Ibáñez 

(2012:1250) fann exempelvis i motsats till vår studie att de symboliska fördelarna inte hade 

någon positiv påverkan på attityden till varumärket och köpavsikten för detta. Resultat som dock 

ligger mer i linje med föreliggande studie återfinns hos bland annat Chryssochoidis (2000:712–

714), Roddy et al. (1996:9) samt Davies et al. (1995:20), vilka visar att konsumenter upplever att 

ekologiska produkter genererar miljöfördelar. Att en kombination av miljömärkningar dessutom 

genererar miljömässiga fördelar i högre grad än det ekologiska alternativet ligger i linje med 

forskning gjort av Didier & Lucie (2008:487), som visade att det extra tillägget av miljömässiga 

attribut på varumärket kan öka konsumentens värdering av produkten.  

 

Tillägg av sociala miljöfördelar till den tidigare ekologiska märkningen tenderar att generera 

självuppfyllande fördelar i högre grad för konsumenten. En förklaring till detta kan vara att 

konsumenter har ett behov av social acceptans och erhållande av symboliska fördelar 

(McCluskey, 2000:5; Sunstein & Ullmann-Margalit, 2001:149; De Pelsmacker et al., 2005:365; 

Rios et al., 2006:27), varvid köp av en produkt som har såväl en ekologisk som en social aspekt 

följaktligen medför att konsumenten upplever att de inför andra människor framstår som någon 

som, på ett ännu bättre sätt än enbart via en ekologisk märkning, gör vad samhället anser vara det 

etiskt rätta valet. Fairtrade är exempelvis det överlägset starkaste märket för social rättvisa 

medan Rainforest Alliance har de mest omfattande miljöstandarderna (Raynolds, et al., 

2007:154, 156). En tolkning är därmed att konsumenterna är medvetna om och uppskattar att 

detta superekologiska alternativ de facto har fler miljöaspekter.  

 

Då resultatet för denna hypotes är signifikant på 0.001-nivån, det vill säga att risken att vi har 

funnit ett samband i stickprovet som inte finns i populationen inte är högre än ett fall av tusen, 

medför det att vi till populationen kan generalisera det faktum att en superekologisk 

triomärkning i genomsnitt genererar symboliska fördelar i högre grad jämfört med en ekologisk 
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märkning. Dock medför studiens begränsningar att dessa resultat trots allt bör generaliseras med 

viss försiktighet (se 3.2 och 5.2).  

5.1.2. H1b) En superekologisk singelmärkning genererar symboliska fördelar i högre grad 

jämfört med en ekologisk märkning 

 

Vad beträffar föreliggande hypotes kan vi, likt framgått av avsnitt 4.7, korroborera att en 

superekologisk singelmärkning genererar symboliska fördelar i högre grad än ekologisk 

märkning (medianskillnad=5.93, p<0.005).  

 

I klusteranalysen framkommer det vidare att för 90 procent av alla individer i enkätversion 3 

tenderar de upplevda symboliska fördelarna att bli större ju mer miljövänligt kaffet blir. Genom 

hypotestestet erhålls dessa stegrande skillnader, precis som för triomärkningen, dessutom mer 

explicit mellan respektive kaffealternativ och de symboliska fördelarna. Medianskillnaderna 

visar statistiskt signifikans på 0.001-nivån för förhållandena mellan den ekologiska märkningen 

och det konventionella alternativet (medianskillnad=19.33), samt mellan det superekologiska 

alternativet och det konventionella kaffet (medianskillnad=22.82). I likhet med ovanstående 

hypotes (H1a) återfinns också liknade resultat bland annat i forskning av Davies et al. (1995:20), 

Roddy et al. (1996:9) och Chryssochoidis (2000:712–714), medan motsägelsefulla resultat 

återfinns hos Hartmann & Apaolaza-Ibáñez (2012:1250). Förhållandet tydliggörs också i 

faktoranalysen där förklaringsgraden för faktorn “superekologiska miljöfördelar”, i vilken de 

symboliska fördelarna precis som för “KRAVfyllda miljöfördelar” laddar starkast, är 0.8 

procentenheter större än faktorn “KRAVfyllda miljöfördelar.  Något som i sin tur innebär att de 

symboliska miljömässiga fördelarna är av högre vikt vid val av superekologiskt singelmärkt 

kaffe jämfört med ekologiskt kaffe. 

 

Konsumenter tenderar alltså att uppleva att de genom att köpa kaffet med den superkologiska 

singelmärkningen, på ett bättre sätt än via ett ekologiskt märkt alternativ, bidrar till att hjälpa 

miljön. Även om det är en fiktiv märkning verkar den bredare miljöaspekten, vilken inkluderar 

både sociala och ekologiska aspekter, sålunda vara märkbar för konsumenten. Då 90 procent av 

individerna i klusteranalysen upplevde att märkningen ger fler fördelar verkar märkningen 

således vara tillräckligt enkel, tydlig och inte innehålla för mycket information för att kunna 
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leverera sitt budskap, vilket enligt Solér (2001, efter Holmberg, Steingrimsdottir & Svensson, 

2007:12) är några av kraven för en effektiv märkning.  

 

För hela populationen kan en superekologisk singelmärkning i genomsnitt sägas generera 

symboliska fördelar i högre grad jämfört med en ekologisk märkning. Ett faktum som kan 

generaliseras då resultatet för denna hypotes är signifikant på 0.005-nivån. Samtidigt som 

resultaten visar på en statistisk signifikant medianskillnad på 5.93 enheter, upplever vi dock inte 

att den reella skillnaden är överdrivet stor med tanke på att skalan är 90-gradig. Detta 

tillsammans med studiens övriga begränsningar medför därför att dessa resultat trots allt bör 

generaliseras med viss försiktighet (se 3.2 och 5.2).  

5.1.3. H1c) En superekologisk triomärkning genererar erfarenhetsmässiga fördelar i högre 

grad jämfört med en ekologisk märkning 

 

Även om hypotesens resultat är signifikant och variabeln har erhållit ett högt alphavärde (se 

appendix 2) återfinns de olika indikatorerna uppdelade i olika faktorer inom faktoranalyserna (se 

4.4), vilket således innebär att de kan påverkas av olika bakomliggande faktorer. Av denna 

anledning presenterar vi nedan slutsatserna uppdelade på de tre indikatorerna (se t-testen i 

appendix 11). Medeldifferensen för hälsoindikatorn är statistiskt signifikant för förhållandena 1.) 

konventionellt kaffe/ekologiskt kaffe (medelskillnad=2.77, p=0.026), 2.) konventionellt 

kaffe/superekologiskt kaffe (medelskillnad=6.9, p=0.003), samt 3.) ekologiskt 

kaffe/superekologiskt kaffe (medelskillnad=5.6, p=0.002). Hälsoindikatorn för det ekologiska 

kaffet har dessutom ett väldigt starkt samband med det superekologiska alternativets 

hälsoindikator (r=0,743; p<0,01), vilket innebär att om konsumenten bedömer det ekologiska 

kaffet som hälsosamt, så bedöms med största sannolikhet även det superekologiska triomärkta 

kaffet som hälsosamt. Vad beträffar indikatorn för ökad kaffekonsumtion återfinns vidare även 

för denna, om än icke-signifikant, en ökande tendens vad beträffar medelskillnaden (1. 

medelskillnad=1.4, p=0.301; 2. medelskillnad=3.5, p=0.241; 3. medelskillnad=3.6, p=0.065). 

Den erfarenhetsmässiga fördelen smak visar däremot på en negativ tendens vad gäller 

medelskillnaden (1. medelskillnad=-5.9, p=0.000; 2. medelskillnad=-10.5, p=0.000, och 3. 

medelskillnad=-0.7, p=0.674).  
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I klusteranalysen förtydligas det ovanstående via det faktum att det, av de tre erfarenhetsmässiga 

indikatorerna, enbart är hälsofördelen som för samtliga kluster tenderar att få en högre 

bedömning jämfört med den ekologiska märkningen (se 4.5.2). Ökade hälsofördelar för 

miljömärkta produkter ligger vidare i linje med resultat från åtskilliga studier, vilka demonstrerar 

att ett betydelsefullt skäl till att konsumenter väljer miljömärkta produkter är av hänsyn till den 

egna hälsan (Roddy et al., 1994:9; Davies et al., 1995:18; Wandel & Bugge, 1997:24; 

Magnusson et al., 2000:220; Chinnici et al., 2002:191; Fotopoulos & Krystallis, 2002:258; m.fl.). 

Lockie et al. (2004:145) fann dock i motsats till nyssnämnda studier att hälsofördelar inte hade 

något signifikant samband med ökade nivåer av ekologisk konsumtion, vilket enligt forskarna 

bland annat kan bero på att hälsa är en värdering som få människor tenderar att påstå är oviktigt 

vid beslut beträffande livsmedel. 

 

Vad konsumenter egentligen menar när det pratar om “bra för hälsan” kan dessutom, likt 

Magnusson & Biel (2005:6-7) tydliggör, vara flera olika saker, såsom att produkter vilka 

producerats med mindre miljöbelastning påverkar den yttre miljön positivt, vilket i sin tur ger en 

positiv effekt på individen och dess omgivning, samt att produkterna associeras med det 

naturliga och det naturliga av konsumenten upplevs som bra för hälsan. Den smakförsämring för 

de ekologiska alternativen som föreliggande studie visar, ligger däremot inte i linje med vad som 

framkommit i flertalet tidigare studier (Wandel & Bugge, 1997:24; CEC, 1999:11; Johansson et 

al., 1999:297–298; Fotopoulos & Krystallis, 2002:258; De Pelsmacker et al., 2005:381; Dider & 

Lucie, 2008:480; Larceneux et al., 2012:97; Sörqvist et al., 2013:9; m.fl.) där konsumenters 

smakpreferenser istället upplevs öka för kaffe producerat via en miljövänlig process. 

 

Vad beträffar föreliggande hypotes kan vi, likt framgått av avsnitt 4.7, slutligen korroborera att 

en superekologisk triomärkning genererar erfarenhetsmässiga fördelar i högre grad än en 

ekologisk märkning (medelskillnad = 8.49, p < 0.05). Då resultatet för denna hypotes är 

signifikant på 0.05-nivån, det vill säga att risken att vi har funnit ett samband i stickprovet som 

inte finns i populationen inte är högre än fem fall av hundra, medför det att vi till populationen 

kan generalisera det faktum att en superekologisk triomärkning i genomsnitt genererar 

erfarenhetsmässiga fördelar i högre grad jämfört med en ekologisk märkning. Dock medför 
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studiens begränsningar, vilka beskrivits ovan (se även 3.2 och 5.2), att dessa resultat trots allt bör 

generaliseras med viss försiktighet. 

5.1.4. H1d) En superekologisk singelmärkning genererar erfarenhetsmässiga fördelar i högre 

grad jämfört med en ekologisk märkning 

 

Vad beträffar föreliggande hypotes kan vi, likt framgått av avsnitt 4.7, inte korroborera att en 

superekologisk singelmärkning genererar erfarenhetsmässiga fördelar i högre grad än en 

ekologisk märkning (medelskillnad= -4.19, p=0.333). Detta medför att vi inte heller på ett 

statistiskt säkert sätt kan generalisera resultatet till populationen. Precis som för ovanstående 

hypotes finns dock signifikanta relationer mellan det konventionella kaffet och det ekologiska 

kaffet, där det sistnämnda kaffet upplevs smaka sämre, men vara bättre för hälsan (se appendix 

11). Även om variabeln delas upp visar t-testen för respektive indikator att det saknas 

signifikanta medelskillnader på 0.05-nivån mellan det superekologiska och ekologiska 

alternativen (Erf.a medelskillnad=-3.3, p=0.077; Erf.b. medelskillnad=-0.6, p=0.781; Erf.c. 

medelskillnad=-0.3, p=0.884). Trots att resultaten inte är signifikanta tenderar vidare inte heller 

de erfarenhetsmässiga fördelarna att upplevas som bättre för det superekologiska 

singelalternativet, jämfört med det ekologiska alternativet. För att förtydliga; i motsats till 

hypotesen har samtliga indikatorer för det superekologiska alternativet erhållit lägre 

bedömningar, och då framför allt smakindikatorn vilken dessutom har ett relativt lågt P-värde.  

