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Sammanfattning	  
 

I detta examensarbete förs resonemang kring hur konsumenters åsikter om 

ursprungsmärkningar påverkar deras betalningsvilja för varor med denna märkning. 

Syftet med examensarbetet är att analysera de faktorer som påverkar, samt mäta 

betalningsviljan för en nationellt ursprungsmärkt vara, som tidigare endast 

konkurrerat med en billigare konventionell vara, då en ytterligare regionalt märkt vara 

införs i konsumentens köpbeslut. Detta görs genom att pröva huruvida Simonsons 

(1989) teori om compromise effect är tillämpbar för att öka konsumenters 

betalningsvilja för miljömärkta livsmedelsvaror. De faktorer som påverkar denna 

betalningsvilja är bland annat; tillit till miljömärkningen, åsikter kring varor från den 

egna nationen samt närregionen. Vidare presenteras teori kring vad som ligger till 

grund för konsumenters konsumtionsval.  

 

För att åstadkomma trovärdiga resultat har 240 respondenter medverkat i en 

enkätundersökning. Denna undersökning bygger delvis på ett experiment vars syfte är 

att påvisa ett kausalt samband för huruvida införandet av närproducerat alternativ 

påverkar betalningsviljan för en vara märkt med svenskt ursprung.  

 

Undersökningens resultat visar att betalningsviljan för en vara märkt med 

ursprungsland, ökar då ett tredje närproducerat alternativ läggs till. Detta 

examensarbete bidrar med information till beslutsfattare inom livsmedelsbranschen, 

för hur de genom utökning av sitt sortiment kan påverka konsumenters betalningsvilja 

för varor märkta med svenskt ursprung.  

  



	  
	  

Abstract  
 

This bachelor thesis argues for consumers' views on origin labeling effect and their 

willingness to pay for goods with this kind of label. The purpose of this study is to 

analyze the factors that influence and to measure willingness to pay for a national 

origin labeled product previously only competeing  with a less expensive 

conventional product, when a further regional product is introduced in the purchasing 

decisions of consumers. This is achieved by testing whether Simonson's (1989) theory 

of the compromise effect is applicable to increase consumers' willingness to pay for 

eco-labeled food products. The factors affecting the willingness to pay; trust in eco-

label, opinions about the products of their own nation and the surrounding region. 

Furthermore presents theory about what underlying the consumer consumption 

choices. 

 

In order to achieve credible results 240 respondents have participated in a 

questionnaire survey. This study is partly based on an experiment which purpose is to 

demonstrate a causal relationship to whether the introduction of a locally produced 

alternative affects the willingness to pay for a product marked with Swedish origin. 

 

Survey findings show that the willingness to pay for a good labeled with country of 

origin increases when a third locally produced alternative is being added. This thesis 

contributes with information to decision makers in the food industry, on how they can 

extend their range and so on affect consumers' willingness to pay for goods labeled 

with Swedish origin. 
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1.0 Inledning  
Detta avsnitt avser att presentera uppsatsens syfte i sin helhet. Här presenteras 

bakgrund med problemdiskussion, syfte och slutligen uppsatsens avgränsningar.    

 

1.1 Bakgrund 
 

På dagens marknad måste företagen vara beredda att visa upp vilka miljö- och 

kvalitetsmässiga attribut som deras varor har, samt vilken påverkan dessa har på 

miljön (Ginsberg & Bloom, 2004). Då detta bidrar med viktig information till både 

konsumenter och andra intressenter, kan det både gynna och missgynna företagen 

beroende på vilken typ av information det rör sig om. Värdet av positivt laddad 

information kan bidra med en diversifieringsfaktor och på så vis skapa 

konkurrensfördelar för företaget. (Sirieix, Delanchy, Remaud & Zepedad, 2012)    

 

Under senare tid har konsumenter i större utsträckning intresserat sig för varors 

ursprungsländer. Genom att placera en märkning på en vara som förmedlar detta, 

bidrar företagen med viktig information som används i konsumenters 

köpbeslutsprocesser. (Bilkey & Nes, 1982; Sirieix el al. 2012) Ursprungsmärkta 

livsmedel anses förmedla en viss form av miljöinformation, vilket enligt Liljenstolpe 

& Elofsson (2009)  medför att de kan klassas som miljömärkta. Företag har insett 

fördelarna med att ursprungsmärka livsmedelsvaror, och i en undersökning gjord av 

The European Consumer Organisation (BEUC, 2013) visade det sig att 61 % av de 

tillfrågande svenskarna ansåg att ursprungsmärkning är en viktig komponent i sina 

köpbeslut.  Av de tillfrågande visade det sig att 83 % ansåg att livsmedelsvaror 

innehållande kött bör ursprungsmärkas. 

  

Genom att bli mer precis med sin märkning, kan även den region varan härstammar 

från märkas ut. En regional märkning kan ha en ännu mer positiv laddning, än vad 

märkningen av varans ursprungsland kan ha. Detta då dessa mer specifikt kan spegla 

kulturer och traditioner i olika regioner. (Obermiller & Spangenberg, 1989; Sheth et 

al. 1991; Van Ittersum et al. 2003) 
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Många konsumenter anser att samhälls- och miljöfrågor är en viktig del i 

köpbeslutsprocessen (First & Khetriwal, 2010). Detta uppstår då allt större 

förväntningar ställs på konsumenter, att genom konsumtionsbeslut, bidra till att lösa 

rådande miljöproblem (Liljenstolpe & Elofsson, 2009). I en undersökning gjord av 

Svensk Handel (2012) anger 81 % av respondenterna att de anser att det är viktigt att 

livsmedel är miljövänligt framställda. 

 

Tidigare studier har undersökt vilka fördelar olika typer av miljömärkningar har på 

konsumenters kvalitetsbedömning av varor (Dider & Lucie, 2008), och för att 

möjliggöra försäljning av dessa är det viktigt att det finns en bakomliggande tillit till 

de märkningar som används (Castaldo, Perrini, Misani & Tencati, 2009). Om 

konsumenter inte litar på att märkningen verkligen medför vad den lovar att göra, har 

dess närvaro mindre betydelse. På så vis är det av stor vikt, för de företag som har en 

miljömärkning på sina varor, att förstå vilken tillit konsumenterna hyser till 

märkningen (Ginsberg & Bloom, 2004).  

 

De företag som lever upp till de kriterier som krävs för att miljömärka sina varor, kan 

ofta ta ut ett prispremium för dessa. För de företag där investeringar krävs för att 

möjliggöra denna typ av märkning, är det av intresse att veta om efterfrågan och 

betalningsviljan påverkas i den grad att investeringen blir lönsam. (Orsato, 2006)  

 

I valet mellan miljömärkta och konventionella varor, råder således ofta en prisskillnad 

(Liljenstolpe & Elofsson, 2009), vilket medför en problematik som uppstår då lågt 

pris ofta anses väga högre än ett miljöattribut. Detta då konsumenter, enligt Grankvist, 

Dahlstrand & Biel (2004), ofta prioriterar sin egen ekonomi framför miljön. För att 

miljömärkta varor, som ofta kännetecknas av miljövänlighet, säkerhet, kvalitet och 

spårbarhet, ska väljas framför konventionella, ofta billigare varor, i en konsuments 

köpbeslut, krävs en högre betalningsvilja (Roe, Teisl & Levy, 2001; Laroche, 

Bergeron & Barbaro-Forleo, 2001; Orsato, 2006). 

 

Sriram & Forman (1993) samt Roe et al. (1999) argumenterar att den ytterligare 

betalningsvilja för miljömärkta varor, som nämnts ovan, är begränsad.  Även då 

märkningarna har en god potential att påverka konsumtionsbesluten, visar sig detta 

inte tydligt i varornas marknadsandelar (Ginsberg & Bloom, 2004).   



	  
3	  

 

Slovic (1975) påvisar att när valet står mellan två likvärdiga alternativ tenderar 

konsumenter att välja det alternativ vars attribut överväger det andra alternativets 

attribut, vilket även Ginsberg & Bloom (2004) är eniga om och argumenterar för att 

när konsumenter tvingas välja, förlorar allt för ofta varan som kännetecknas av 

miljöattributet.  De varor som kännetecknas av det prispremium som nämns ovan kan 

på så sätt väljas bort framför billigare alternativ, vilket kan påverka omsättningen för 

de företag som säljer miljömärkta varor negativt (Orsato, 2006)   

 

Just detta visar sig på den svenska livsmedelsmarknaden, där fokus länge legat på att 

erbjuda varor till lägre pris, vilket gjort att de miljömärkta, dyrare, varornas potential 

att ta marknadsandelar har försvagats (Svenskt Kött, 2013). Många konsumenter 

baserar således inte sina köpbeslut på varornas miljöpåverkan, utan priset på varan 

styr snarare än dess kvalité (Mohr, Webb & Harris, 2001; Orsato, 2006; Svenskt Kött, 

2013).  

 

En ytterligare problematik som råder på den svenska livsmedelsmarknaden är att 

många konsumenter inte vet vad olika miljömärkningar står för, och vad som skiljer 

dem åt (Svensk Handel, 2012). Vidare menar Andersson & Ekelund (2012) att då 

konsumenter inte förstår innebörden av märkningen, skapas en förvirring viket leder 

till att märkningens potential minskar. Eftersom den tillit konsumenter har till en 

miljömärkning baseras på huruvida den kunskap som finns om märkningen stämmer 

överens med dess faktiska innebörd, blir det således svårt att lita på märkningen då 

kunskap om denna inte finns (Castaldo, Perrini, Misani & Tencati, 2009).   