 

Att ingen signifikans för relationerna mellan det superekologiska singelalternativet och det 

ekologiska alternativet existerar skulle kunna ha sin grund i att respondenten, i och med att 

miljömärkningen är ny, har svårt att ställa den superekologiska märkningen i relation till det 

ekologiska alternativet. Något som lättare kunde göras för det superekologiska trioalternativet, 

där den ekologiska märkningen var en del av den superekologiska märkningen. Respondenten 

verkar dock uppenbarligen förstå att den superekologiska singelmärkningen är en miljömärkning 

och bedömer den, precis som för det ekologiska alternativet, i förhållande till det konventionella 

alternativet. Respondenten tycks däremot inte ha kunskap nog att se någon distinktion mellan de 

olika miljömärkningarna, varför ingen tydligt skillnad mellan dessa erhålls. Thøgersen 

(2002:90), Grankvist et al. (2004) samt Rex & Baumann (2007:570) förklarar nämligen att 
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igenkännandet av en märkning inte är detsamma som att förstå dess exakta eller ens dess 

ungefärliga innebörd - något som konsumenter för övrigt ofta har svårt för.    

 

Den upplevda försämringen av smaken för det superekologiska singelalternativet stämmer, i 

likhet med vad som även framkommit för det superekologiska trioalternativet (se H1c), inte 

överens med vad som framkommit i tidigare studier (Roddy et al., 1994:9; Wandel & Bugge, 

1997:24; CEC, 1999:11; Johansson et al., 1999:297–298; Fotopoulos & Krystallis, 2002:258; De 

Pelsmacker et al., 2005:381; Dider & Lucie, 2008:480; Larceneux et al., 2012:97; Sörqvist et al., 

2013:9; m.fl.). En förklaring till denna negativa syn på smaken kan precis som beskrevs i 

klusteranalysen vara att det på ekologiska kaffeprodukter tidigare funnits information om att 

smaken kan variera (Ekoweb, 2013-12-18), något som i sin tur kan finnas kvar i minnet hos 

konsumenterna.  

5.1.5. H1e) En superekologisk triomärkning genererar högre kvalitet jämfört med en ekologisk 

märkning 

 

Vad beträffar föreliggande hypotes kan vi, likt framgått av avsnitt 4.7, inte korroborera att en 

superekologisk triomärkning genererar högre kvalitet än en ekologisk märkning (medelskillnad= 

3.55, p=0.296). Även om medelskillnaden mellan det konventionella och det ekologiska 

alternativet samt mellan det konventionella och det superekologiska alternativet har en negativ 

trend för kvalitetsvariabeln, uppvisas dock en kvalitetsökning vad gäller medelskillnaden för det 

ekologiska och det superekologiska alternativet (se 4.7). Detta framkommer mest explicit hos 

klustret “Varumärkeslojalisterna”, vilka representerar 26 procent av individerna i enkätversion 2, 

och vilka tycks uppleva den största positiva förändringen för kvalitetsindikatorerna, i synnerhet 

vad beträffar prisvärdhet (se 4.5.2.2).  

 

Fastän både det superekologiska trioalternativet och det ekologiska alternativet vidare tenderar 

att upplevas vara av sämre kvalitet än det konventionella alternativet, förefaller det emellertid 

ändå som att genomsnittskonsumenten upplever att det superekologiska trioalternativet är “lite 

mindre dåligt” än det ekologiska alternativet, när de båda sistnämnda kaffesorterna jämförs med 

det konventionella alternativet (se 4.7). Den bredare miljökvalitetsaspekten (med tre 

tredjepartscertifierade märkningar) verkar med andra ord väga upp mot premiepriset på ett bättre 
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sätt än det ekologiska alternativet, vilket kan vara en förklaring till att konsumenten upplever det 

superekologiska alternativet som något mer prisvärt. McCluskey & Loureiro (2003:95) har i sin 

studie pekat på att en betydelsefull faktor för att konsumenten ska tycka att produkten är prisvärd 

är just att konsumenter upplever att kvalitetsaspekten väger upp för premiepriset. Larceneux et 

al. (2012:87, 97) förklarar också i enlighet med det nyssnämnda att en tredjepartscertifierad 

miljömärkning ger bevis på objektiv kvalitet, vilket i sin tur kan fungera som stöd för 

konsumenten att identifiera produkter av miljömässig kvalitet.  

 

Trots att det superekologiska alternativet sammantaget tycks upplevas vara av något bättre 

kvalitet än det ekologiska alternativet, skiljer sig bedömningen av de olika kvalitetsindikatorerna 

åt i olika hög grad mellan det ekologiska och konventionella alternativen, och tillmäts 

följaktligen olika stor betydelse, för de olika klustren (se 4.5.2). En förklaring till detta kan, i 

enlighet med vad Torjusen et al. (2001:215) har funnit i sin forskning, vara att kvalitet tenderar 

att vara en viktig aspekt för samtliga konsumenter, oavsett om konsumenten har gröna 

preferenser eller inte. Dessutom är kvalitet, precis som Steenkamp (1989:58) och Fotopoulos & 

Krystallis (2003:1351) förtydligar, ofta subjektivt och beror på den enskilde konsumentens 

uppfattning, behov och mål. 

 

Slutligen är det även så att fastän resultatet följer hypotesens riktning, erhölls ändå inte 

tillräckligt med stöd för att med statistisk säkerhet, på 0.05-nivån, kunna generalisera resultatet 

till populationen. Med andra ord finns det en stor risk för att resultaten skulle kunna bero på 

tillfälligheter eller slumpen, varför nollhypotesen som sagt inte kan förkastas (jfr Bryman & Bell, 

2013:362).  

5.1.6. H1f) En superekologisk singelmärkning genererar högre kvalitet jämfört med en 

ekologisk märkning 

 

Även om resultatet är statistiskt signifikant på 0.001-nivån (medelskillnad= -26.22, p=0.000) kan 

vi inte, vad beträffar föreliggande hypotes (se 4.7), korroborera att en superekologisk 

singelmärkning genererar högre kvalitet än en ekologisk märkning. Detta då resultaten visar på 

en upplevd försämring, och inte en förbättring, av kvaliteten när produkten erhåller en 

superekologisk singelmärkning. Det återfinns dessutom signifikanta genomsnittliga differenser 
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även mellan den upplevda kvalitetsförsämringen för det ekologiska alternativet jämfört med det 

konventionella alternativet, samt mellan det konventionella alternativet och det superekologiska 

alternativet (medelskillnad konventionellt kaffe/ekologiskt kaffe= -9.7, p=0.000; medelskillnad 

konventionellt kaffe/superekologiskt kaffe= - 37.7, p=0.000). Resultatet i föreliggande studie går 

sålunda emot flertalet tidigare studier (Roddy et al., 1994:9; CEC, 1999:11; Magnusson et al., 

2001:222–225; Torjusen et al., 2001:211; Loureio, et al., 2002:214; Carpenter & Larceneux, 

2008:504; m.fl.), vilka tvärtom visar att konsumenterna upplever miljömärkningar som ett bevis 

på bra kvalitet.  

 

I föreliggande studie tenderar alltså respondenterna att uppleva att produkten blir av sämre 

kvalitet ju mer ekologisk den är. Detta framkommer framförallt hos klustret “De bekväma 

miljövännerna” (18 % av respondenterna i enkätversion 3) där samtliga kvalitetsindikatorer 

tenderar att erhålla lägre värden för det ekologiska alternativet jämfört med det konventionella, 

samt ännu lägre värden för det superekologiska alternativet jämfört med de båda övriga 

kaffealternativen (se 4.5.2). Att kvaliteten försämras ligger bland annat i linje med vad som 

anförts i Ginsberg & Blooms (2004:79) studie, nämligen att många konsumenter är av 

uppfattningen att miljövänliga produkter skulle vara av sämre kvalitet. Även Davies et al. 

(1995:20) visade i sin studie att en av huvudanledningarna till att konsumenter inte köper 

ekologiska produkter, är att de upplever att de ekologiska produkterna är av sämre kvalitet. En 

förklaring kan, som nämnts i 4.5.4, vara att de småskaliga ekologiska odlingarna gör att det i 

produktionsprocessen för ekologiskt kaffe kan vara svårt att erhålla en jämn kvalitet på bönorna, 

vilket gör att kvaliteten på kaffepaketen kan variera (Ekoweb, 2013-12-18), och därför upplevas 

som sämre av konsumenterna.  

 

En annan förklaring kan, likt Oude Ophius & Van Trijp (1995:180), Bougherara & Grolleau 

(2005:414) samt Poelman (2008:114) tydliggör, vara att såväl miljömärkningar som miljövänliga 

egenskaper (och då i synnerhet miljöpåverkan av odlings- och förädlingsmetoder) är något som 

motsvarar tilltrosattribut för konsumenter. Eftersom tilltrosattribut i enlighet med Didier & Lucie 

(2008:480) utgör en viktig dimension av produktkvaliteten, skulle detta kunna indikera på att 

respondenterna i föreliggande studie inte har tillräckligt högt förtroende för miljömärkningen, för 

att de ska uppleva att produkten de facto inkluderar erforderligt med önskvärda kvalitetsattribut. 
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Likt nämnts i 4.4.4.2 samt 4.5.4 måste konsumenter nämligen, precis som Oude Ophius & Van 

Trijp (1995:180) tydliggör, vid förekomsten av tilltrosattribut enbart på basis av sitt omdöme 

förlita sig på att produkten de facto inkluderar dessa kvalitetsattribut. Erhålls ingen tilltro för 

varumärket minskar därmed sannolikheten till att kvaliteten upplevs som bra. 

 

Eftersom resultatet för denna hypotes är signifikant på 0.001-nivån, det vill säga att risken att vi 

har funnit ett samband i stickprovet som inte finns i populationen inte är högre än ett fall av 

tusen, medför det att vi till populationen (i motsats till hypotesen) i alla fall kan generalisera det 

faktum att en superekologisk singelsmärkning i genomsnitt ger en lägre upplevd kvalitet jämfört 

med en ekologisk märkning. Dock medför studiens begränsningar även i detta fall att dessa 

resultat bör generaliseras med viss försiktighet (se 3.2 och 5.2).  

5.1.7. H1g) En superekologisk triomärkning genererar en starkare brand loyalty jämfört med 

en ekologisk märkning 

 

Vad beträffar föreliggande hypotes kan vi, likt framgått av avsnitt 4.7, korroborera att en 

superekologisk triomärkning genererar en starkare brand loyalty än en ekologisk märkning 

(medelskillnad=8.62, p=0.007). Även mellan det superekologiska och konventionella alternativet 

återfinns en signifikant medelskillnad på 0.05-nivån (medelskillnad=11.46, p=0.049). Däremot 

vad beträffar medelskillnaden för det konventionella och det ekologiska alternativet återfinns 

ingen signifikant skillnad (medelskillnad=0.09, p=0.973).  

 

“Miljövännerna” (13 % av individerna i enkätversion 2) uppvisar en av de mest tydliga 

tendenserna vad beträffar lojalitetsindikatorerna (se 4.5.2.5). Det var även den klustergrupp som i 

slutändan tenderade att välja det superekologiska alternativet. I Martensen et als. (2000:550) 

studie framkom det att kundlojalitet medför en positiv inställning till företagets produkt, något 

som enligt Uncles et al. (2003:297) följs av fördelaktiga beteenden som leder till köp av 

produkten. Med detta i beaktning innebär det att lojalitetsvariabeln i föreliggande studie visar på 

ett gap i attityderna, då samtliga kluster tenderade att uttrycka ökade värderingar för samtliga 

lojalitetsindikatorer när det gäller det superekologiska alternativet, jämfört med såväl det 

ekologiska som det konventionella alternativet (“Miljöskeptikerna” undantaget som istället 

tenderade att ha sämre lojalitet för såväl det superekologiska som det ekologiska alternativet 
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jämfört med det konventionella alternativet, se 4.5.2.4), utan att det reflekterades i deras 

valbeteende (se 4.5.2).  

 

Eftersom lojalitet i enlighet med Chang & Fong (2010:2837) även kan ses som ett framtida 

beteendemässigt åtagande att köpa en produkt, kan en förklaring till ovannämnda gap vara att 

konsumenterna tenderar att uttrycka ett framtida, snarare än ett nuvarande, beteende. Tolkningen 

härav blir med andra ord att vid ett framtida förändrat köpbeteende tycks sannolikheten vara 

större för att konsumenten etablerar en starkare relation med det superekologiska alternativet än 

med det ekologiska. Att genomsnittsskillnaderna ökar för det superekologiska alternativet kan 

ytterligare ha sin förklaring i vad Grankvist et al. (2004:225) har påvisat i sin studie; nämligen att 

även om vissa konsumenter uppmärksammar miljömärkningar när de väljer mellan olika 

produkter, är deras uppmärksamhet inte stark nog för att få dem att välja miljömärkta alternativ. 