 

Det finns mycket forskning kring olika typer av strategier för att påverka 

konsumenters efterfråga och val av varor (Kamenica, 2008). En av dessa är 

compromise effect (Simonson, 1989), vilken visar hur efterfrågan på en vara, som 

konkurrerar med en annan vara, kan påverkas av att en ytterligare, bättre, vara 

introduceras i konsumentens köpbeslutsprocess. Det alternativ som tidigare ansågs 

vara det bästa alternativet blir vid tillägget av ett ytterligare bättre alternativ, ett 

mittenalternativ, vilket kan leda till att efterfrågan på denna stiger.  
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Compromise effect har prövats på många olika typer av varor och tjänster sedan dess 

tillkomst. Några exempel är Simonson (1999) där mat stod i fokus, Sörqvist et al. 

(2013) som tillämpade compromise effect på ekologiskt kaffe samt pågående 

forskning om compromise effects tillämpning på el (J. Kågström, personlig 

kommunikation, 11 november 2013). Compromise effect har även relaterats till 

ursprungsmärkta varor. I en undersökning av Chuang & Yen (2007) testades varor 

med olika ursprungsland mot varandra. Det saknas dock forskning på om compromise 

effect är tillämpar för att öka konsumenters preferenser när det rör sig om valet 

mellan varor märkta med ursprungsland, ursprungsregion och varor där ingen 

märkning finns.  

 

Genom att lägga till en regionalt märkt vara i en tidigare uppsättning av två varor (en 

konventionell vara och en nationellt märkt vara), kan en compromise effect uppstå. 

Detta skulle innebära att efterfrågan, och eventuellt betalningsviljan, i bästa fall ökar 

för den nationellt märkta varan som blir ett mittenalternativ vid tillägget av den 

regionalt märkta varan. Detta skulle kunna användas i syfte att påverka den 

priskänslighet som (Grankvist et al. 2004; Mohr et al. 2001; Orsato, 2006) är 

förknippad med miljömärkta och (Liljenstolpe & Elofsson, 2009) ursprungsmärkta 

varor.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att mäta och analysera de faktorer som påverkar 

betalningsviljan för en nationellt ursprungsmärkt vara, vid införandet av en regionalt 

märkt vara. 

 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsning görs från att inte beröra andra branscher än den svenska 

livsmedelsbranschen. Ytterligare val gällande avgränsning innefattar att hänsyn ej 

kommer tas till den påverkan varumärken kan ha på en konsuments uppfattning om 

varor. En begränsning av teorin görs till att enbart belysa konsumentens val, context 

effects och olika ursprungsmärkningar. I denna uppsats kommer inga faktiska 

konsumtionsbeteenden att mätas, endast åsikter och betalningsvilja.   
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2.0 Teori 
I följande avsnitt presenteras teori i syfte att bidra med viktig förståelse inför 

kommande statistiska undersökning.  

 

2.1 Konsumentens val 
I valet mellan två eller flera varor tvingas konsumenter skapa en personlig uppfattning 

för att kunna fatta ett köpbeslut (Tversky, Sattath & Slovic, 1988; Kamenica, 2008). 

Saknas fastställda åsikter om varorna, skapas dessa i samband med köpbeslutet 

(Bettman et al., 1998). Enligt Tversky & Simonson (1993) görs valet mellan två 

alternativ enklast genom jämförelse av varorna, utan att ta hänsyn till övriga 

alternativ. Simon (1955, citerad efter Bettman, Luce & Payne, 1998) menar att detta 

beror på att konsumenter har begränsad förmåga att bearbeta information. 

Ofullkomligheterna för bearbetning av information beror på begränsat minne och 

förmåga att analysera given information.  

 

Konsumenters köpbeslut baseras på den vara vars attribut är bättre än de andra, samt 

tillför högst personligt värde för konsumenten (Tversky et al., 1988; Bettman et al. 

1998). Bettman et al. (1998) presenterar fyra viktiga slutsatser i konsumentens 

köpbeslutsprocess. (1) En konsuments mål i ett köpbeslut är att maximera de positiva 

följderna som köpet medför. (2) För konsumenten är det viktigt att fatta ett köpbeslut 

som medför låg ansträngning och (3) som ger få negativa följder. (4) Ett köpbeslut 

ska vara enkelt att rättfärdiga inför andra människor. 

 

2.1.1 Konsumentkunskap 

Konsumenter har varierade kunskaper om hur olika sortiment ser ut. När utbudet är 

litet ges konsumenter mindre information, vilket tvingar dem att prioritera vilken vara 

de värdesätter mest. (Kamenica, 2008) Konsumenter med god kunskap utgår ofta från 

objektiv information i en beslutsfattande situation, medan konsumenter med liten 

kännedom om varorna förlitar sig på subjektiv information (King & Balasubramanian 

1994, citerad efter Cordell 1997).  

 

Konsumenters köpbeslut baseras på sedan tidigare känd information om varor, och 

minnet är alltså avgörande i konsumentens köpbeslut (Dick, Chakravarti & Biehal, 
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1990). Författarna Park, Mothersbaugh & Feick (1994) finner att den varuinformation 

en konsument lagrar är en viktig faktor. Denna faktor påverkar den av konsumenten 

självinhämtade kunskapen om varor, medan varurelaterad erfarenhet ger en objektiv 

bild av varan. Dick et al. (1990) redogör för att då viktig information om varan 

saknas, påverkar detta konsumenter.  

 

Enligt Rao & Sieben (1992) grundas det lägsta respektive högsta tänkbara pris en 

konsument är villig att betala för en vara, på den kunskap som konsumenten har om 

varan. Konsumenter utan fördjupad kunskap om varor förlitar sig oftare på 

återförsäljares rekommendationer och råd, samt den information som presenteras på 

varan. (King & Balasubramanian 1994, citerad efter Cordell 1997; Cordell, 1997). 

Det har även visat sig att varuinformation är extra viktigt när det rör sig om varor som 

kännetecknas av någon form av miljöattribut (Bergstrom, Stoll & Randall, 1990) 

 

Vid större utbud blir konsumenters köpbeslut mer komplext och svårt (Haynes, 2009). 

Scheibehenne, Greifeneder & Todd (2010) finner dock inga bevis för att större 

sortiment resulterar i ovan nämnt påstående. Eaton & Lipsey (1979) menar att 

fördelen med att välja utifrån ett stort sortiment av varor ger konsumenter en 

överblick över utbudet på marknaden, vilket är tidseffektivt för konsumenter som 

annars skulle behöva söka varuinformation från fler källor. En god överblick leder till 

att konsumenter blir mer välinformerade, vilket gör att köpbeslutet baseras på 

kunskap istället för gissningar. Att välja från ett brett utbud ger konsumenter 

möjlighet att välja att konsumera den vara vars attribut värdesätts av konsumenten 

(Ariely & Levav, 2000; Kahn, 1995; Simonson, 1990).  

 

2.1.2 Betalningsvilja för miljömärkta varor 

Konsumenters kunskap och kännedom om varor påverkar dess val och även 

betalningsvilja. Variation i kunskap om varor hos konsumenter skapar en skillnad i 

hur varorna bedöms kvalitetsmässigt. Betalningsviljan hos konsumenter med god 

kunskap om varor minskar då kvalitén av varorna bedöms som sämre. (Rao & Sieben, 

1992). Konsumenter använder pris som en riktlinje för att avgöra kvalitén av en vara 

(McFadden, Machina & Baron, 2000). I valet mellan miljömärkta och konventionella 

varor, råder ofta en prisskillnad. När ett företag tillhandahåller miljömärkta livsmedel, 

bör det finnas en högre betalningsvilja hos konsumenten. Orsato (2006) påvisar att 
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konsumenter kan ha en ökad betalningsvilja för vissa typer av miljömärkta varor med 

över 10 %.   

 

Betalningsvilja bygger på upplevda fördelar som miljömärkta och närproducerade 

livsmedel har i jämförelse med konventionella. (Orsato, 2006). Enligt Grankvist et al. 

(2004) visar många studier på svag korrelation mellan miljömedvetenhet och valet att 

konsumera miljömärkta varor. Attributet lågt pris anses väga högre för konsumenter, 

detta då konsumenter, enligt Grankvist et al. (2004), prioriterar sin egen ekonomi 

framför miljön.  

 

Loureiro, McCluskey & Mittelhammer (2002) undersökte konsumenters 

betalningsvilja för miljövänligt framställda varor. De fann att en särskild grupp av 

människor är beredda att betala mer för dessa varor. Denna grupp bestod främst av 

kvinnor med yngre barn. Denna grupp hade en positiv attityd till miljövänligt 

framställda varor och var därmed beredda att betala ett högre pris för dessa varor.  

 

2.1.3 Tillit till miljömärkta varor 

”Trust is defined as a willingness to rely on an exchange partner in whom one has 

confidence” (Moorman, Deshpandé & Zaltman, 1993, p.82). För konsumenter som 

regelbundet konsumerar en vara eller tjänst är tillit till företagets varor och dess 

märkning av stor vikt (Garbarino & Johnson, 1999).  

 

Försäljning av miljömärkta varor fungerar endast om konsumenter har en 

bakomliggande tillit för konceptet med miljömärkningar i helhet (Castaldo et al. 

2009). Tillit är en viktig och ofta avgörande faktor då konsumenter ska fatta ett 

köpbeslut gällande en specifik vara (Jiménez & San Martin, 2010).  

 

För att konsumenter ska ha tillit till ett företag krävs att dess miljömärkta varor lever 

upp till de kriterier som förväntas finnas gällande framställning av varor och den 

miljöpåverkan som medföljer vid denna process. Om denna tillit finns kan 

konsumenten vara villig att betala ett högre pris för varan. (Castaldo et al., 2009; 

Thøgersen 2000; Pivato, Misani & Tencati, 2008). Tillit för kvalitén och 

framställningen av varor från andra delar av världen är avgörande då en konsument 
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ska köpa varor som producerats i andra länder än det land konsumenten själv är bosatt 

i (Jiménez & San Martin, 2010).  

 

2.2 Ursprungsmärkning 
Följande avsnitt redogör för hur nationellt producerade varor, eller regionalt 

producerade varor påverkar konsumentens val.  

 

2.2.1 Country of Orgin  

Tidigare studier (Hong & Wyer, 1989; Peterson & Jolibert, 1995; Verlegh & 

Steenkamp, 1999) visar att vilket land en vara kommer från, det vill säga varans 

country-of-orgin (fortsättningsvis COO) har en stark påverkan på konsumenters 

bedömning av varor.  

 

Marknadsglobalisering medför att allt fler varor tillkommer på grund av 

multinationella ansträngningar. Detta har medfört att begreppet COO har vidgats och 

dess innebörd även kan betyda att varan är producerad i ett land, medan företagets 

ursprung är ett annat. (Papadopoulos & Heslop, 1993, refererad i Chuang & Yen, 

2007). Konsumenter har inte alltid kännedom om varans ursprung, utan förlitar sig till 

märkningar som är relaterade till COO (Chao, 1998).  

 

Forskning (Bilkey & Nes, 1982; Steenkamp, 1989) har relaterat tillämpningen av 

COO som en form av kognitiv referenspunkt. Det vill säga ett informativt stimuli vars 

syfte är att påverka konsumenters föreställningar om produktattribut såsom 

exempelvis kvalitet (Verlegh & Steenkamp, 1999). Exempel på detta är Steenkamp 

(1989) som ser COO som en övergripande signal om produktkvalitet och andra 

attribut såsom tillit och säkerhet. Detta synsätt är även överensstämmande med Li & 

Wyer (1994) som argumenterar för att den generella kvalitet, som varor tillverkade i 

ett specifikt land har, är användbar som en komparativ standard i konsumentens 

bedömning när valet står mellan två varor av olika ursprung.   

 

Flera undersökningar har visat på ovanstående, men Verlegh & Steenkamp (1999) 

menar att COO inte enbart behöver handla om att signalera en varas kvalitet. Olika 

länder ger olika emotionella och affektiva känslor. Det rör sig alltså inte enbart om ett 
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kognitivt beteende. Askegaard & Ger (1998) ser på COO som ett symboliskt och 

emotionellt värde i konsumenternas ögon och menar att en varas COO ger denna en 

viss image som i sin tur fungerar som en länk till symboliska och emotionella fördelar 

gentemot andra varor. Inräknat i dessa är även nationell stolthet och social status.   

 

Hong & Wyer (1989) ser inte heller på COO som en kognitiv referenspunkt på 

samma sätt som Li & Wyer (1994) och Steenkamp (1989). COO i sammanhanget av 

produktinformation, då det visas upp i syfte att spela på produktattribut, kan ge olika 

effekt på konsumenters bedömning av en vara. Det kan exempelvis påverka 

uppfattningen och bedömningen av andra produktattribut, ge en bas för att dra 

slutsatser om varans kvalitet, och användas som ett attribut i syfte att hjälpa 

konsumenten att bedöma den. COO kan även påverka hur stora konsumenters 

uppmärksamhet är på information av varans andra attribut. (Hong & Wyer, 1989)  

 

Det har även visat sig att konsumenters syn på sociala och personliga normer styr hur 

en varas COO betraktas. Eftersom konsumtion av en vara från ett visst land, gynnar 

landets ekonomi, kan konsumtionen uppfattas som både moralisk och omoralisk. 

(Verlegh & Steenkamp, 1999) En varas COO kan även leda till en bojkott av 

konsumtion. Ett exempel på detta är bojkotten av tyskproducerade varor bland judar 

efter andra världskriget (Smith, 1990) 

 

Shimp & Sharma (1987) menar att det enligt många konsumenter väger moraliskt 

högre att konsumera varor från hemlandet. Deras teori om konsumentetnocentrism 

bygger på en norm som är nära kopplad till COO, då det finns en tendens hos 

konsumenter att undvika konsumtion av andra länders varor och tjänster. Grunden till 

denna tendens grundar sig i den sociologiska termen etnocentrism (Sumner, 1906, 

refererad i Shimp & Sharma, 1987) som utgår från att individer anser att ”det egna 

folket” står över alla andra. Konsumentetnocentrismen fungerar då som en motivator 

att konsumera inhemska varor, och bygger på konsumenternas bedömning om vad 

som är moraliskt rätt eller fel (Shimp & Sharma, 1987).  

 

2.2.2 Region of Orgin 

Precis som en varas COO används för att signalera en viss typ av kvalitet och påverka 

konsumenters bedömning av varor, går det att påvisa vilken del av landet som varan 
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har sitt ursprung i (region-of-orgin). Vid tillämpning av Shimp & Sharma´s (1987) 

konsumentetnocentrism, får denna en ännu djupare mening, då det rör sig om en lokal 

region, snarare än ett helt land. På så sätt kan det väga än mer moraliskt högre att 

konsumera närproducerade varor än nationella.  

 

Genom att förtydliga vilket regionalt ursprung en vara har, går det att spegla de 

associationer som konsumenter har för en viss region (Kapferer, 1992, refererad i Van 

der Lans, Van Ittersum, De Cicco & Loseby, 2001). Regionen blir således ett 

produktattribut, vilket används av konsumenterna vid bedömning av varor i samband 

med köpbeslutet. För att attributet ska uppfattas som positivt, och verkligen öka 

preferenserna för varan, är det viktigt att den aktuella regionen har en plats i 

konsumenternas medvetande, samt att de rådande preferenserna är av positiv art. 

(Keller, 1998, refererad i Van der Lans et al, 2001)  

 

Regioner är, till skillnad från länder, mer homogena. Detta med utgångspunkt ur 

människor och naturliga miljöfaktorer. Regioner kan därför ge en mer samstämmig 

image än vad länder kan. Eftersom de mänskliga och naturliga miljöfaktorerna i en 

region lättare kan hållas samman med utvärderingen av varor från regionen, kan en 

regional märkning ge bättre möjligheter att differentiera en produkt än en COO 

märkning. (Van Ittersum, Candel & Meulenberg, 2003)  

 

Genom att erbjuda konsumenter lokala varor, från den egna regionen, finns det goda 

möjligheter att konkurrera med nationella varor. Detta grundar sig i Tregear, 

Kuznesof & Moxey (1998) som argumenterar för att konsumenter generellt sett har 

klara associationer kopplade till sin nuvarande/tidigare hemort. Närproducerade varor 

med en regional märkning har även fördelen, jämfört med en COO märkning, att det 

är möjligt att differentiera sig både mot inhemska och utländska varor. Detta kan ge 

närproducerade varor unika möjligheter.  (Van Ittersum et al. 2003)  

 

Enligt Obermiller & Spangenberg (1989) kan en varas region-of-orgin även spegla 

kulturer och traditioner. Konsumtion av varor från en specifik region kan spegla ens 

självbild samt vilja att passa in och tillhöra en viss region (Keller, 1998, refererad i 

Van der Lans et al., 2001). Utöver detta redogör Sheth, Newman & Gross (1991) att 

regionalt producerade varor ofta är förknippade med ett känslobetonat värde som 



	  
11	  

härrör från de känslor som är förknippade med orten. Vilket enligt Tregear et al. 

(1998) har ett extra starkt samband när det kommer till livsmedel. De menar att 

livsmedelsprodukter i sig är mer förknippade med geografiskt ursprung.  

 

2.3 Context effects 
I skapandet av effektiva strategier, är kunskap om hur konsumenter väljer bland olika 

alternativ viktiga (Simonson & Tversky, 1992). Flertalet studier har visat att tillsynes 

irrelevanta faktorer spelar en viktig roll i konsumenters förmåga att fatta beslut. Ett av 

de mest kända exemplen på detta är så kallade ”context effects” (Kamenica, 2008), 

det vill säga i vilket sammanhang som besluten fattas.  

 

Forskning (Huber, Payne & Puto, 1982; Kamenica, 2008; Simonson, 1989; Simonson 

& Tversky, 1992) visar att ett alternativs relativa position i valet bland flera alternativ, 

har stor påverkan på konsumenters preferenser. Då konsumenten känner till sin 

relativa position i form av smak för vissa typer av produkter, är möjligheten större att 

hitta den ”optimala produkten” då kunskap innehas om hur hela sortimentet ser ut. 

Forskning visar att små förändringar i beslutsklimatet, där konsumenterna rör sig, kan 

ha en betydande påverkan på deras konsumtionsmönster. (Kamenica, 2008) 

 

Genom att lägga till ett ytterligare alternativ, ett så kallat ”decoy” eller lockbete, går 

det att öka konsumenters preferenser för det så kallade ”target” (den produkt vars 

syfte det är att öka preferenserna för). Detta går att åstadkomma på olika sätt. Genom 

att införa ett lockbete vars attribut är aningen mindre attraktivt än ”target” så kallas 

det för ”decoy effect”, ”asymmetric dominace effect”, eller ”attraction effect”. 