Dessa konsumenter är med största sannolikhet styrda av “oughts” (vad individen borde göra), 

snarare än “ideals” (vad individen eftersträvar) (Higgins 1997:1281–1282; Higgins, 1998:59) (se 

2.5.4.5). Eftersom konsumenter som är styrda av “oughts” är mer styrda av risken för negativa 

utfall samt påverkas av vad personen själv eller någon annan betydelsefull person i dennes närhet 

anser är ett bra val för konsumenten (Grankvist et al., 2004:225), kan det vara en förklaring till 

varför lojalitetsattityden hos respondenterna i föreliggande studie tenderar att vara så positiv 

medan attityden inte avspeglas i sannolikheten till val av den superekologiska produkten.  

 

Till följd av att resultatet för denna hypotes är signifikant på 0.01-nivån, det vill säga att risken 

att vi har funnit ett samband i stickprovet som inte finns i populationen inte är högre än ett fall av 

hundra, medför det att vi till populationen kan generalisera det faktum att en superekologisk 

triomärkning i genomsnitt ger en starkare brand loyalty jämfört med en ekologisk märkning. 

Dock medför studiens begränsningar, vilka benämnts ovan (se även 3.2 och 5.2), att resultaten 

bör generaliseras med viss försiktighet. 

5.1.8. H1h) En superekologisk singelmärkning genererar en starkare brand loyalty jämfört 

med en ekologisk märkning 

 

Vad beträffar föreliggande hypotes kan vi, likt framgått av avsnitt 4.7, inte korroborera att en 

superekologisk singelmärkning genererar en starkare brand loyalty än en ekologisk märkning 
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(medelskillnad= 6.68, p=0.395). Mellan det konventionella alternativet och det superekologiska 

alternativet återfinns vidare en medelskillnad på 3.54 (p=0.567), medan det för det 

konventionella och det ekologiska alternativet framkommer en genomsnittlig skillnad på 0,09 

(p=0.973). Trots att alla samband följaktligen visar att lojaliteten tenderar att bli högre ju mer 

ekologisk produkten blir, återfinns inga signifikanta samband på 0.05-nivån. 

 

Jämfört med klusteranalys 1 uppvisar flera klustergrupper i klusteranalys 2 på negativa tendenser 

vad beträffar lojalitetsindikatorerna för det superekologiska alternativet jämfört med det 

ekologiska alternativet. Exempelvis tenderade “De ringa miljövännerna” (vilka representerar 10 

% av de respondenter som besvarat enkätversion 2) att anse att lojalitetsaspekterna blev sämre 

för det superekologiska alternativet än för det ekologiska alternativet. Detta skulle kunna bero på 

att det för den superekologiska singelmärkningen finns en större osäkerhet beträffande 

märkningens innebörd jämfört med det ekologiska alternativet, något som enligt Peattie 

(2001:189) och Thøgersen (2002:91) kan leda till ett lägre förtroende för varumärket och således 

i föreliggande fall förklara klustrens lägre lojalitetsattityder. Likaså hade “Kravkonsumenterna” 

(vilka representerar 21 % av de respondenter som besvarat enkätversion 2) och “De bekväma 

miljövännerna” (vilka representerar 18 % av de respondenter som besvarat enkätversion 2) två 

lojalitetsindikatorer vardera, vilka erhöll sämre värden för det superekologiska alternativet 

jämfört med det ekologiska alternativet. Att värderingen tenderade att skifta så pass mycket 

mellan de olika klustergrupperna skulle kunna vara en förklaring till varför medelskillnaden för 

det superekologiska singelalternativet, i motsats till det superekologiska trioalternativet, inte 

erhållit något statistiskt säkert resultat.  

 

Även om resultaten således följer hypotesens riktning, samt uppvisar samma tendenser som 

beskrivits ovan för hypotesen gällande det triomärkta alternativet (se 5.1.7.), erhålls som sagt i 

detta fall inte tillräckligt med stöd för att med statistisk säkerhet, på 0.05-nivån, kunna 

generalisera resultatet till populationen. Med andra ord finns det en stor risk för att resultaten 

skulle kunna bero på tillfälligheter eller slumpen, varför nollhypotesen inte kan förkastas (jfr 

Bryman & Bell, 2013:362).  
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5.1.9. H1i) En superekologisk triomärkning genererar ett högre brand equity jämfört med en 

ekologisk märkning 

 

Vad beträffar föreliggande hypotes kan vi, likt framgått av avsnitt 4.7, inte korroborera att en 

superekologisk singelmärkning genererar en högre brand equity än en ekologisk märkning 

(medelskillnad=2.13, p=0.605). Den genomsnittliga differensen erhåller ett väldigt högt P-värde, 

vilket gör att nollhypotesen (att det inte är någon skillnad) naturligtvis inte går att förkasta. Den 

reella skillnaden för ökningen visar heller inte på några tydliga tendenser, då medelskillnaden på 

2.13 enheter är väldigt liten (med tanke på att skalan är 90-gradig). Mellan det konventionella 

alternativet och det ekologiska alternativet är medelskillnaden dessutom ännu lägre på 0.75 

(p=0.813), medan det för det konventionella alternativet och det superekologiska alternativet 

återfinns en negativ medelskillnad på -1.33 (p=0.841). Dessa P-värden är följaktligen också 

obekvämt stora och medför att risken att ett stickprov visar ett samband, trots att något samband 

inte existerar i populationen, är så hög som 81 respektive 84 på hundra (jfr Bryman & Bell, 

2013:361). 

 

Vidare förtydligar Kotler et al. (2008:522) samt Yoo et al. (2000:196) att ett varumärke erhåller 

en högre brand equity ju starkare varumärkeslojaliteten, den uppfattade kvaliteten samt 

varumärkesassociationerna till varumärket är. I 5.1.7 visades att triomärkningen erhöll en 

starkare brand loyalty jämfört med den ekologiska märkningen, medan vi i 5.1.5 kunde visa på 

en ökad tendens vad gäller kvalitet för det superekologiska trioalternativet jämfört med det 

ekologiska alternativet. I 5.1.2 visas dessutom att den superekologiska triomärkningen genererar 

symboliska fördelar i högre grad än den ekologiska märkningen. Trots detta erhölls en icke-

signifikant genomsnittskillnad, som bara var marginellt högre för brand equity-variabeln, mellan 

det superekologiska och det ekologiska alternativet. Skillnaden blir extra tydlig när vi ser på de 

attityder som studiens funna kluster tycks uppvisa. “De varumärkesobundna” (vilka representerar 

33 % av individerna i envätversion 2) tenderar exempelvis att anse att brand equity blir högre för 

det superkologiska trioalternativet jämfört med det ekologiska alternativet, medan exempelvis 

“Varumärkeslojalisterna” (vilka representerar 26 % av individerna i enkätversion 2) istället 

tenderar att anse att brand equity blir lägre för det superekologiska trioalternativet jämfört med 

det ekologiska alternativet. Att preferenserna är så olika kan bero på de tidigare erfarenheterna 
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respondenten har till varumärket och miljömärkningarna. Utgångspunkten för konsumentbaserat 

brand equity är nämligen att varumärkets styrka ligger i medvetandet hos konsumenterna och 

vad de med tiden har upplevt och lärt sig om varumärket (Keller, 1993:8; Tuominen, 1999:74–

75). 

 

Att medelskillnaden för det superekologiska trioalternativet och det ekologiska alternativet inte 

är så stor, kan förklaras av att brand equity-variabelns indikatorer bland annat mäter huruvida 

”alternativet är respondentens förstahandsval” samt huruvida de är ”beredda att betala mer för 

varumärket”. De flesta respondenter (se 4.5.2) tenderar nämligen att vara beredda att betala 

enbart något mer för det superekologiska trioalternativet, samtidigt som en lägre andel 

respondenter skulle välja det superekologiska trioalternativet i första hand jämfört med det 

ekologiska alternativet (se 4.1.1).  

5.1.10. H1j) En superekologisk singelmärkning genererar ett högre brand equity jämfört med 

en ekologisk märkning. 

 
Vad beträffar föreliggande hypotes kan vi, likt framgått av avsnitt 4.7, inte korroborera att en 

superekologisk singelmärkning genererar en högre brand equity än en ekologisk märkning 

(medelskillnad= -2.73, p=0.607). Differensen erhåller ett väldigt högt P-värde, vilket gör att 

nollhypotesen (att det inte är någon skillnad) naturligtvis inte går att förkasta. Samtidigt går 

resultatet dessutom i en annan riktning än vad hypotesen gör gällande. Den reella skillnaden för 

ökningen visar precis som för ovanstående hypotes (se 5.1.9.) vidare heller inte på några tydliga 

tendenser, då medelskillnaden på 2.73 enheter är väldigt liten (med tanke på att skalan är 90-

gradig). Mellan det konventionella alternativet och det ekologiska alternativet erhålls dessutom 

en ännu lägre medelskillnad på 0.75 (p=0.813), medan det mellan det konventionella alternativet 

och det superekologiska alternativet återfinns en negativ medelskillnad på -4.01 (p=0.604). 

Dessa P-värden är följaktligen också obekvämt stora och medför att risken att ett stickprov visar 

ett samband, trots att något samband inte existerar i populationen, i båda fall är väldigt hög. 

 

Vad gäller variabeln brand equity tycks det även för den superekologiska singelmärkningen råda 

uppenbara meningsskiljaktigheter mellan de olika klustren. Exempelvis tenderar “De 

varumärkesbundna obundna kaffedrickarna, no 2” (vilka representerar 29 % av respondenterna 
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som svarat på enkätversion 3) att anse att det superekologiska alternativet har högre brand equity 

än det ekologiska alternativet, medan ”De ringa miljövännerna” (vilka representerar 10 % av 

respondenterna i enkätversion 3) å andra sidan tenderar att vara av den uppfattningen att samtliga 

aspekter av brand equity försämras för det superekologiska alternativet i jämförelse med det 

ekologiska alternativet. En förklaring till att det superekologiska singelalternativet generellt 

tenderar att erhålla en lägre bedömning av brand equity-indikatorer, såsom att ”varumärket är 

respondentens förstahandsval”, kan vara att respondenter inte har tillräckligt högt förtroende för 

den superekologiska singelmärkningen jämfört med det ekologiska alternativet. Förtroende utgör 

nämligen en del av konsumentens relation med varumärket, och därmed även en del av brand 

equity (Ambler, 1997:289; Chen, 2010:311), varför brand equity enligt Delgado-Ballester & 

Munuera-Alema´n (2005:187) bäst förklaras när förtroendet för varumärket beaktas. 

5.1.11. H2) En superekologisk singelmärkning ger en högre betalningsvilja än en 

superekologisk triomärkning 

 

Vad beträffar föreliggande hypotes kan vi, likt framgått av avsnitt 4.7, inte korroborera att en 

superekologisk singelmärkning genererar en högre betalningsvilja än en superekologisk 

triomärkning (medelskillnad= -1.44, p=0.173). Även om P-värdet gör att vi inte kan förkasta 

nollhypotesen är tendensen (i motsats till den riktning hypotesen gör gällande) att det finns en 

högre betalningsvilja för det triomärkta alternativet. Denna tendens återfinns även för 

förhållandena konventionellt/superekologiskt samt ekologiskt/superekologiskt, där dessa 

medelskillnader är större för det superekologiska triosalternativet än för det superekologiska 

singelalternativet (medelskillnad konventionell/superekologisk singel=7.06, p=0.000; 

medelskillnad konventionell/superekologisk trio=8.25, p=0.000; medelskillnad 

ekologisk/superekologisk singel =1.83, p=0.068; medelskillnad ekologisk/superekologisk 

trio=3.73, p=0.000). Trots att resultatet från föreliggande hypotes inte kan generaliseras till 

populationen (se 4.7) indikerar ändå sistnämnda medelskillnader, vilka dessutom är signifikanta 

på 0.001-nivån, på en större ökning av betalningsviljan för den superekologiska triomärkningen 

än för den superekologiska singelmärkningen när dessa respektive märkningar jämförs (var för 

sig) mot såväl det konventionella alternativet som alternativet med den ekologiska märkningen. 
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Dessutom skulle en lägre andel respondenter vid en valsituation välja det superekologiska 

singelalternativet jämfört med det superekologiska trioalternativet (se 4.4.1 och 4.6). 

En tänkbar förklaring till det ovanstående är den fördel det superekologiska alternativet med 

triomärkningen kan erhålla, tack vare kombinationen av flera märkningar. För att förtydliga; 

även om det superekologiska singelalternativets miljöattribut symboliserar samma sak som det 

superekologiska trioalternativets märkningar, kan den visuella aspekten påverka. Information 

från hjälpmedel såsom etiketter bearbetas nämligen inte självständigt utan i kombination med 

varandra (Janiszewski & Van Osselaer 2000:348). Larceneux et al. (2012:90) har vidare kommit 

fram till att en effektiv märkesallians har komplementerande attribut, varvid det skulle kunna 

vara så att en uppdelning av attributen i flera märkningar ger en tydligare visuell markering av 

varumärkets komplementerande miljöattribut, framförallt för de konsumenter som inte är så 

insatta i vad de olika miljömärkningarna innebär. 

 

Skillnaden mellan det superekologiska singelalternativet och det triomärkta alternativet är 

dessutom påtaglig då samtliga undersökta variabler (se 5.1.1–5.1.10) genomgående visar större 

genomsnittliga differenser för det superekologiska trioalternativet jämfört med det ekologiska 

alternativet, än vad det gör för det superekologiska singelalternativet jämfört med det ekologiska 

alternativet. För att förtydliga; när genomsnittsskillnaderna mellan den superekologiska och 

ekologiska märkningen jämförs för respektive superekologiskt alternativ, tenderar 

trioalternativet exempelvis att generera både symboliska fördelar och brand loyalty i högre grad 

än vad singelalternativet gör (se 5.1.1–5.1.2 och 5.1.7–5.1.8), vilket till viss del kan förklara den 

ökade betalningsviljan för trioalternativet. Förhållandet mellan symboliska behov och 

konsumtion är nämligen enligt Hsieh et al. (2004:253) betydande, samtidigt som Castaldo et al. 

(2009:2) menar att högt förtroende är relaterat med lojalitet till varumärket samt betalningsviljan 

för detta. Att den superekologiska singelmärkningen erhållit en lägre betalningsvilja än det 

triomärkta alternativet skulle därmed också kunna förklaras av att respondenterna tycks ha ett 

lägre förtroende för singelmärkningen (jfr kluster 1 i 4.5.3.1 samt kluster 3 i 4.5.3.3). 

 

I korrelationsanalysen framkommer vidare att det mellan så gott som alla indikatorer för de olika 

variablerna och indikatorn betalningsvilja finns signifikanta korrelationer på 0.01-nivån (se 

appendix 3). Generellt sett är dessa korrelationer dock svagare för det superekologiska 
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singelalternativet än för det superekologiska trioalternativet, vilket tyder på att en ökad 

värdering av indikatorerna för någon av variablerna påverkar konsumentens betalningsvilja mer 

för det triomärkta alternativet än för det superekologiska singelalternativet. Exempelvis har den 

superekologiska triomärkningen ett starkare samband (r=0.404, p=<0.01) mellan betalningsvilja 

och den symboliska fördelen “att konsumenten känner att denne bidrar mycket till att hjälpa 

miljön”, jämfört med vad den superekologiska singelmärkningen har (r=0.271, p<0.01). I och 

med att den symboliska triomärkningen har en starkare korrelation än den superekologiska 

singelmärkningen, kan en tolkning härav bli att när den symboliska fördelen blir större blir 

betalningsviljan högre, och dessutom högre för triomärkningen än för singelmärkningen. 

 

En viktig faktor för att konsumenter ska tycka att produkter förtjänar ett premiumpris är vidare, 

likt nämnts i 4.5.2.4 samt 5.1.5, att de måste uppleva att miljömärkta produkter är av hög kvalitet 

(McCluskey & Loureiro, 2003:95). Fastän de erfarenhetsmässiga fördelarna samt kvaliteten, i 

jämförelse med det ekologiska alternativet, tenderar att blir större för det superekologiska 

triomärkta alternativet, upplevs de som sämre för det superekologiska singelalternativet (se 

5.1.3–5.1.6.). Eftersom lyckade miljömärkningar enligt Thøgersen (2000:93) är de som ger 

tillförsikt i att köpet ger en liten miljöpåverkan, samt genererar ingen alternativt enbart låg 

kompromiss vad gäller pris och kvalitetsavvägningar för konsumenten, kan den explicita och 

betydande kvalitetsförsämringen för det superekologiska singelalternativet i föreliggande studie 

vara en ytterligare förklaring till varför betalningsviljan är lägre för denna märkning jämfört med 

den superekologiska triomärkningen. Att betalningsviljan för den superekologiska 

triomärkningen därmed ökar något jämfört med den superekologiska singelmärkningen är något 

som också stämmer överens med Loureiro et als. (2002:214) forskningsresultat, som visade att 

interaktionen mellan miljöattityder och kvaliteter såsom livsmedelssäkerhet ökar sannolikheten 

för att kunden kommer att betala en prispremie för ekologiska produkter. Att betalningsviljan är 

högre för det superekologiska alternativet än för det ekologiska alternativet ligger även i linje 

med Didier & Lucies (2008:487) forskning, där forskarna visar att betalningsviljan är högre för 

alternativ med flera miljömärkningar, jämfört med alternativ med enbart en miljömärkning. 

 

Likt framgått i 5.1.4 vad gäller hälsoaspekten erhölls slutligen lägre värderingar för det 

superekologiska singelalternativet jämfört med det superekologiska trioalternativet, medan det 
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för det superekologiska trioalternativet erhölls högre värderingar jämfört med det ekologiska 

alternativet. Ginsberg & Bloom (2004:79) menar att fler och fler konsumenter är villiga att 

betala att högre pris för ekologisk mat om de (vare sig det ligger någon sanning i det eller ej) tror 

att ekologisk mat är hälsosammare och godare. Tidigare forskning (Roddy et al., 1994:9; Davies 

et al., 1995:18; Wandel & Bugge, 1997:24; Magnusson et al., 2000:220; Chinnici et al., 

2002:191; Fotopoulos & Krystallis, 2002:258; Magnusson & Biel, 2005:7; m.fl.)  visar 

dessutom att hälsa är ett av de huvudsakliga skälen till att konsumenter köper ekologiska 

produkter, varför ökade hälsofördelar för trioalternativet således även kan förklara den något 

högre betalningsviljan för detta alternativ jämfört med det superekologiska singelalternativet.   

5.1.12. H3a-b) I enlighet med kompromisseffekten kommer införandet av en superekologisk 

märkning att leda till en ökad efterfrågan av det ekologiska mellanalternativet 

 

Vad beträffar föreliggande hypoteser kan vi, likt framgått av avsnitt 4.7, varken korroborera att 

införandet av en superekologisk triomärkning (medelskillnad= -1.30, p=0.424) eller en 

superekologisk singelmärkning (medelskillnad= -0.21, p=505), leder till en ökad efterfrågan av 

det ekologiska mellanalternativet. Eftersom resultatet för denna hypotes inte är signifikant 

medför det således att vi inte med statistisk säkerhet kan generalisera resultatet till populationen. 

Dock uppvisas väldigt starka tendenser då det till skillnad från tidigare studier (Simonson, 1989; 

Simonson & Tversky, 1992; Sheng et al., 2005; m.fl.) överhuvudtaget inte erhålls någon 

kompromisseffekt i föreliggande studie. Detta eftersom det ekologiska alternativet i ett valset 

med ett konventionellt och ett ekologiskt alternativ fick en minskad valprocent från 46 procent 

ned till 25 procent, när valsetet tillfördes ett superekologiskt trioalternativ, och från 46 procent 

ned till 30 procent, när valsetet tillfördes ett superekologiskt singelalternativ.  

 

Klusteranalyserna visade vidare att merparten av respondenterna (85 % i enkätversion 2 samt 90 

% i enkätversion 3) tenderar att uppleva att de miljömässiga fördelarna ger ett mervärde, men att 

de inte tycktes finna de ekologiska alternativen som prisvärda (se 4.5.2–4.53). För de 

miljömärkta alternativen väger således prisattributet betydligt tyngre än vad de miljömässiga 

fördelarna gör vid en valsituation, vilket också tydliggörs via faktoranalyserna som visade att den 

faktor i vilken de två prisindikatorerna ingick hade en betydligt högre förklaringsgrad (50 %, 
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53,4 % och 49,8 %) jämfört med “miljöfördelsfaktorn” (7.73 %, 10.96 % och 8.53 %) (se 4.4.2–

4.4.4).  För det ekologiska alternativets sannolikhet att väljas återfinns dessutom den starkaste 

korrelationen med indikatorn som avser huruvida konsumenten är villig att betala ett högre pris 

för aktuellt alternativ jämfört med andra (r=0.383, p<0.01). Till följd av att respondenterna via 

en avvägning mellan alternativen med andra ord erhåller en starkare preferens för ett av 

attributen, bedömer vi detta som en av huvudanledningarna till att ingen kompromisseffekt 

uppstod.  

 

Till och med när betalningsviljan för det ekologiska alternativet faktiskt överensstämde med 

marknadspriset tenderade ändå det konventionella alternativet att med störst sannolikhet väljas 

av flertalet respondenter. Exempel på dessa respondenter återfinns bland 

“Varumärkeslojalisterna”, vilka representerar 26 procent av individerna som besvarat 

enkätversion 2, samt “Vanekonsumenterna” vilka representerar 22 procent av individerna som 

besvarat enkätversion 3 (se 4.5.2–4.5.3). En förklaring till att majoriteten av konsumenterna inte 

valde det ekologiska alternativet i valsetet utan istället valde det konventionella alternativet, kan 

vara att fasta preferenser redan finns samt att konsumenter av vana köper det vanliga kaffet 

(Simonson, 1989:172; Simonson & Tversky, 1992:292; Bettman et al., 1998:188; Grankvist & 

Biel, 2001:406; Magnusson et al., 2001:224; Thøgersen, 2002:92; Chernev, 2004a:260; 

Grankvist et al., 2004:226; Sheng et al. 2005:592, 600). Även brist på tilltro till miljöattributen 

(Grankvist & Biel, 2001:408; Peattie, 2001:189; Thøgersen, 2002:91), samt det faktum att 

förhållandena mellan alternativen vad gäller miljöfördelsattributet tenderade att vara olika stora 

(Sheng et al., 2005:597), kan influera bristen av ökning i valprocent för det ekologiska 

mellanalternativet (se 4.6). 

5.1.13. Övergripande slutsatser 

 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur konsumenters preferenser för ett varumärke 

påverkas av olika typer av miljömärkningar. I en klusteranalys kunde vi identifiera tio olika 

konsumentgrupper med olika attityder till de tre kaffealternativen. Däremot återfanns inga 

specifika attitydsmässiga samband mellan konsumenter i olika åldergrupper eller med olika kön. 

Vad gäller konsumenternas syn på de superekologiska märkningarna är de tydligaste tendenserna 

att de symboliska fördelarna upplevs som större och att kaffet, framförallt för det 
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superekologiska triomärkta alternativet, ansågs vara bättre för hälsan. Däremot upplevdes smak 

och kvalitet mer överraskande, och i motsats till flertalet tidigare studier, som sämre i jämförelse 

med både det konventionella och det ekologiska alternativet.  

 

Ett första bidrag studien därmed kan förmedla till företag är att den positiva bild konsumenterna, 

i enlighet med tidigare studier (Roddy et al., 1994:9; CEC, 1999:11; Magnusson et al., 

2001:222–225; Torjusen et al., 2001:211; Loureio, et al., 2002:214; m.) har angående ekologiska 

produkters bättre kvalitetsaspekter, inte verkar vara lika positiv idag. Denna tendens 

framkommer även i Magnusson & Biels (2005:15) forskning gällande ekologiskt kött, potatis, 

mjölk och bröd, där det tydliggörs att inställningen till ekologiska livsmedel inte är lika positiv 

som den var i slutet på 1990-talet. Med andra ord menar vi att en viktig faktor som vår studie kan 

bidra med är att kasta ljus över samt göra beslutsfattare inom livsmedelsbranschen medvetna om 

att det, i motsats till vad många andra studier kommit fram till, ändå tycks finnas konsumenter 

som upplever att ekologiska alternativ tenderar att ha mer ojämn kvalitet, och följaktligen smaka 

sämre, jämfört med konventionella alternativ. Värt att notera är att det i föreliggande 

undersökning emellertid även fanns konsumenter som tycks anse att kvaliteten ökar ju fler 

miljöaspekter varumärket har. Individerna i klustret “Miljövännerna”, vilka representerar 13 % 

av ett urval på 133 individer, uppvisade nämligen bland de högsta (genomsnittliga) 

bedömningarna för det superekologiska alternativets kvalitetsaspekter. Denna konsumentgrupp 

var dessutom även de som uttryckte den största sannolikheten för att köpa det superekologiska 

alternativet.  