Tanken med dessa är att lockbetet ska anses som mindre attraktiv och öka 

konsumentens preferenser av ”target” och göra detta till ett bättre alternativ. (Pechtl, 

2009) 

 

2.3.1 Compromise Effect 

Compromise effect (Simonson, 1989) är en typ av påverkan som ryms inom context 

effects. Här används lockbetet för att ändra konsumentens preferenser och göra att 

”target” blir ett mittenalternativ eller ett mindre extremt val i en uppsättning av flera 
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alternativ. Resultatet av denna typ av påverkan kallas för en compromise effect. 

(Pechtl, 2009) 

 

Då konsumenter står inför valet mellan två alternativ, (a = competitor) och (b = 

target), med olika attribut, ökar chansen att det ena alternativet (b = target) väljs 

framför det andra (a = competitor), då tillkomsten av ytterligare ett alternativ (c = 

decoy) tillkommer och alternativet (b=target) går över till att vara ett mittenalternativ. 

Compromise effect togs fram av Simonson (1989) och har sedan dess haft en stor 

betydelse inom beteendevetenskaplig forskning inom marknadsföringen (Kivetz, 

Netzer & Srinivasan, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Modell 1 ovan (Simonson, 1989) är ett exempel på hur tillägget av ett tredje 

alternativ, påverkar försäljningen av en vara. På bilden kan utläsas att då ett tredje 

alternativ införs ökar försäljningen av vara B från 34 % till 60 %. De två ursprungliga 

varorna, A och B, hade vardera ett specifikt produktattribut. Det alternativ som lades 

till, C, hade båda dessa attribut, vilket gjorde det till ett bättre alternativ.   

 

Compromise effect är till stor del förenlig med individers rationella tankegångar 

(Wernerfelt, 1995) och kan uppstå genom olika typer av yttre påverkan som 

exempelvis företagsekonomiska strategier (Pechtl, 2009). Några av de grundläggande 

och påverkande beteendemönstren hos konsumenter är bland annat; att då 

konsumenter känner sig iakttagna och utvärderade av andra är chansen större att det 

mittersta alternativet väljs, speciellt då kunskapen om andras preferenser är låga. 

Detta för att det mittersta alternativet anses som mindre riskfyllt. Eftersom 

	  

Modell 1, Compromise effect, Simonson, 1989. 
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mittenalternativet blir en kompromiss mellan två olika varor, går det exempelvis att 

argumentera för att alternativet har attribut från båda alternativen (Simonson, 1989). 

Tendenser att luta mer åt mittenalternativet är också vanliga då konsumenter inte är 

säkra på vilket alternativ som är bäst för dem, men anser sig höra till genomsnittet av 

befolkningen (Kamenica, 2008; Sheng et al., 2005).  

 

Att konsumenter undviker att välja extrema alternativ har bland annat fastställts av 

McFadden (2000) i en studie där efterfrågan på vin undersöktes. Författaren förklarar 

att det vin vars pris ligger i mitten ses som en god medelväg i valet bland flera varor. 

Detta beror på att det inte är det billigaste men inte heller det dyraste vinet, utan ett 

alternativ med goda egenskaper till ett bra pris.  

 

Vad som även händer vid införandet av ett tredje alternativ, är att avståndet mellan de 

ursprungliga alternativen antingen minskar eller ökar. Distance-density theory, 

publicerad av Krumhansl (1978), handlar om att den uppfattade likhet som finns 

mellan två objekt, är beroende av hur stort avståndet mellan dem uppfattas. Dhar & 

Glazer (1996) menar att distance-density theory är tillämpbar vid undersökandet hur 

konsumenter uppfattar två produkters attribut. Genom att lägga till ett tredje alternativ 

kommer alltså avståndet mellan de två första alternativen antingen öka eller minska 

beroende på vilken typ av produkt som läggs till. Har lockbetet attribut som ligger 

mitt emellan ”competitor” och ”target”, kommer avståndet mellan dessa att uppfattas 

som större. Om ett av lockbetets attribut överstiger både ”competitor” och ”target” 

kommer avståndet mellan dessa att minska. (Pechtl, 2009) Detta medför att 

betalningsviljan blir högre, och chansen att ”target” väljs framför ”competitor” ökar.  

 

2.3.2 Compromise effect i relation till ursprungsmärkning   

För att en compromise effect ska bildas är det viktigt att mittenalternativets ursprung 

är av positiv art utifrån konsumentens preferenser. Rör det sig om ett ursprung som 

klingar negativt uteblir effekten. Detta råder även då mittenalternativet kännetecknas 

av pris och kvalitet som ligger mellan de båda alternativen. Om så är fallet, uteblir 

rättfärdigandet av mittenalternativet. (Chuang & Yen, 2007) Detta går emot Simonson 

(1989) som menar att då konsumenter känner sig iakttagna och utvärderade av andra 

är chansen större att det mittersta alternativet väljs.   
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När mittalternativet har en positiv image i jämförelse med de andra alternativen, är 

chansen större att compromise effect ökar. COO är alltså en komponent som influerar 

konsumenternas val utifrån context effect. (Chuang & Yen, 2007). 



2.4 State of the Art 
Nedanstående tabell syftar att sammanfatta presenterad teori. Artiklarnas validering och dominans redogörs, ur vilket det framgår huruvida 
teorin är dominerande, på uppgång eller utgör förslag till ny teori. Artiklarna är presenterade utifrån det år de publicerats, vilket ger en 
överblick för utvecklingen inom de specifika områdena.  
 
Teori Referens Relevans Citeringar Validering Teoriläge 

 Tversky & Simonson 

(1993) 

Undersöker och redogör för hur konsumenters val leder fram 

till köpbeslut. 

779 Viss validering Emerging 

 Bettman et al. (1998) Ger ett ramverk för vad som grundar konsumenters val.  1680 Väl validerad Dominating 

Konsumentens val 

 

First & Khetriwal (2010) Redogör för konsumenters köpprocesser av miljövänliga 

varor. 

31 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori  

 Tversky et al. (1988) Innehavd kunskap hos en konsument om varor påverkar dess 

köpbeslut.  

1302 Viss validering Emerging 

 Kamenica (2008) Konsumenter kan påverkas i köpbeslut av det sammanhang i 

vilket ett beslut ska fattas.  

88 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Eaton & Lipsey (1979) Befintligt utbud av varor på marknaden påverkar 

konsumentens köpbeslut.  

104 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Bergstrom et al. (1990) Information om miljöaspekter på varor, påverkar 

konsumenters betalningsvilja.  

142 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Konsumentkunskap Dick et al. (1990) Köpbeslut baseras på av konsumenten tidigare känd 

information. 

779 Viss validering Emerging 

 Simonson (1990) Konsumenters preferens för varor varierar beroende av om de 

ska konsumera en sällanköpsvara eller en dagligvara.  

467 Viss validering Emerging 

 Rao & Sieben (1992) Studien fann att en konsuments betalningsvilja ökar i takt 241 Viss validering Förslag till ny 
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med att konsumentens kunskap om varan ökar. teori 

 

 

Park et al. (1994) Resultatet av studien visar att lagrad produktinformation är 

en viktig faktor för självlärd kunskap och att produktrelaterad 

erfarenhet är en viktig faktor för objektiv kunskap. 

481 Viss validering Emerging 

 Kahn (1995) Konsumenter baserar köpbeslut på information och kunskap 

om varor.  

263 Viss validering Förslag till ny 

teori 

 Cordell (1997) Konsumenter utan kunskap om varor förlitar sig på subjektiv 

kunskap.  

113 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Ariely & Levav (2000) Undersöker köpbeslut och tillfredställelse av förvärvade 

varor.  

268 Viss validering Förslag till ny 

teori 

 Didier & Lucie (2008) Märkningar av varor bidrar med kunskap till konsumenten. 85 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Haynes (2009) Redogör för hur ett stort utbud av varor påverkar 

konsumenters kunskap om dessa, samt dess köpbeslut.  

49 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Scheibehenne et al. (2010) Redogör för att konsumenter ej påverkas av stort utbud av 

varor.  

109 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Sirieix et al. (2012) Visar på hur information om varor är viktiga i konsumenters 

köpbeslut.  

8 Ingen validering  Förslag till ny 

teori 

 Rao & Sieben (1992) Mängden information om en vara påverkar en konsuments 

betalningsvilja. 

243 Viss validering Förslag till ny 

teori 

Betalningsvilja McFadden et al. (2000) En studie som redogör för betalningsviljan för olika viner då 

ytterligare val läggs till.  

554 Viss validering Emerging 

 Sriram & Forman (1993) Behandlar den ytterligare betalningsvilja som konsumenter 

kan ha för miljömärkta varor.  

62 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Roe et al. (2001) Studien påvisar ett stort intresse bland konsumenter att betala 

en mer för framställning av miljövänligt framställda 

262 Viss validering Förslag till ny 

teori 
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produkter. 

 

 

Mohr et al. (2001) Majoriteten av konsumenter baserar inte köpbeslut på 

företags arbete med socialt ansvarstagande.  

698 Viss validering Emerging 

 Loureiro et al. (2002) Vid undersökning av betalningsvilja för ekologiskt 

framställda varor fann författarna att betalningsviljan är störst 

hos kvinnor jämfört med män. 

204 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Liljenstolpe & Elofsson 

(2009) 

Redogör för konsumenters uppfattning och betalningsvilja av 

miljömärkta varor. 