 

Föreliggande studie syftade även till att undersöka huruvida skapandet av en ny 

“superekologisk” märkning var befogad, eller om samma effekt kunde uppnås med en 

kombination av olika miljömärkningar. När ett superekologiskt alternativ tillförs ett valset visar 

studien att den huvudsakliga förändringen i val sker för den andel respondenter som vid ett valset 

med enbart ett konventionellt och ett ekologiskt alternativ skulle valt det ekologiska alternativet. 

Till följd av att tendensen att välja det superekologiska alternativet därmed tycks komma från de 

konsumenter som annars skulle valt ett ekologiskt alternativ, menar vi att införandet av att 

superekologiskt alternativ inte verkar öka efterfrågan för ekologiska produkter för den 

“konventionelle” konsumenten. Däremot verkar det onekligen finnas ett intresse för ett 
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superekologiskt alternativ. Samtliga kluster i klusteranalys 1 (“Miljöskeptikerna” undantaget) har 

nämligen för det första en ökad betalningsvilja för det superekologiska trioalternativet. Dessutom 

är det 32 procent av respondenterna (i ett urval på 133 individer) som menar att de med störst 

sannolikhet skulle välja detta alternativ i en köpsituation. Det faktum att det även för den 

superekologiska singelmärkningen uppvisas en ökad betalningsvilja i jämförelse med ett 

ekologiskt alternativ, trots att konsumenten ställs inför märkningen för första gången vid 

bedömningstillfället, kan tyda på att det även finns förutsättningar för att en sådan märkning 

framgångsrikt skulle kunna implementeras i framtiden. 14 % av respondenterna (i ett urval på 

139 individer) uttryckte nämligen att de i en valsituation med störst sannolikhet skulle välja det 

superekologiska singelalternativet. 

 

Att detta intresse för en superekologisk märkning finns är något som företag inom 

livsmedelsbranschen kan ta i beaktning vid undersökning av huruvida en implementering av ett 

superekologiskt alternativ överhuvudtaget kan tänkas bli lönsamt eller inte. Tendenserna i 

studien kan med andra ord visa beslutsfattare att trots att en superekologisk märkning inte tycks 

ge en generell ökning av köp av ekologiskt märkta produkter, så kan en produktlinjeutvidgning 

med en superekologisk produkt ändå ha goda förutsättningar att nå fram till en mer nischad 

ekologisk konsumentgrupp.  

 

Trots att tidigare studier (Sirieix et al., 2011; Andersson & Ekelund, 2012) vidare har visat att det 

existerar ett stort konsumentintresse för att kombinera olika miljöperspektiv i en enhetlig 

certifierande märkning, gav föreliggande studie dock i motsats starka indikationer på att 

konsumenter generellt tenderar att föredra att varumärket har en superekologisk märkning i form 

av flera miljöetiketter, istället för en enhetlig superekologisk märkning. För att förtydliga tycks 

genomsnittskonsumenten i studien uppleva att de genererade fördelarna (såsom symboliska 

fördelar och hälsofördelar) som respektive superekologiskt alternativ tillhandahåller, jämfört 

med det ekologiska alternativet, erhålls i högre grad för det superekologiska triomärkta 

alternativet än för det superekologiska singelalternativet. Detta avspeglas även i den uttryckta 

genomsnittliga betalningsviljan för de superekologiska alternativen, där triomärkningen uppvisar 

en något högre betalningsvilja jämfört med singelmärkningen. Något som framförallt ligger i 

linje med Didier & Lucies (2008:487) forskning, där det som sagt visades att en kombination av 
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två olika miljöetiketter ger en större ökning av betalningsviljan för produkten jämfört med om 

den enbart hade haft en miljöetikett. Väljer företaget att införa ett superekologiskt alternativ, 

visar tendenserna i föreliggande studie alltså sammanfattningsvis på att ett superekologiskt 

trioalternativ i dagsläget är att föredra. 

 

Vad gäller huruvida en treskalig miljögradering frambringar en kompromisseffekt återfanns inget 

stöd för detta i föreliggande studie, då majoriteten av respondenterna i en valsituation med 

största sannolikhet skulle välja det konventionella alternativet. 

Respondenterna (“Miljöskeptikerna” undantaget) tenderar dock att ha en allmänt positiv 

miljöattityd och uppleva att de genom att köpa produkter som är miljömärkta bidrar till att hjälpa 

miljön, och detta i ännu högre grad om det finns ett superekologiskt alternativ som kombinerar 

såväl ekologiska som sociala fördelar. Samtidigt uttrycker de även en ökad betalningsvilja för de 

ekologiska alternativen. Ändå uppstår det ingen kompromissituation, eftersom de ökade 

miljöfördelarna från märkningen inte står i proportion till marknadspriserna. Enligt Magnusson 

& Biel (2005:11) är det nämligen välkänt att en allmän attityd endast har ett svagt samband med 

beteendet, varför det följaktligen inte räcker med enbart en allmänt positiv attityd för att 

ekologiska livsmedel ska köpas. 

 

Föreliggande studie ger följaktligen mycket starka indikationer på att prisattributet (i form av ett 

lägre pris) som det konventionella alternativet erbjuder väger tyngre än miljöattributet för de 

ekologiska alternativen. I och med att starkare preferenser återfinns för det ena attributet uppstår 

därmed heller ingen kompromissituation. Ur faktoranalyserna kunde vidare utläsas att faktorn 

“konsumentens kontribution”, vilken inbegrep de olika prisindikatorerna, svarade för cirka 50 

procent av variansen för de ekologiska alternativen, något som ytterligare bekräftar att priset är 

en väldigt avgörande aspekt när konsumenter ska bedöma ett ekologiskt alternativ.  Att så många 

konsumenter väljer det konventionella alternativet kan även förklaras av konsumentens 

konsumtionsvanor. Vid konsumtion av vardagslivsmedel görs nämligen sällan några 

överväganden om för- och nackdelar, utan istället agerar konsumenten vanemässigt efter vad 

denne brukar göra (Magnusson & Biel, 2005:6). Förändring av ett sådant rutinmässigt beteende 

är dessutom något som tar tid (ibid.).  
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Att en kompromisseffekt inte uppstod i föreliggande studie skulle vidare kunna förklaras av att 

miljömärkningarna inte ger produkten ett tillräckligt förebyggande fokus utan att den istället 

behåller en mer främjande inriktning, vilket enligt Chernev (2004b:142) och Mourali et al. 

(2007:236) kan förklaras av att produkter som har en främjande inriktning är mer attraktiva när 

de presenteras som asymmetriskt dominerande alternativ än som ett kompromissalternativ. 

Kompromisseffekten är alltså inte är ett universellt fenomen som uppstår under alla förhållanden, 

utan istället varierar dess förekomst beroende på vilken produktkategori det handlar om (Sheng 

et al., 2005:606). 

 

Ytterligare en aspekt som kan förklara att de ekologiska alternativen väljs i så låg grad är att 

konsumenterna inte känner erforderligt med tilltro till miljömärkningarna. Brist på tilltro kan 

således utgöra en förklaring till varför exempelvis klustret “Miljöskeptikerna” (13 % av 133 

respondenter) i föreliggande studie tenderade att uppvisa en så negativ allmän inställning till 

miljömärkta alternativ. Detta ofta uttryckta antagande att konsumenten enbart uppmärksammar 

och använder etiketter i sina köpbeslut om de känner tilltro till dem är dessutom något som bland 

annat Thøgersens (2000:290) studie ger empiriskt stöd för. 

 

En annan potentiell förklaring kan vara att Gevalias starka varumärkeskapital gör att 

konsumenterna, precis som Larceneux et al. (2012:93,96) visar i sin forskning, ser 

miljömärkningen som mindre användbar. Produkter med starkt varumärkeskapital har nämligen 

enligt nyssnämnda studie inte lika hög vinning av miljömärkningar som varumärken med lägre 

varumärkeskapital, eftersom konsumenterna redan känner sig mer säkra på att de förstår och kan 

lita på produktens egenskaper (ibid.). Införandet av en superekologisk märkning verkar i ljuset 

av detta kunna generera förhållandevis mer värde för varumärken med lägre varumärkeskapital, 

vilket beslutsfattare kan ta i beaktning när de avväger vilka varumärken i deras produktlinje som 

skulle kunna tjäna mer på att kompletteras med en superekologisk miljöetikett. 

 

Sammanfattningsvis uppvisar resultaten från denna studie följaktligen att trots att de flesta 

konsumenter tenderar att ha såväl en positiv attityd som en ökad betalningsvilja för de 

ekologiska alternativen, väljer fortfarande majoriteten av konsumenterna det konventionella 

alternativet. För de allra flesta av studiens respondenter motsvarade med andra ord inte den 
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ökade betalningsviljan rådande marknadspriser. Vid val tillmäts de symboliska miljöfördelarna 

dessutom en lägre vikt än både pris och kvalitetsaspekter, vilket precis likt Thøgersen (2002:93) 

tydliggör tyder på att konsumenterna vanligtvis köper miljövänliga produkter för den privata 

nyttan som dessa tillhandahåller, snarare än enbart för att de vill skydda miljön. En negativ 

aspekt, såsom exempelvis den upplevda lägre kvaliteten flertalet konsumenter i föreliggande 

studie tenderade att uppvisa, kan dessutom i enlighet med Magnusson & Biel (2005:10) medföra 

att en priskänslig konsument avstår från att pröva ekologiska produkter. Annorlunda uttryckt 

fungerar det höga priset då som ett hinder mot ett nytt beteende, varvid konsumenten istället av 

ren vana håller kvar vid det gamla. En mindre prisskillnad mellan konventionella och ekologiska 

produkter samt en mer positiv syn beträffande miljömärkta produkters kvalitet, är således något 

vi onekligen anser i framtiden skulle kunna öka andelen ekologiska konsumenter. 

5.2. Studiens begränsningar  

 
Under studiens genomförande identifierades en del begränsningar, vilket medför att resultaten 

sammantaget bör generaliseras med viss försiktighet. Likt i alla undersökningar är 

representativiteten för urvalet först och främst alltid ett dilemma. Även i ett väl utfört 

sannolikhetsurval kommer det nämligen sannolikt att finnas ett litet samplingsfel (Bryman & 

Bell, 2013:192). Eftersom studien bara genomfördes i Göteborg, och enbart en tredjedel av 

respondenterna i stickprovet med stor sannolikhet kommer från spridda delar av Sverige (se 3.2), 

kan vi inte med full tillförsikt säga att vi erhållit ett helt och hållet representativt urval för 

populationen.  

 

En andra begränsning ligger i att studien är en attitydsundersökning och därmed inte undersöker 

en faktisk köpsituation. Det vill säga även om gapet mellan miljöattityder och faktiskt 

köpbeteende till viss del kan förklaras av de olika faktorer som finns i en köpprocess, kan det 

även förklaras via de socialt önskvärda svar som respondenter ger i attitydforskning (Peattie, 

2001:193; De Pelsmacker et al., 2005:365). Attityder tenderar nämligen att vara mer positiva än 

faktiskt beteende, särskilt i situationer där de svarande vill göra ett gott intryck på forskaren eller 

vill anpassa sig till sociala normer (King & Bruner, 2000:80). Respondenterna är inte heller alltid 

villiga att rapportera sina attityder och övertygelser korrekt, eller har den insikt som krävs för att 
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göra det (Greenwald & Banaji, 1995:7-8). Särskilt när det gäller socialt känsliga frågor som 

etiskt konsumtionsbeteende (ibid.). Enligt Fotopoulos & Krystallis (2003:1371) tenderar 

respondenter i en attitydsundersökning dessutom ofta att överskatta sin betalningsvilja för vissa 

produkter. En förklaring till att detta fenomen kan uppstå är deltagare i en studie ofta gör 

kostnadsavvägningar i betydligt mindre utsträckning än i en riktig köpsituation, där även andra 

potentiella utgifter konkurrerar om deras begränsade resurser (ibid.). 