2 Ej validerad Förslag till ny 

teori 

 Laroche et al. (2001) Redogör för miljömärkta varors attribut.  645 Viss validering Emerging  

 Slovic (1975) Konstaterar att det hos konsumenter bör finnas en högre 

betalningsvilja för miljövänliga produkter. 

292 Viss validering Förslag till ny 

teori 

 Orsato (2006) Redogör för de fördelar hos miljövänliga produkter som bör 

finnas för att konsumenter ska vara villiga att betala mer för 

produkten. 

225 Viss validering Förslag till ny 

teori 

 Grankvist et al. (2004) Påvisar svag korrelation mellan miljötänk hos konsumenten 

och det verkliga köpbeslutet. 

88 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 

 

Moorman et al. (1993) Författarna definierar betalningsvilja.  2453 Väl validerad  Dominating 

 

Tillit 

 

Garbarnio & Johnson 

(1998) 

Studien påvisar att tillit och åtagande är viktigare för 

konsumenter som regelbundet konsumerar en specifik 

produkt, jämfört med konsumenter som konsumerar 

produkten mer sällan, där är istället tillfredställelse av vikt. 

3166 Väl validerad Dominating 

 Thørgersen (2000) Miljömärkningar fungerar endast om konsumenter har tillit 

för och kunskap om en specifik märkning.  

123 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 
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 Ginsberg & Bloom (2004) Redogör för vilken roll som tillit till en miljömärkning spelar. 244 Viss validering  Förslag till ny 

teori 

 Pivato et al. (2008) Företags arbete med socialt ansvarstagande påverkar den bild 

konsumenter har av företaget och tilliten till detsamma.  

113 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Castaldo et al. (2009) En bakomliggande tillit för företag och dess miljömärkningar 

är viktigt för en konsument i dennes köpbeslutprocess.  

129 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Jiménez & San Martin 

(2010) 

Tillit är av stor vikt då en konsument står inför ett köpbeslut 

av en vara med ursprungsmärkning.  

34 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Krumhansl (1978) Redogör för distance density theory som är en komponent 

inom compromise effect.  

354 Viss validering Emerging 

 Huber et al. (1982) Påvisar hur ett alternativs position bland andra alternativ 

påverkar valet. Ligger till grund för compromise effect 

1005 Viss validering Emerging 

 Bilkey & Nes (1982) COO är en kognitiv referenspunkt som ger konsumenten 

viktig kunskap om varan.  

1310 Väl validerad Dominating 

Country of orgin / 

Region of orgin 

Shimp & Sharma (1987) Redogör för konsumentetnocentrism och hur det väger 

moraliskt högre att konsumera varor från hemlandet. 

1304 Viss validering Emerging 

 Hong & Wyer (1989) En varas COO har en stark påverkan på konsumenters 

bedömning av varor.  

 

551 Viss validering Emerging 

 Obermiller & Spangenberg 

(1989) 

ROO fungerar bättre än COO på att spegla lokala traditioner 

och kultur.  

179 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Steenkamp (1989) Beskriver COO som en övergripande signal om 

produktkvalitet och andra attribut såsom pålitlighet.  

310 Viss validering Förslag till ny 

teori 

 Smith (1990) Bok om konsumentbojkotter. Ger exempel på hur olika 

länder/ folkslag undviker konsumtion av varor från vissa 

329 Viss validering Förslag till ny 

teori 
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länder. 

 Sheth et al. (1991) Regionalt producerade varor är ofta förknippade med ett 

känslobetonat värde som härrör från de känslor som är 

förknippade med orten. 

1179 Viss validering Emerging 

 Li & Wyer (1994) Ser COO som en kognitiv referenspunkt 112 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Peterson & Jolibert (1995) Meta analys av COO. Ger en bra överblick över teorin.  583 Viss validerad Emerging 

 Askegaard & Ger (1998) COO har ett symboliskt och emotionellt värde i 

konsumenternas ögon. 

82 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Chao (1998) Konsumenter förlitar sig till märkningar som är relaterade till 

COO. 

147 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Tregear et al. (1998) ROO har ett extra starkt samband när det kommer till 

livsmedel.  

82 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Verlegh & Steenkamp 

(1999) 

Metaanalys av COO. COO har en stark påverkan på 

konsumenters bedömning av varor.  

668 Viss validering Emerging 

 Van der Lans et al.(2001) Region kan fungera som ett effektfullt produktattribut. 169 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 

 
 

Van Ittersum et al. (2003) En regional märkning kan ha en ännu mer positiv laddning, 

än vad märkningen av varans ursprungsland kan ha. 

142 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Simonson (1989) Skapade teorin om compromise effect. Argumenterar att 

compromise effect är starkare bland dem som förväntas 

förklara konsumtionsval för andra. 

1048 Väl validerad Dominating 

 Simonson & Tversky 

(1992) 

Ger bra resultat på undersökning av compromise effect. 1122 Viss validering Emerging 

 Wernerfelt (1995) Påvisa att compromise effect överensstämmer med rationella 134 Begränsad Förslag till ny 
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kundbeslut. validering teori 

 

 

Dhar & Glazer (1996) Distance density theory är tillämpbar vid undersökandet hur 

konsumenter uppfattar två produkters attribut. 

70 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

Context effect / 

Compromise effect 

Simonson (1999) Provar compromise effect på mat. 134 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Kivetz et al. (2004) Beskriver hur compromise effect kan förutsäga komplexa 

köpbeslut och komplettera beteendemönster.  

39 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Sheng et al (2005) Konsumenter som är osäkra i köpbeslut är mer benägna att 

följa compromise effect, än de konsumenter som har 

bestämda åsikter gällande varor.  

46 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Chuang & Yen (2007) Påvisar att om ett lands COO är förknippad med negative 

image, blir det en mindre compromise effect. 

18 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Pechtl (2009) Redogör olika teorier som påverkar compromise effect.  13 Begränsad 

validering 

Förslag till ny 

teori 

 Sörqvist et al. (2013) Använder en viss typ av compromise effect vid valet av 

ekologiskt kaffe 

0 Ej validerad Förslag till ny 

teori 

 
Tabell 1, State-of-the-Art, egen. 



Modell 2, Forskningsmodell 1, egen. 

2.5 Forskningsmodell och hypoteser 
Med utgångspunkt ur det teoretiska ramverk som utgör grunden för denna uppsats 

samt hur forskningsläget ser ut, presenteras två forskningmodeller för att förklara de 

teoretiska samband som finns mellan de olika teorierna. Ur forskningmodellerna har 

hypoteser tagits fram för att testa de teoretiska sambanden modellerna presenterar. I 

kommande metodkapitel ges förklaring på hur dessa hypoteser behandlas.   

 

2.5.1 Forskningsmodell  

Forskningsmodell 1 ger en förklaring kring hur de olika teoridelarna påverkar 

konsumenters betalningsvilja, innan compromise effect används. Sambandet mellan 

de olika komponenterna förklaras genom de, av oss, framtagna hypoteserna.  Teorin 

som rör konsumenters val sker kontinuerligt genom köpbeslutsprocessen. De 

bidragande faktorer som påverkar konsumenters betalningsvilja för en miljömärkt 

vara är huruvida en miljömärkning finns samt om konsumenten har tillit till denna. 

Att förse konsumenter med information kan göras enligt denna märkning. Det är först 

när en bakomliggande tillit för miljömärkningen samt kunskap om denna finns, som 

en ökad betalningsvilja kan uppstå.  

	  
	  
Forskningsmodell 2 visar hur införandet av ett tredje, närproducerat, alternativ 

påverkar konsumentens betalningsvilja för det alternativ som är märkt enligt COO. 

Införandet av det tredje, bättre, alternativet medför att betalningsviljan för det 

alternativ som numer är ett mittenalternativ ökar. Detta innebär att det föreligger en 

compromise effect. Forskningsmodell 2 visar hur compromise effect kan fungera 
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Modell 3, Forskningsmodell 2, egen. 
 

tillsammans med ursprungsmärkta varor av olika slag. Sambandet mellan de olika 

komponenterna förklaras, likt ovan, även av hypoteserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

2.5.2 Hypoteser  

Nedan beskrivs de mest centrala delarna i respektive teoridel. Dessa mynnar 

sedermera ut i hypoteser. Dessa hypoteser är framtagna ur ovanstående 

forskningmodeller.  

	  

Kamenica (2008) redogör att konsumenters betalningsvilja ökar då konsumenter ges 

mer kunskap om varor. När mer information presenteras på varan och konsumenten 

blir mer välinformerad och därmed kan rättfärdiga köpbeslutet, ökar betalningsviljan 

(Rao & Sieben, 1992).  

	  

H1a: Vid jämförelse av liknande varor, kan konsumenter tänka sig att betala 

mer, då mer information om varan ges på förpackningen.  

 

I teori av McFadden et al. (2000), Orsato (2006), Roe et al. (2001) samt Loureiro et 

al. (2002) delges att ökad betalningsvilja bygger på upplevda fördelar som en vara har 
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i jämförelse med andra. En miljömärkning ger viktig information som enligt teorin 

medför ökad betalningsvilja.  

 

H1b: Vid jämförelse, kan betalningsviljan för miljömärkta varor vara högre 

än för liknande konventionella varor utan miljömärkning  

 

Castaldo et al. (2009), Jiménez & San Martin (2010) och Thøgersen (2000), redogör 

för att den ökande betalningsvilja en miljömärkning medför, grundas i om det finns en 

bakomliggande tillit för miljömärkningen i fråga. Finns ingen tillit till 

miljömärkningen, ökar inte betalningsviljan.  