 

En tredje begränsning är att respondenterna i studien inte presenteras för den fysiska produkten, 

utan att de enbart får bedöma varumärket utifrån dess logotyp. I en realistisk köpsituation kan 

konsumenter nämligen också uppmärksamma andra attribut såsom förpackningar, och/eller 

påverkas av exempelvis kampanjer eller produktplaceringar. Sammantaget medför detta att även 

om presentation av enbart varumärkeslogotyperna i föreliggande undersökning gjorde att vi 

erhöll större kontroll över ovidkommande variabler, begränsar detta samtidigt enligt Sheng et al. 

(2005:606) också studiens externa validitet. 

 

En fjärde begränsning ligger i att enbart ett varumärke och en produktkategori har undersökts. 

Eftersom ett varumärke med låg brand equity har mycket mer att vinna på en co-branding med 

miljömärkningar än ett varumärke med hög brand equity, kan konsumenter nämligen se en 

miljömärkning som mindre användbar när ett varumärke har en hög brand equity (Larceneux et 

al., 2012:86,98). Detta eftersom de då känner sig säkra på att de förstår och kan lita på 

produktens egenskaper, varför de därmed inte tar miljömärkningarna i lika stor beaktning (ibid.). 

Att undersöka flera varumärken med olika hög brand equity skulle kunna därmed kunna ge ett 

mer realistiskt genomsnittsmått på effekten av miljömärkningarna.  

 

En femte begränsning är att det ena superekologiska märkningen är fiktiv medan den andra 

superekologiska märkningen består av redan existerande märkningar. Det innebär att 

konsumenterna redan har kommit i kontakt med och därmed kan vara påverkade och ha vissa 

preferenser, medvetna eller omedvetna, för de reella miljömärkningarna. Däremot existerar av 

naturliga skäl inga sådana effekter för den fiktiva märkningen. Denna distinktion är något som 

kan påverka jämförelsen mellan en superekologisk triomärkning och en superekologisk 
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singelmärkning, då det kan finnas specifika preferenser för en eller flera av de märkningar som 

ingår i triomärkningen.   

5.3. Förslag till vidare forskning 

 
För att övervinna ovanstående begränsningar, kan det för det första vara eftersträvansvärt för 

framtida forskare att reproducera denna studie med hjälp av exempelvis ett experiment, för att på 

så vis komma närmare verkliga köpförhållanden. I syfte att öka representativiteten i det stickprov 

som görs från populationen skulle studien också kunna genomföras med hjälp av urval från flera 

olika platser i Sverige. Förutom detta skulle studien även kunna utvecklas genom att den 

genomförs med flera olika varumärken samt inom flera olika produktkategorier.  

 

En förlängning skulle också kunna vara att genomföra studien i andra länder där en annan syn på 

miljömärkningar finns. Även om flertalet studier vidare gjorts över demografiska variabler och 

ekologisk konsumtion, är dessa relationer inte lika väl undersökta när det kommer till eventuella 

kompromisseffekter, varför man i framtida forskning även skulle kunna kontrollera påverkan av 

demografiska variabler, såsom utbildnings- och inkomstnivå.  

 

Att undersöka det värde miljömärkningar ger företagen över tid, med beaktande av skillnaderna 

mellan exempelvis olika företags nedlagda marknadsföringsinsatser, vore ytterligare en annan 

intressant utvecklingsmöjlighet. Slutligen skulle det också vara spännande om framtida forskning 

undersökte den superekologiska miljömärkningens designval, det vill säga hur olika färger och 

former påverkar värderingen av den miljömärkta logotypen. 
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Appendix 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         30,90 kr                                  40,90 kr                                    
                                      Varumärke 1                           Varumärke 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       50,90 kr                                    50,90 kr               
                                    Varumärke 3                             Varumärke 3* 
 
 
Frågorna bedöms utifrån ovanstående varumärken. 
 
 
Enkät 1: Varumärke 1 och Varumärke 2 

Enkät 2: Varumärke 1, Varumärke 2 och Varumärke 3 

Enkät 3: Varumärke 1, Varumärke 2 och Varumärke 3* 
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Enkätfrågor 
 
Frågorna kommer i olika ordning på enkäterna.  
 
Man: ____          Kvinna: ____ 
Ålder: ____ 

VARUMÄRKE X 
 

Vi ber er att svara på frågorna utifrån ovanstående varumärke. 
Sätt ett kryss på den efterföljande linjen. 

 
 
Jag känner till detta varumärke: 
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                  Instämmer helt 

 
Genom att köpa varumärket kan jag uttrycka min miljöhänsyn: 
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                  Instämmer helt 
 

Detta kaffe är väldigt välsmakande: 
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                  Instämmer helt 
 

Varumärkets produkt är av väldigt god kvalitet: 
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                  Instämmer helt 
 

Även om ett annat märke har samma funktioner som varumärket, skulle jag föredra att 
köpa detta varumärke: 
  
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                  Instämmer helt 
 

Även om varumärket skulle vara svårare att köpa skulle jag ändå köpa det: 
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                  Instämmer helt 
 

Genom att köpa varumärket visar jag för andra att jag bryr mig om miljön: 
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                 Instämmer helt 
 

Detta kaffe är väldigt bra för min hälsa:  
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                 Instämmer helt 
 

Varumärkets produkt är av väldigt jämn kvalitet: 
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                 Instämmer helt 
 

Detta varumärke är mitt förstahandsval: 
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                 Instämmer helt 
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Om butiken har slut på varumärket skulle jag gå någon annanstans för att köpa det: 
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                 Instämmer helt 
 

Genom att köpa varumärket känner jag att jag bidrar till att hjälpa miljön: 
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                 Instämmer helt 
 

Varumärket gör att jag dricker mer av kaffet: 
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                 Instämmer helt 
 

Varumärkets produkt är väldigt prisvärd: 
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                 Instämmer helt 
 

Jag är villig att betala ett högre pris för varumärket jämfört med andra varumärken: 
 
Instämmerinte alls                                                                                                                                                                 Instämmer helt 
 

Jag har väldigt positiva känslor för varumärket jag bedömer: 
 
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                Instämmer helt 

Jag känner generellt att jag bidrar väldigt mycket till att skydda miljön: 
   
Instämmer inte alls                                                                                                                                                                Instämmer helt 
 
 
 
 

Det är väldigt sannolikt att jag köper alternativ 1: 
 

Instämmer inte alls                                                                                                                                                               Instämmer helt 

 

Hur mycket är du villig att betala för detta varumärke?:__________________ 

 

Det är väldigt sannolikt att jag köper alternativ 2:  
 

Instämmer inte alls                                                                                                                                  …                          Instämmer helt 

 

Hur mycket är du villig att betala för detta varumärke?:__________________ 

 

Det är väldigt sannolikt att jag köper alternativ 3: 
 

Instämmer inte alls                                                                                                                                                                          .   Instämmer helt 

 

Hur mycket är du villig att betala för detta varumärke?:__________________ 

 

40,90 kr 

30,90 kr 

50,90 kr 
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Appendix 2 

 
Cronbach’s alpha för enkätvariablerna 
 
 

  VARIABLER    

 

Symboliska 
fördelar 

Erfarenhetsmässiga 
fördelar 

Kvalitet Brand 
equity 

Lojalitet 

Vanligt Gevalia α 0,868 α 0,736 α 0,716 α 0,704 α 0,748 

Kravmärkt Gevalia α 0,862 α 0,720 α 0,789 α 0,764 α 0,765 

Gevalia 
superekologiskt (3) 

α 0,894 α 0,800 α 0,803 α 0,801 α 0,798 

Gevalia 
superekologiskt (3x) 

α 0,856 α 0,772 α 0,793 α 0,857 α 0,801 
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Appendix 3 

Utdrag ur bivariat korrelationsanalys  
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Appendix 4 

 
Faktormatris för Gevalia och Kravmärkt Gevalia 
 
Rotated Factor Matrix Gevalia och Kravmärkt Gevalia

a 

 

 
Factor 

1 2 3 4 5 6 

Kva.2b. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

,769 ,211 ,248    

Kva.2a. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

,729 ,274 ,293  ,103  

Erf.2a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande 
,706 ,285 ,197   ,227 

Kva.1b. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

,631  ,137 ,203 ,257 ,109 

Kva.1a. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

,626 ,132 ,125 ,207 ,388  

Loj.2c. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

,592 ,371 ,345 ,122  ,148 

Loj.1c. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

,577 ,178 ,242 ,244 ,342 ,117 

Erf.1a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande 
,560   ,148 ,310 ,109 

BrE.1b. Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
,438 ,312  ,239 ,345  

Loj.2b. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

 ,767 ,108 ,239 ,213 ,136 
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Loj.2a. Även om varumärket 

skulle vara svårare att köpa 

skulle jag ändå köpa det 

,220 ,680 ,203 ,321 ,168  

BrE.2b. Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
,349 ,671  ,180 ,147 ,121 

BrE.2c. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket  jämfört med 

andra varumärken 

,152 ,624 ,357  ,181  

BrE.2a. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

,396 ,542 ,307 ,224   

Erf.2c. Varumärket gör att 

jag dricker mer kaffe 
,198 ,521 ,180 ,208 ,321 ,306 

Loj.1b. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

 ,490  ,378 ,427  

Kva.2c. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
,350 ,448 ,298  ,241 ,120 

Symb.2b. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

,295 ,120 ,746 ,137 ,172  

Symb.2c. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

,235 ,197 ,745 ,172 ,139  

Symb.2a. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

,311 ,178 ,697 ,221  ,161 

Miljöatt. Jag känner 

generellt att jag bidrar 

väldigt mycket till att skydda 

miljön 

 ,246 ,453 ,318  ,251 
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Symb.1c. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

,220 ,243 ,192 ,678 ,184 ,113 

Symb.1a. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

,219 ,224 ,261 ,675 ,193 ,184 

Symb.1b. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

,173 ,213 ,274 ,663 ,214 ,196 

Kva.1c. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
,290 ,107 ,149 ,117 ,531 ,130 

Erf.1c. Varumärket gör att 

jag dricker mer kaffe 
,156 ,322 ,137 ,198 ,521 ,260 

BrE.1c. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket jämfört med 

andra varumärken 

,205 ,369   ,512 ,152 

Loj.1a. Även om varumärket 

skulle vara svårare att köpa 

skulle jag ändå köpa det 

,206 ,419  ,433 ,471  

BrE.1a. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

,281 ,236 ,206 ,315 ,471  

Erf.2b. Detta kaffe är väldigt 

bra för min hälsa 
,433 ,207 ,251 ,184 ,170 ,592 

Erf.1b. Detta kaffe är väldigt 

bra för min hälsa 
,214 ,145 ,130 ,343 ,257 ,587 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 9 iterations. 
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Appendix 5 

 
Cronbach´s alpha för faktoranalysens faktorer 
 
 

Faktor: Cronbach´s alpha: 

Gevalia ”Miljöfördelar” α  0.843 

Gevalia ”Konsumentens kontribution” α  0.845 

Gevalia ”Praktiska fördelar” α  0.833 

Kravmärkt Gevalia ”Konsumentens kontribution” α  0.883 

Kravmärkt Gevalia ”Praktiska fördelar” α  0.882 

Kravmärkt Gevalia ”Miljöfördelar” α  0.846 

Superekologisk Gevalia (trio) ”Konsumentens kontribution” α  0.912 

Superekologisk Gevalia (trio) ”Miljöfördelar” α  0.880 

Superekologisk Gevalia (trio) ”Praktiska fördelar” α  0.858 

Superekologisk Gevalia (singel) ”Konsumentens kontribution” α  0.925 

Superekologisk Gevalia (singel) ”Praktiska fördelar” α  0.878 

Superekologisk Gevalia (singel) ”Miljöfördelar” α  0.830 
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Appendix 6 