 

H2: Då konsumenter har tillit till en miljömärkning stiger betalningsviljan för 

varor med denna märkning.  

 

Författarna (Hong & Wyer, 1989; Peterson & Jolibert, 1995; Verlegh & Steenkamp, 

1999; Chao, 1998) redogör för att en ursprungsmärkning bidrar med viktig 

information till konsumenten. Detta hjälper konsumenten då det vägs in i dennes 

bedömning av varan. Varor från den egna nationen anses ofta bättre i konsumentens 

beslutsfattande (Shimp & Sharma, 1987).  

 

H3: Vid jämförelse av en vara där ingen information om varans ursprung 

presenteras och en vara som anges komma från respondentens nation, 

föredrar respondenten varan där information om ursprungsland anges.  

 

Med en ROO märkning skapas ännu bättre förutsättningar för att mer specifikt spegla 

den plats varan kommer ifrån samt dess egenskaper. Kulturer och lokala traditioner 

speglas bättre genom en regional märkning, kontra en nationell märkning. (Van 

Ittersum et al., 2003; Obermiller & Spangenberg, 1989; Sheth et al., 1991; Tregear et 

al. 1998). En regional märkning delger konsumenterna mer precis varuinformation, 

vilket kan öka betalningsviljan (Shimp & Sharma, 1987). 

 

H4: Betalningsviljan är högre för varor märkta med region snarare än nation. 
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En vara som tidigare bedömts som ett toppalternativ, blir ett mittenalternativ när en 

ny, bättre, vara introduceras. Detta medför att betalningsviljan ökar för den vara som 

nu blivit ett mittenalternativ (Simonson, 1989; Simonson & Tversky, 1992).  En vara 

märkt enligt COO kan ses som bättre i jämförelse med en konventionell, enligt Bilkey 

& Nes (1982), medan varor märkta med ROO kan anses som ännu bättre än de som är 

märkta med COO, enligt Obermiller & Spangenberg (1989). Dessa samband är 

möjliga då varans ursprung är av positiv art enligt konsumenten (Chuang & Yen, 

2007).  

 

H5: Betalningsviljan för en vara märkt med ursprungsland, som tidigare 

jämförts med en vara utan ursprungsmärkning, kommer öka då ett tredje 

närproducerat alternativ läggs till vid jämförelsen. 



3.0 Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur undersökningen genomförs. Inledningsvis redogörs för den 

typ av forskningsansats samt den metod som används. Vidare presenteras den typ av 

forskningsdesign som lämpar sig bäst. Därefter ges en mer grundlig genomgång 

kring hur undersökningen genomförs.  

 

3.1 Val av forskningsansats och metod 
Enligt Bryman & Bell (2013) avser en deduktiv ansats att först studera publicerad 

teori, för att sedan utgå från denna vid en undersökning och slutligen komma fram till 

ett resultat och en slutsats. Då våra ambitioner bland annat är att pröva existerande 

teoriers tillämpbarhet inom andra områden än vad de ursprungligen togs fram till 

(Neuman, 2013), anses en deduktiv ansats vara lämplig för denna undersökning. 

 

Vidare föll valet på att använda en kvantitativ metod. Detta då Saunders, Lewis & 

Thornhill (2012) beskriver den kvantitativa metoden som användbar då syftet rör sig 

om siffror snarare än ord. Genom förtydligande av Bryman & Bell (2013), bygger den 

kvantitativa forskningen på en deduktiv ansats vilken inriktar sig på mätning, 

kausalitet, generalisering och replikation. Då majoriteten av den teori som tidigare 

presenterats är av kvantitativ art och ambitionen till viss del är att bepröva denna, 

anses den kvantitativa forskningsprocessen vara bäst lämpad för denna uppsats. Den 

kvantitativa metoden är bäst lämpad för att kunna generalisera de svar utifrån de 

resultat som framkommer (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2012). Därför väljs 

en kvantitativ metod i denna undersökning.  

 

3.2 Datakällor  
Data kan samlas in i form av primärdata (Saunders et al., 2012). Bryman & Bell 

(2013) redogör att primärdata är den som forskarna själva samlar in. Saunders et al. 

(2012) tydliggör att primärdata är gynnsam ur den aspekt att den är insamlad utifrån 

det ändamål som forskarna har med sin undersökning. Med utgångspunkt ur detta föll 

valet av datainsamling på primärdata. De primärdata som samlas in i denna 

undersökning är på så sätt helt i linje med vår undersökningsdesign.    
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3.3 Val av forskningsdesign  
Forskningsdesign utgör enligt Bryman & Bell (2013) ett ramverk för hur insamling av 

data, och hur analys av denna bedrivs. Valet av forskningsdesign görs med 

utgångspunkt ur uppsatsens syfte och påverkar hur forskningsfrågor kommer att 

besvaras (Saunders et al., 2012)  

 

I denna uppsats är vår huvudsakliga ambition att finna svaren på hur betalningsviljan 

förändras då en vara som är märkt med ursprungsland, som tidigare konkurrerat med 

en vara vars ursprungsland inte framgår, nu även jämförs med en liknande vara som 

är märkt med närproducerat utifrån teorin om region of orgin. Vår ambition är även 

att utreda vilka andra teoretiska variabler som påverkar denna förmodade förändring.   

 

Då vi syftar till att finna huruvida ett kausalt samband föreligger mellan införandet av 

ett tredje, bättre alternativ enligt compromise effect (Simonson, 1989) och en ökad 

betalningsvilja, anses en experimentell design vara fördelaktig. Bryman & Bell (2013) 

beskriver att den experimentella designen kan skapa stark tilltro till trovärdigheten för 

kausala samband samt erhålla hög intern validitet.  Saunders et al. (2012) beskriver 

den experimentella designen som den ”gyllene standarden” när det kommer till 

precision jämfört med andra metodval.  

 

Då vi vill undersöka hur förändringen av en beroende variabel, som i vårt fall är 

betalningsvilja för varor märkta med ursprungsland, blir vid tillkomsten av en 

moderator som symboliseras av ett tredje närproducerat alternativ, är den 

experimentella designen önskvärd. Detta styrks av Hakim (2000) som tydliggör att 

syftet med den experimentella designen är att undersöka chansen att en oberoende 

variabel orsakar en förändring i en beroende variabel. Bryman & Bell (2013) 

förtydligar att valet av den experimentella designen är lämplig för dem som vill 

minska risken för en låg intern validitet samt vill påvisa tydliga orsakssamband. Då vi 

syftar till att undersöka vilken påverkan införandet av ett tredje, närproducerat 

alternativ har på konsumentens betalningsvilja samt vilka andra faktorer som påverkar 

denna, är tydliga orsakssamband viktiga för vår undersökning. Det är även av vikt att 

undersöka till vilken grad vi kan styrka de kausala samband som föreligger i form av 

intern validitet.    
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En problematik som kan uppkomma vid experiment är den så kallade 

Hawthorneffekten. Hawthorneffekten uppkommer enligt Bryman & Bell (2013) då en 

respondent i en undersökning förstår att denne deltar i ett experiment, vilket eventuellt 

kan påverka de svar respondenten ger. Exempel på hur vi i vår undersökning arbetar 

för att minska denna effekt presenteras senare. En annan nackdel som Bryman & Bell 

(2013) redogör för är risken för låg extern validitet. Förslag på hur detta undviks 

framkommer, även det, senare i kapitlet.  

	  

3.3.1 Enkät 

Detta experiment genomförs som del av en enkät, där respondenterna får ta ställning 

till påståenden och besvara dessa utifrån en VAS-skala. Då respondenterna själva får 

fylla i svaren uppkommer inte någon intervjuareffekt. Intervjuareffekt innebär enligt 

Bryman & Bell (2013) att den som håller i intervjun inverkar på respondenternas svar 

genom hur frågor eller påståenden ställs.  

 

Mätningen genomförs för att vi ska kunna bevisa konsekventa skillnader så exakt som 

möjligt utifrån de svar vi får (Bryman & Bell, 2013). Respondenterna ombes fylla i 

svar på olika påståenden med hjälp av en VAS-skala. VAS står för visual analogue 

scale. En VAS-skala bidrar till god genomförbarhet i en undersökning samt uppvisar 

tillförlitliga resultat (Parkin & Devlin, 2006). En VAS-skala utgörs av en tio 

centimeter lång linje. I vardera änden av denna linje står en mening, i vårt fall; 

”instämmer inte alls” respektive ”instämmer helt och hållet”, som respondenterna 

ska förhålla sig till och fatta beslut utifrån. Respondenten ska sedan dra ett sträck på 

linjen där de anser att förhållandet mellan orden överensstämmer med dennes 

uppfattning i frågan. (Lingjærde, & Regine Føreland, 1998). 

 

En VAS-skala är 100 millimeter lång, vilket ger 100 tänkbara mätpunkter. De svar 

som fastställs i undersökningen kommer sedan sammanställas, vilket utläses med 

hjälp av linjal. Svaren tas fram genom att mäta exakt var på linjen respondenterna satt 

svaren. Denna skala är lämplig för breda urvalsgrupper, då den går att fylla i under 

rimlig tid. I och med att en VAS-skala utgörs av många mätpunkter, ges goda 

förutsättningar för många olika svar från respondenterna. (Lingjærde, & Regine 

Føreland, 1998). 
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En VAS-skala är en slags likertskala (Byrman & Bell, 2013). Det som skiljer dessa åt 

är att en likertskala ofta innehar fem eller sju olika steg, medan en VAS-skala, som 

ovan förklarat, är en 10 centimeter lång linje. VAS-skalan ger en god precision 

gällande mätningen (Lingjærde & Regine Føreland, 1998), därav vårt val att använda 

en VAS-skala framför andra typer av likertskalor. 

 

En undersökning som denna kan resultera i goda resultat, dock kan mätfel 

uppkomma. Respondentfel är en faktor till vilken hänsyn bör tas. Detta kan innebära 

att enkäter blir slarvigt ifyllda, alternativt att respondenterna inte vill eller kan ge 

riktiga svar på de påståenden som ställs. Det kan även innefatta att respondenten inte 

förstår frågan och därför svarar felaktigt. En andra faktor är instrumentfel, vilket är 

följden av att undersökningsfrågor är felaktigt formulerade. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006). Det är vid en enkätundersökning inte möjligt att samla in 

tilläggsinformation, vilket är möjligt vid intervjuer. Detta är faktorer vi tagit hänsyn 

till då vi valt undersökningsmetod samt när vi utformat enkäterna.  

	  

Enkätens påståenden kommer att slumpas. Detta sker genom att trycka upp tre 

varianter av respektive grupps enkät. Det vill säga: tre versioner av kontrollgruppens 

och tre versioner av experimentgruppens enkäter.  Då enkäten först tog fram var 

ordningen på påståendena utifrån ordningen på hypoteserna. Så förblev ordningen på 

version 1 av kontrollgruppens och experimentgruppens enkät. Versionerna 2 och 3 

slumpades genom att skriva påståendena på små lappar och sedan plocka dessa och 

skriva ut påståendena i den ordningen de slumpats fram. Detta gjordes för att 

ordningen på påståendena inte skulle komma att påverka respondentens svar 

(Ejlertsson, 2005). Utdelningen av enkäterna gjordes även det slumpmässigt, vilket 

innebar att vi inte visste vilken typ av enkät som respektive respondent fick besvara. 

 

3.3.2 Experiment  

Det experiment som används i denna uppsats är inspirerat av det experiment som 

Simonson (1989) använde då han kom fram med teorin om compromise effect. Även 

andra författare som Kamenica (2008), Kivetz et al. (2004) och Wernerfelt (1995) har 

använt liknande varianter av detta experiment. Det rör sig om ett klassiskt experiment 

som enligt Saunders et al. (2012) går ut på att ett urval slumpmässigt väljs ut för att 
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ingå i antingen en kontroll- eller experimentgrupp. I den senare utsätts respondenterna 

för en form av manipulation som inte förekommer i kontrollgruppen.    

 

Den primära uppgiften är att ta reda på hur införandet av ett tredje, närproducerat 

alternativ (ROO), påverkar konsumenternas preferenser och på så sätt betalningsviljan 

för varan som är märkt enligt COO, som tidigare konkurrerat med en konventionell, 

omärkt vara. Preferenserna och betalningsviljan för denna är tänkt att ändras då denna 

nu blivit ett mittalternativ enligt Simonsons (1989) compromise effect.   

 

I enkäten visas produktbilder, två stycken produktbilder för kontrollgruppen, samt tre 

stycken produktbilder för experimentgruppen. Dessa bilder är professionellt 

framtagna för att respondenterna ska uppfatta dem som verklighetstrogna och på så 

sätt att minska risken för en Hawthorneffekt. Bilderna i enkäten är i färg, då tidigare 

forskning påvisar samband mellan färgsättning av loggor och positiv företags- och 

produktuppfattning hos konsumenter (Schechter, 1993). Vi anser att färgsatta, 

professionella bilder minskar risken att respondenter förstår att de är med om ett 

experiment, detta då produktbilderna ser riktiga och trovärdiga ut. Då produktbilderna 

visas i begränsad storlek i enkätformuläret, beskrevs skillnaden mellan produkterna 

för respondenterna. Vara 1 beskrevs sakna ursprungsmärkning, vara 2 beskrevs 

komma från Sverige och vara 3 beskrevs för experimentgruppen komma från Sverige 

och även vara lokalt producerad.  

	  

3.3.3 Val av vara  

För att de svar som respondenterna gav i undersökningen skulle omges av 

trovärdighet behövdes en vara som en bred målgrupp kunde ta ställning till. Valet föll 

först och främst på charkuterivaror då detta är dagligvaror som återfinns i alla 

livsmedelsbutiker. Detta segment ansågs också ha hög relevans med utgångspunkt ur 

2013 års hästköttskandal. Med utgångspunkt ur detta ansågs varor inom detta segment 

finnas i en betydande del av respondenternas medvetande. 

 

Kontakt tog med ett lokalt charkuteriföretag i syfte att dels utröna hur deras, och 

branschens, situation såg ut, men även för att få tillgång till en verklig vara att arbeta 

med. Företagets mest sålda vara, ett paket om 12 korvar, valdes sedan ut. Då varan 

klassas som en dagligvara anser vi att det blir lättare för respondenterna att ta 
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Figur 1, Kontroll, egen.  

	  

ställning till, dels varan i fråga, men även konkurrerande varor av liknande art och 

pris. Varan ansågs heller inte inrikta sig specifikt till ett visst kön eller ålder utan vara 

jämt fördelad.  

	  

3.3.4 Grupper och variabler  

Två grupper skapades. En kontrollgrupp och en experimentgrupp. Detta för att 

möjliggöra en mätning om vilken eventuell förändring som uppkommer vid 

införandet av den nya varan.  

 

Kontrollgrupp	  

I kontrollgruppen fick respondenterna se två stycken produktbilder och själva fylla i 

hur mycket de var villiga att betala för respektive vara:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vara 1 

Ett paket med korv där ingen information gavs om innehållets ursprungsland eller var 

den var tillverkad. För att inte påverka respondenter med tidigare kännedom av varan 

har varumärket retuscherats bort. Genom att göra detta väljer vi att inte behandla 

varumärke, vilket enligt Sinn et al. (2007) påverkar compromise effect.   

 

Vara 2 

Identisk vara, med undantaget att en logga lagts till för att visa att innehåll och 

tillverkning var svenskt, enligt teorin om country of orgin. 

 

Experimentgrupp 

I experimentgruppen fick respondenterna svara på samma påståenden. Skillnaden i 

denna grupp var att när det kom till att fylla i betalningsviljan för varorna, hade en 

ytterligare vara lagts till. Detta är ett av delmomenten inom ett experiment. Bryman & 

Konkurrent Beroende  
variabel 
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Tabell 2, Variabler, egen. 

Bell (2013) beskriver att genom att manipulera en oberoende variabel, går det att mäta 

en förändring i en beroende variabel.  

 

Vara 3 

Denna vara bygger på vara 2 vilket medför att det framkommer att varan är tillverkad 

i Sverige, och innehållet är svenskt. Skillnaden i denna är att det även framkommer att 

varan är närproducerad inom regionen.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tredje varan fungerar som en moderator, som enligt Saunders et al. (2012) är en 

variabel som läggs till för att relationen mellan beroende och oberoende variablerna 

ska förändras. Beroende variabel utgörs av vara 2, det vill säga den vara syftet är att 

öka betalningsviljan för genom tillägget av moderatorn. Oberoende variabler, vilka 

mäts i syfte att påvisa hur och när moderatorn påverkar, återfinns i tabell nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1	   2	   3	  

Beroende  
variabel 

Moderator Konkurrent 
Figur 2, Experiment, egen.  
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Modell 4, Experimentschema, Saunders et al. (2012). 
	  

  

 

 

 

 

	  

	  
3.3.5 Bortfall 

Då undersökningen genomfördes noterades samtliga bortfall. Detta fördes in i en 

tabell under olika kategorier, vilket skapade en möjlighet att efter undersökningen 

analysera bortfallet samt den bakomliggande orsaken till bortfallet. Det togs fram ett 

antal kategorier på förhand. Vid genomförandet av undersökningen lades fler 

kategorier till om de på förhand framtagna inte stämde överens med dessa. Exempel 

på i förhand framtagna kategorier är: ”stressad person”, ”barnfamilj” och ”person som 

redan tillfrågats”. Bakgrunden till kategorierna utgörs av vår egen uppfattning om i 

vilka situationer människor ogärna deltar i en undersökning. Vid internt bortfall, det 

vill säga bortfall i enkäten på grund av att en eller flera påståenden lämnats blanka, 

noterades dessa som ”information saknas”. 	  

 

3.3.6 Plats 

För att ett kausalt samband ska kunna knytas mellan beroende/oberoende samt 

införandet av moderatorn i experimentgruppen, är det viktigt att endast inre stimuli får 

ändras (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2012). Då yttre stimuli i 

undersökningens omgivning ändras problematiseras förmågan att isolera vilka 

variabler som verkligen påverkar den beroende variabel som undersökningen syftar 

till att mäta. Bryman & Bell (2013) förklarar att experiment kan utföras antingen i 

laboratoriemiljö eller som ett fältexperiment. Saunders et al. (2012) menar att 

laboratorieexperiment ger en högre inre validitet då avsaknaden från yttre stimuli som 

kan påverka respondenterna minskas. Den externa validiteten minskar dock då risken 

finns att respondenterna misstänker att de utsätts för ett experiment.  