 
Communalities för dataset 1 
 
Communalities 

 Initial Extraction 

Symb.1a. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

,634 ,730 

Symb.1b. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

,615 ,672 

Symb.1c. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

,599 ,656 

Erf.1a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande 
,434 ,490 

Erf.1b. Detta kaffe är väldigt 

bra för min hälsa 
,385 ,374 

Erf.1c. Varumärket gör att 

jag dricker mer kaffe 
,457 ,459 

Kva.1a. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

,585 ,678 

Kva.1b. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

,474 ,570 

Kva.1c. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
,379 ,349 

BrE.1a. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

,451 ,461 

BrE.1b. Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
,429 ,440 
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BrE.1c. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket  jämfört med 

andra varumärken 

,411 ,478 

Loj.1a. Även om varumärket 

skulle vara svårare att köpa 

skulle jag ändå köpa det 

,569 ,632 

Loj.1b. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

,486 ,542 

Loj.1c. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

,552 ,580 

Miljöatt. Jag känner 

generellt att jag bidrar 

väldigt mycket till att skydda 

miljön 

,280 ,280 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 

 
Communalities för dataset 2 
 
Communalities 

 Initial Extraction 

Miljöatt. Jag känner 

generellt att jag bidrar 

väldigt mycket till att skydda 

miljön 

,365 ,375 

Symb.2a. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

,625 ,671 

Symb.2b. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

,616 ,677 

Symb.2c. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

,624 ,723 



”Värdering av ekologisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen, januari 2014 

314 
 

Erf.2a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande 
,627 ,668 

Erf.2b. Detta kaffe är väldigt 

bra för min hälsa 
,479 ,431 

Erf.2c. Varumärket gör att 

jag dricker mer kaffe 
,523 ,517 

Kva.2a. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

,666 ,731 

Kva.2b. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

,635 ,698 

Kva.2c. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
,510 ,466 

BrE.2a. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

,574 ,567 

BrE.2c. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket jämfört med 

andra varumärken 

,502 ,501 

BrE.2b. Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
,602 ,654 

Loj.2a. Även om varumärket 

skulle vara svårare att köpa 

skulle jag ändå köpa det 

,619 ,634 

Loj.2b. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

,633 ,724 

Loj.2c. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

,636 ,632 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
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Communalities för dataset 3 
 
 
Communalities

a 

 Initial Extraction 

Miljöatt. Jag känner 

generellt att jag bidrar 

väldigt mycket till att skydda 

miljön 

,468 ,359 

Symb.3a. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

,704 ,688 

Symb.3b. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

,720 ,756 

Symb.3c. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

,726 ,786 

Erf.3a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande 
,724 ,958 

Erf.3b. Detta kaffe är väldigt 

bra för min hälsa 
,583 ,492 

Erf.3c. Varumärket gör att 

jag dricker mer kaffe 
,657 ,595 

Kva.3a. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

,697 ,636 

Kva.3b. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

,709 ,670 

Kva.3c. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
,630 ,570 

BrE.3a. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

,691 ,599 
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BrE.3b.Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
,685 ,705 

BrE.3c. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket jämfört med 

andra varumärken 

,592 ,467 

Loj.3a. Även om varumärket 

skulle vara svårare att köpa 

skulle jag ändå köpa det 

,738 ,734 

Loj.3b. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

,727 ,697 

Loj.3c. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

,719 ,679 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 

a. One or more communalitiy estimates greater than 1 

were encountered during iterations. The resulting 

solution should be interpreted with caution. 

 
Communalities för dataset 4 
 
Communalities 

 Initial Extraction 

Miljöatt. Jag känner 

generellt att jag bidrar 

väldigt mycket till att skydda 

miljön 

,425 ,399 

Symb.3ax. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

,546 ,580 

Symb.3bx. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

,696 ,798 

Symb.3cx. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

,644 ,649 
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Erf.3ax. Detta kaffe är 

väldigt välsmakande 
,733 ,752 

Erf.3bx. Detta kaffe är 

väldigt bra för min hälsa 
,543 ,457 

Erf.3cx. Varumärket gör att 

jag dricker mer kaffe 
,598 ,579 

Kva.3ax. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

,701 ,734 

Kva.3bx. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

,726 ,804 

Kva.3cx. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
,611 ,516 

BrE.3ax. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

,764 ,735 

BrE.3bx. Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
,729 ,703 

BrE.3cx. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket  jämfört med 

andra varumärken 

,623 ,517 

Loj.3ax. Även om 

varumärket skulle vara 

svårare att köpa skulle jag 

ändå köpa det 

,773 ,810 

Loj.3bx. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

,725 ,729 

Loj.3cx. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

,602 ,575 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
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Appendix 7 

 
Total Variance Explained för dataset 1 
 
Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 7,263 45,392 45,392 6,789 42,433 42,433 2,890 18,063 18,063 

2 1,404 8,776 54,168 ,985 6,159 48,592 2,796 17,477 35,539 

3 1,086 6,788 60,956 ,613 3,828 52,421 2,701 16,881 52,421 

4 ,811 5,068 66,024       

5 ,673 4,207 70,231       

6 ,617 3,854 74,084       

7 ,577 3,605 77,689       

8 ,550 3,440 81,130       

9 ,497 3,104 84,234       

10 ,488 3,048 87,282       

11 ,436 2,728 90,010       

12 ,392 2,453 92,463       

13 ,371 2,316 94,778       

14 ,306 1,911 96,689       

15 ,286 1,790 98,479       

16 ,243 1,521 100,000       

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
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Total Variance Explained för dataset 2 
 
 
Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 8,002 50,010 50,010 7,604 47,528 47,528 3,617 22,604 22,604 

2 1,525 9,530 59,540 1,188 7,423 54,951 3,319 20,744 43,348 

3 1,238 7,740 67,281 ,879 5,493 60,444 2,735 17,095 60,444 

4 ,750 4,686 71,967       

5 ,658 4,112 76,079       

6 ,519 3,246 79,324       

7 ,496 3,098 82,422       

8 ,410 2,564 84,987       

9 ,395 2,471 87,458       

10 ,381 2,384 89,842       

11 ,334 2,085 91,927       

12 ,308 1,925 93,852       

13 ,292 1,827 95,679       

14 ,273 1,706 97,385       

15 ,228 1,425 98,810       

16 ,190 1,190 100,000       

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
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Total Variance Explained för dataset 3 
 
 
Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 8,526 53,287 53,287 7,429 46,429 46,429 4,328 27,050 27,050 

2 1,752 10,948 64,236 1,501 9,383 55,812 3,617 22,604 49,654 

3 1,038 6,488 70,724 1,461 9,130 64,942 2,446 15,288 64,942 

4 ,789 4,933 75,657       

5 ,715 4,469 80,126       

6 ,552 3,450 83,576       

7 ,445 2,779 86,355       

8 ,374 2,337 88,692       

9 ,359 2,246 90,939       

10 ,289 1,806 92,744       

11 ,250 1,562 94,306       

12 ,234 1,460 95,766       

13 ,207 1,293 97,059       

14 ,191 1,195 98,254       

15 ,172 1,074 99,327       

16 ,108 ,673 100,000       

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
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Total Variance Explained för dataset 4 
 
Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 7,974 49,838 49,838 7,618 47,612 47,612 4,573 28,578 28,578 

2 1,989 12,433 62,270 1,625 10,159 57,772 3,067 19,166 47,745 

3 1,364 8,528 70,798 1,095 6,842 64,614 2,699 16,869 64,614 

4 ,784 4,898 75,696       

5 ,615 3,843 79,539       

6 ,541 3,381 82,920       

7 ,499 3,117 86,037       

8 ,400 2,500 88,537       

9 ,350 2,186 90,723       

10 ,326 2,036 92,759       

11 ,264 1,650 94,409       

12 ,223 1,393 95,802       

13 ,205 1,279 97,081       

14 ,178 1,113 98,195       

15 ,148 ,924 99,119       

16 ,141 ,881 100,000       

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
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Appendix 8 

 
Histogram Symboliska fördelar 
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Histogram Erfarenhetsmässiga fördelar 
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Histogram Kvalitet 
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Histogram Brand Equtiy 
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Histogram Lojalitet 
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Appendix 9 

 
Klusteranalys enkätversion 2 
 

Final Cluster Centers G2 

 
Cluster 

1 2 3 4 5 

Symb.1a. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

31 70 14 37 46 

Symb.1b. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

32 63 10 41 43 

Symb.1c. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

31 68 16 37 46 

Symb.2a. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

55 75 27 35 73 

Symb.2b. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

53 78 24 30 78 

Symb.2c. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

55 75 24 29 77 

Symb.3a. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

63 79 41 31 82 

Symb.3b. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

65 78 41 29 85 
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Symb.3c. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

62 80 42 31 83 

Erf.1a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande 
62 79 31 74 72 

Erf.1b. Detta kaffe är väldigt 

bra för min hälsa 
34 64 20 37 66 

Erf.1c. Varumärket gör att 

jag dricker mer kaffe 
26 61 6 37 44 

Erf.2a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande 
51 78 19 48 72 

Erf.2b. Detta kaffe är väldigt 

bra för min hälsa 
39 66 10 30 71 

Erf.2c. Varumärket gör att 

jag dricker mer kaffe 
38 65 8 27 30 

Erf.3a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande 
54 76 22 47 71 

Erf.3b. Detta kaffe är väldigt 

bra för min hälsa 
50 73 13 35 72 

Erf.3c. Varumärket gör att 

jag dricker mer kaffe 
42 72 6 24 34 

Kva.1a. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

57 81 25 68 77 

Kva.1b. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

54 75 29 59 68 

Kva.1c. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
45 63 20 50 35 

Kva.2a. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

57 77 25 54 78 

Kva.2b. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

53 77 23 51 70 

Kva.2c. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
46 70 17 29 46 
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Kva.3a. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

60 80 28 51 79 

Kva.3b. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

58 81 28 37 72 

Kva.3c. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
48 77 22 30 45 

BrE.1a. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

37 70 15 51 41 

BrE.1b. Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
33 74 12 42 28 

BrE.1c. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket jämfört med 

andra varumärken 

34 63 3 35 29 

BrE.2a. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

49 74 4 36 57 

BrE.2b. Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
34 78 3 34 48 

BrE.2c. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket jämfört med 

andra varumärken 

47 72 4 19 38 

BrE.3a. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

54 70 4 26 57 

BrE.3b. Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
47 77 6 21 59 
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BrE.3c. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket  jämfört med 

andra varumärken 

51 68 18 26 45 

Loj.1a. Även om varumärket 

skulle vara svårare att köpa 

skulle jag ändå köpa det 

27 64 3 39 32 

Loj.1b. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

16 54 2 25 30 

Loj.1c. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

45 75 14 41 77 

Loj.2a. Även om varumärket 

skulle vara svårare att köpa 

skulle jag ändå köpa det 

36 70 4 22 45 

Loj.2b. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

25 65 3 20 48 

Loj.2c. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

50 79 12 34 78 

Loj.3a. Även om varumärket 

skulle vara svårare att köpa 

skulle jag ändå köpa det 

39 73 4 23 64 

Loj.3b. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

30 72 6 24 67 

Loj.3c. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

54 81 20 35 80 

WTP.1a. Hur mycket är du 

villig att betala för 

varumärket? 

32.40 40.43 13.38 31.59 31.81 

WTP.2a. Hur mycket är du 

villig att betala för 

varumärket? 

36.51 45.81 17.25 31.28 38.13 
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WTP.3a. Hur mycket är du 

villig att betala för 

varumärket? 

42.77 46.78 20.25 29.32 49.19 

Miljöatt. Jag känner 

generellt att jag bidrar 

väldigt mycket till att skydda 

miljön 

52 74 39 30 71 

Komp.1a. Det är väldigt 

sannolikt att jag väljer 

alternativ 1 

53 64 12 62 34 

Komp.1b. Det är väldigt 

sannolikt att jag väljer 

alternativ 2 

35 55 7 25 40 

Komp.1c. Det är väldigt 

sannolikt att jag väljer 

alternativ 3 

22 55 11 25 65 
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Appendix 10 

 
Klusteranalys enkätversion 3 
 

Final Cluster Centers 3 

 

 
Cluster 

1 2 3 4 5 

Symb.1a. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

25 38 16 77 52 

Symb.1b. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

30 49 6 77 59 

Symb.1c. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

30 38 28 79 50 

Symb.2a. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

50 61 41 79 61 

Symb.2b. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

45 59 47 86 61 

Symb.2c. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

44 59 32 84 56 

Symb.3ax. Genom att köpa 

varumärket kan jag uttrycka 

min miljöhänsyn väldigt väl 

53 60 33 84 72 

Symb.3bx. Genom att köpa 

varumärket visar jag väldigt 

väl för andra att jag bryr mig 

om miljön 

51 67 26 85 75 
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Symb.3cx. Genom att köpa 

varumärket känner jag att 

jag bidrar väldigt mycket till 

att hjälpa miljön 

54 67 28 84 76 

Erf.1a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande 
51 73 74 79 73 

Erf.1b. Detta kaffe är väldigt 

bra för min hälsa 
34 47 26 68 53 

Erf.1c. Varumärket gör att 

jag dricker mer kaffe 
18 56 29 70 56 

Erf.2a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande 
47 71 74 86 59 

Erf.2b. Detta kaffe är väldigt 

bra för min hälsa 
38 42 51 79 51 

Erf.2c. Varumärket gör att 

jag dricker mer kaffe 
26 50 17 79 40 

Erf.3ax. Detta kaffe är 

väldigt välsmakande 
43 75 67 81 51 

Erf.3bx. Detta kaffe är 

väldigt bra för min hälsa 
39 49 39 80 45 

Erf.3cx. Varumärket gör att 

jag dricker mer kaffe 
34 52 21 70 32 

Kva.1a. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

57 71 71 84 77 

Kva.1b. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

50 70 74 85 75 

Kva.1c. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
40 60 62 71 67 

Kva.2a. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

50 76 75 84 61 

Kva.2b. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

49 71 68 87 61 

Kva.2c. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
43 62 36 84 41 
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Kva.3ax. Varumärkets 

produkt är av väldigt god 

kvalitet 

49 75 71 84 58 

Kva.3bx. Varumärkets 

produkt är av väldigt jämn 

kvalitet 

50 71 69 86 57 

Kva.3cx. Varumärkets 

produkt är väldigt prisvärd 
38 66 40 66 37 

BrE.1a. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

28 51 47 74 66 

BrE.1b. Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
31 62 43 79 62 

BrE.1c. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket jämfört med 

andra varumärken 

25 47 46 54 44 

BrE.2a. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

34 61 33 80 42 

BrE.2b. Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
32 71 31 75 20 

BrE.2c. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket jämfört med 

andra varumärken 

37 62 25 68 27 

BrE.3ax. Även om ett annat 

märke har samma funktioner 

som varumärket, skulle jag 

föredra att köpa detta 

varumärke 

38 68 13 80 33 

BrE.3bx. Detta varumärke är 

mitt förstahandsval 
33 74 16 72 13 
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BrE.3cx. Jag är villig att 

betala ett högre pris för 

varumärket jämfört med 

andra varumärken 

39 62 22 60 30 

Loj.1a. Även om varumärket 

skulle vara svårare att köpa 

skulle jag ändå köpa det 

16 55 31 72 37 

Loj.1b. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

17 59 9 60 35 

Loj.1c. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

40 64 67 85 60 

Loj.2a. Även om varumärket 

skulle vara svårare att köpa 

skulle jag ändå köpa det 

21 55 29 74 26 

Loj.2b. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

19 64 17 65 13 

Loj.2c. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

48 67 50 83 50 

Loj.3ax. Även om 

varumärket skulle vara 

svårare att köpa skulle jag 

ändå köpa det 

30 61 7 78 17 

Loj.3bx. Om butiken har slut 

på varumärket skulle jag gå 

någon annanstans för att 

köpa det 

25 64 10 64 9 

Loj.3cx. Jag har väldigt 

positiva känslor för 

varumärket jag bedömer 

46 71 34 82 55 

WTP.1a. Hur mycket är du 

villig att betala för 

varumärket? 

32.38 36.51 32.72 37.32 34.47 
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WTP.2a. Hur mycket är du 

villig att betala för 

varumärket? 

37.29 41.49 35.77 39.59 37.13 

WTP.3ax. Hur mycket är du 

villig att betala för 

varumärket 

41.61 41.34 35.00 42.73 42.11 

Miljöatt. Jag känner 

generellt att jag bidrar 

väldigt mycket till att skydda 

miljön 

43 55 28 82 65 

Komp.1ax. Det är väldigt 

sannolikt att jag väljer 

alternativ 1 

36 74 74 44 83 

Komp.1bx. Det är väldigt 

sannolikt att jag väljer 

alternativ 2 

32 47 26 56 34 

Komp.1cx. Det är väldigt 

sannolikt att jag väljer 

alternativ 3 

28 42 11 53 21 
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T-test Symboliska fördelar konventionallt kaffe och ekologisk
 
 

T-test Symboliska fördelar konventionellt kaffe och superekologiskt 
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triomärkt kaffe 
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T-test Symboliska fördelar konventionellt kaffe och superekologiskt singelmärkt kaffe

 

 

 

T-test Willingness to pay 
 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences

Mean 

Std. 

Deviation

Pair 

1 

WTP.1a. Hur 

mycket är du villig 

att betala för 

varumärket? - 

WTP.2a. Hur 

mycket är du villig 

att betala för 

varumärket? 

-

4.71315 

logisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen

test Symboliska fördelar konventionellt kaffe och superekologiskt singelmärkt kaffe

d Differences 

t 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

8.87747 .46467 -5.62692 -3.79938 
-

10,143 
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test Symboliska fördelar konventionellt kaffe och superekologiskt singelmärkt kaffe 

 

df 

Sig. (2-

tailed) 

364 ,000 
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Pair 

2 

WTP.1a. Hur 

mycket är du villig 

att betala för 

varumärket? - 

WTP.3a. Hur 

mycket är du villig 

att betala för 

varumärket? 

-

8.25176 
9.98064 .89270 -10.01866 -6.48486 -9,244 124 ,000 

Pair 

3 

WTP.2a. Hur 

mycket är du villig 

att betala för 

varumärket? - 

WTP.3a. Hur 

mycket är du villig 

att betala för 

varumärket? 

-

3.72794 
7.01913 .62531 -4.96551 -2.49036 -5,962 125 ,000 

Pair 

4 

WTP.1a. Hur 

mycket är du villig 

att betala för 

varumärket? - 

WTP.3ax. Hur 

mycket är du villig 

att betala för 

varumärket? 

-

7.07583 
8.62658 .78750 -8.63515 -5.51651 -8,985 119 ,000 

Pair 

5 

WTP.2a. Hur 

mycket är du villig 

att betala för 

varumärket? - 

WTP.3ax. Hur 

mycket är du villig 

att betala för 

varumärket? 

-

1.82731 
10.82852 .99265 -3.79303 .13840 -1,841 118 ,068 
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T-test erfarenhetsmässiga fördelar – Detta kaffe är väldigt bra för min hälsa  
 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Erf.1b. Detta kaffe är väldigt bra för 

min hälsa - Erf.2b. Detta kaffe är 

väldigt bra för min hälsa 

-2,695 24,402 1,208 -5,070 -,320 
-

2,231 
407 ,026 

Pair 

2 

Erf.2b. Detta kaffe är väldigt bra för 

min hälsa - Erf.3b. Detta kaffe är 

väldigt bra för min hälsa 

-5,568 20,636 1,789 -9,108 -2,029 
-

3,112 
132 ,002 

Pair 

3 

Erf.1b. Detta kaffe är väldigt bra för 

min hälsa - Erf.3b. Detta kaffe är 

väldigt bra för min hälsa 

-6,874 26,146 2,267 -11,358 -2,389 
-

3,032 
132 ,003 

 
T-test erfarenhetsmässiga fördelar – Detta kaffe är väldigt välsmakande 
 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Erf.1a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande - Erf.2a. Detta 

kaffe är väldigt välsmakande 

5,858 24,953 1,235 3,430 8,287 4,742 407 ,000 

Pair 

2 

Erf.1a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande - Erf.3a. Detta 

kaffe är väldigt välsmakande 

10,493 28,794 2,497 5,554 15,432 4,203 132 ,000 

Pair 

3 

Erf.2a. Detta kaffe är väldigt 

välsmakande - Erf.3a. Detta 

kaffe är väldigt välsmakande 

,699 19,139 1,660 
-

2,584 
3,982 ,421 132 ,674 
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T-test erfarenhetsmässiga fördelar – Detta kaffe gör att jag dricker mer av kaffet 
 
 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Erf.1c. Varumärket gör att jag 

dricker mer kaffe - Erf.2c. 

Varumärket gör att jag dricker 

mer kaffe 

-

1,437 
28,014 1,387 -4,164 1,289 

-

1,036 
407 ,301 

Pair 

2 

Erf.1c. Varumärket gör att jag 

dricker mer kaffe - Erf.3c. 

Varumärket gör att jag dricker 

mer kaffe 

-

3,480 
34,104 2,957 -9,330 2,370 

-

1,177 
132 ,241 

Pair 

3 

Erf.2c. Varumärket gör att jag 

dricker mer kaffe - Erf.3c. 

Varumärket gör att jag dricker 

mer kaffe 

-

3,616 
22,415 1,944 -7,461 ,229 

-

1,861 
132 ,065 
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Appendix 12 

 
Urval av spridningsdiagram (nedan visas spridningsdiagram för indikatorerna ålder och kön) 
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Appendix 13 

 
Urval av spridningsdiagram  
 

 



”Värdering av ekologisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen, januari 2014 

345 
 

 
 
 
 

 
 



”Värdering av ekologisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen, januari 2014 

346 
 

 
  



”Värdering av ekologisk gradering – Super(eko)logiskt?”      S. Andersson & N. Moilanen, januari 2014 

347 
 

Appendix 14 

 
Originalfrågeställningar 
 
Kategori Originalfrågeställning Källinformation till 

frågeställning 
Medvetenhet I am aware of X Washburn et al. (2004); Yoo 

et al. (2000);  Ueltschy & 
Laroche (2011) 

Symboliska 
fördelar 

With brand X,  I can express my 
environmental concern 
 
With brand X, I can demonstrate to 
myself and my friends that I care about 
environmental conservation 
 
With brand X, I have the feeling of 
contributing to the well-being of 
humanity and  nature 
 

Hartmann & Ibáñez (2012) 
 
 
 
Hartmann & Ibáñez (2012) 
 
 
Hartmann & Ibáñez (2012) 
 

Erfarenhets-
mässiga 
fördelar 

This “chicken/foie grass” would be 
really tasty 
 
 
This ”chicken/foie grass” would be 
good for my health 
 
 
Brand X increases my frequency of use 
  

Larceneux & Carpenter 
(2008) 
  
 
Larceneux & Carpenter 
(2008) 
  
 
Sondoh Jr et al. (2007) 
 

Kvalitet Brand X offers products  of very good 
quality 
 
 
 
Brand X offers products of consistent 
quality 
 
This brand is well priced 

Pappu et al. (2006); 
Washburn et al. (2004); 
Ueltschy & Laroche (2011) 
  
Pappu et al. (2006) 
 
 
Lassar et al. (1995) 

Brand equity Even if another brand has the same 
features as X, I would prefer to buy X 
 
 
Brand X would be my first choice 
 

Yoo & Donthu (2001); 
Ueltschy & Laroche (2011); 
Washburn et al. (2004) 
 
Ueltschy & Laroche (2011) 
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I can accept the  higher price of the 
green product, even though the price of 
other general products are cheaper than 
of that green product 

Lassar et al. (1995) 

Lojalitet Even if (brand name) would be more 
difficult to buy, I would still keep 
buying it 
 
If the store was out of X, I would go 
somewhere else to buy some 
 
For this brand of television I have very 
positive personal feelings 

Park et al. (2013) 
  
  
  
Delgado-Ballester & 
Munuera-Alemán (2005) 
 
Lassar et al. (1995) 
 

Betalningsvilja How much are you willing to pay? 
  

Oppenheimer et al. (2009) 

Miljöattityd I feel that I contribute to the 
environmental protection and 
sustainable development 

Chang & Fong (2010) 

 
 
 
 
Originalfrågeställningar bortvalda frågor 
 
Originalfrågeställning bortvalda frågor Källinformation frågeställning 

(Brand names) logo makes me think that 
(brand name) represent my deepest values 

Brand X improves the way I am perceived 
by others 

I think brand X help me become the kind 
of person I want to be 

Park et al. (2013) 

Sondoh Jr et al. (2007) 

Edson Escalas (2004) 

I feel that this brand´s environmental 
argument is generally trustworthy 
 
This brand keeps promises and commitments 
for environmental protection 

Chen (2010) 

 

Chen (2010) 
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