 

Vårt experiment har rollen av fältexperimenten vilket kan bidra med en högre extern 

validitet, vilket dock medför att den interna validiteten får lida en aning enligt 

Saunders et al. (2012). Den plats som valdes för undersökningen var Gävle 
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Centralstation. Anledningen var att genomströmningen av människor var stor. Platsen 

ansågs också bäst utifrån de möjligheter som fanns tillgängliga. Hade experimentet 

utförts på ett universitet eller högskola hade ett snedvridet urval i form av en majoritet 

av studenter uppkommit. Hade undersökningen skett i butik hade eventuellt valet av 

butik kunnat bidra med snedvridenhet på urvalet, då olika butiker eventuellt kan ha 

olika kundsegment med olika värderingar och betalningsviljor. Centralstationen 

ansågs som en neutral plats där variation av ursprung, kön och ålder var bättre spridda 

jämfört med de andra alternativen.   

 

Då detta experiment utförs på en sådan plats som ovan nämnt, minskar risken att den 

tidigare nämnda Hawthorneffekten uppstår. Om vårt experiment hade gjorts som ett 

laboratorieexperiment, antas risken för Hawthorneffekten öka.  

	  

3.4 Population och urval  
Nedan redogörs för den population undersökningen berör, samt det urval som 
används för att representera denna. 
 

3.4.1 Population 

För att kunna generalisera denna undersökning på den svenska befolkningen krävs att 

urvalet är representativt. Val av plats för undersökningen påverkar vilka respondenter 

som påträffas. Då undersökningen utförs på en järnvägsstation kontaktade vi SJ 

(tisdagen den 12 november 2013) och efterfrågade statistik över vilka som reser 

kommunalt. Detta för att kunna redogöra för den population vår undersökning 

riktades emot. Då svar uteblev från SJ kontaktades dem igen (tisdagen den 19 

november 2013), dock utan svar även denna gång. På grund av detta görs således ett 

antagande att populationen är Sveriges befolkning i åldrarna 18-75. Detta medför att 

varje gång en respondent visat sig vara under 18 år eller över 75 år, faller denna till 

bortfallsstatistiken.   

 

3.4.2 Urval  

Kravet att skapa ett urval är enligt Bryman & Bell (2013) alltid aktuellt när det rör sig 

om en kvantitativ undersökning. Urvalstekniken grundas i huruvida det är möjligt att 

generalisera resultaten för en större population eller ej. För att detta ska gå att 

åstadkomma, måste urvalet vara representativt för populationen, och väljas ut 
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N= Män/Kvinnor mellan 18-75 (6888280 stycken år 2012, källa: SCB, 

2013)  

KI= 95 % 

Z𝛼/2= 1,96 

P=0,5 

D=0,05 

	  

slumpmässigt (De Veaux et al., 2009).  För att kunna dra slutsatser och generalisera 

utifrån en större population är ett slumpmässigt urval önskvärt (Saunders et al., 2012; 

Sullivan, 1994).  

 

I denna undersökning används ett slumpmässigt urval. Detta grundar sig i att ett av 

kraven för den experimentella designen är slump. Då både Bryman & Bell (2013) och 

Saunders et al. (2012) redogör för att urvalet måste vara representativt för 

populationen kommer detta urval väljas utifrån ett systematiskt slumpmässigt urval. 

Detta då De Veaux et al. (2009) argumenterar för att detta tillvägagångsätt kan 

åstadkomma god representativet för en större population. Möjligheten att generalisera 

ökar också då ett systematisk slumpmässigt urval används (Sullivan, 1994). Valet av 

ett systematisk slumpmässigt urval görs på så sätt även utifrån generaliserings-

möjligheterna.  

 

Om denna undersökning ska gå att generalisera behöver urvalet vara: 

  

 

 

 

 

 

 

Då urvalet om 384 personer hade varit för tidskrävande att nå ut till valdes ett mindre 

urval. Detta medför att generalisering inte är möjlig. I originalexperimentet av 

Simonson (1989) var urvalet 372 personer fördelat på två grupper. Denna 

undersökning grundar sig delvis i Simonson (1989), samt avser att behandla en 

mindre svensk population, och inte en amerikansk som i fallet av Simonson (1989). 

Därmed bedöms ett urval om 240 personer fördelat i en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp, det vill säga 120 personer per grupp, ge svar som visar på 

trovärdiga tendenser. 120 personer per grupp grundar sig i att 120 personer per kohort 

är ett minimikrav för att kommande statistiska test ska vara stabilt (J. Kågström, 

personlig kommunikation, 11 november 2013).	    

 

Då urvalets storlek räknades fram gjordes ett antagande att respondenterna kommer 

≈ 384 = 
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vara i åldrarna mellan 18-75 år. Detta antagande görs med utgångpunkt i att personer 

under 18 år ej kommer tillfrågas, då de inte är myndiga. Ett antagande görs att 

personer över 75 år mer sällan vistas på platser likt den som undersökningen ska 

göras på.  

 

Datainsamling kommer att ske i enighet med Saunders et al. (2012) som beskriver att 

den första respondenten väljs ut helt enligt slumpen och därefter väljs respondenter 

systematiskt efter ett bestämt intervall. Då datainsamling görs utifrån ett systematiskt 

slumpmässigt urval kan vem som helst som befinner sig på undersökningsplatsen 

tillfrågas att medverka i undersökningen. Utifrån detta görs antagandet att vem som 

helst ur Sveriges population över 18 år, i praktiken kan bli tillfrågad.    

 

En specifik punkt, där genomströmningen av människor är stor, valdes ut. Från det att 

vi ställde oss vid punkten tillfrågades var femte person som passerade att medverka i 

undersökningen. Då respektive respondent var färdig påbörjades en ny inräkning. Då 

vi inte valde respondenterna själva, utan detta skedde helt enligt slumpen, minskade 

snedvridenheten då fördelningen planades ut. Det bortfall som uppkommer 

symboliseras av de tillfrågade som väljer att inte medverka.  

	  

3.5 Operationalisering  
Saunders et al. (2012) beskriver operationalisering som den strategi forskaren 

använder för att uppnå sitt syfte. Vidare menar författarna att teori görs om till något 

mätbart.  

 

Tabellen nedan ger en övergripande bild över hur vi tar ut viktiga definitioner ur den 

teori som behandlats i ovanstående teorikapitel, och speglar dessa i våra hypoteser. 

Utifrån dessa definitioner skapas påståenden som sedan används i undersökningen. 

Tabellen nedan visar hur vi har använt teori och utifrån den formulerat hypoteser. För 

att få svar på hypoteserna har påståenden formulerats, vilka används i 

enkätundersökningen.  
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Operationalisering 

Teoridel Definition Hypotes Referens 

Konsumentens val 

”Det beslut konsumenten 

fattar baseras på den vara 

vars attribut är överlägset 

det andra och tillför högst 

personligt värde för 

konsumenten.” 

Mäts inte. 

Används som 

bakgrundsfakta. 

Tversky et al., 

1988 

Bettman et al. 

1998 

Konsumentkunskap 

”Om information saknas 

om varans egenskaper kan 

detta påverka 

konsumentens val.” 

 

”Lägsta och högsta 

tänkbara pris en 

konsument är villig att 

betala för en vara baseras 

på den kunskap 

konsumenten har om 

varan.” 

H1a  

Baserad på: 

Kamenica, 2008 

Rao & Sieben, 

1992 

 

Dick et al., 

1990 

 

 

 

Rao & Sieben, 

1992 

Betalningsvilja 

“Betalningsvilja bygger på 

upplevda fördelar som 

miljömärkta och 

närproducerade livsmedel 

har i jämförelse med 

konventionella.” 

 

”Det finns en stor 

kundgrupp som har högre 

betalningsvilja för 

miljövänliga produkter.” 

H1b  

 

Baserad på: 

 

McFadden et al., 

2000 

Orsato, 2006 

Roe et al., 2001 

Loureiro et al., 

2002 

 

Orsato, 2006 

 

 

 

 

 

 

Roe et al., 

2001 

Tillit 
”Försäljning av miljö- och 

rättvisemärkta varor 

H2  

 

Castaldo et al., 

2009 
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fungerar endast om 

konsumenter har en 

bakomliggande tillit för 

konceptet med miljö- och 

rättvisemärkningar i 

helhet.” 

Baserad på: 

 

Castaldo et al., 

2009 

Jiménez & San 

Martin, 2010 

Thøgersen, 2000 

Country of Orgin 

”Den generella kvalitet, 

som varor tillverkade i ett 

specifikt land har, är 

användbar som en 

komparativ standard i 

konsumentens bedömning 

när valet står mellan två 

varor med olika 

ursprung.”  

 

”Eftersom konsumtion av 

en vara från ett visst land, 

gynnar landets ekonomi, 

kan konsumtionen 

uppfattas som både 

moralisk och omoralisk.” 

H3  

 

Baserad på: 

 

Hong & Wyer, 

1989 

Peterson & 

Jolibert, 1995 

Verlegh & 

Steenkamp, 

1999 

Chao, 1998 

Shimp & 

Sharma 1987 

 

Li & Wyer, 

1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlegh & 

Steenkamp, 

1999 

Region of Orgin 

”Regionen blir således ett 

produktattribut, vilket 

används av 

konsumenterna vid 

bedömningen av varorna 

under köpbeslutet.” 

 

”Närproducerade varor 

med en regional märkning 

har även fördelen, jämt 

H4  

 

Baserad på: 

 

Van Ittersum et 

al., 2003 

Obermiller & 

Spangenberg, 

1989 

Sheth et al., 

Keller 1998, 

refererad i Van 

der Lans et al., 

2001 

 

 

 

Van Ittersum 

et al., 2003 
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emot en COO märkning, 

att det är möjligt att 

differentiera sig både mot 

inhemska och utländska 

varor. Detta kan ge 

närproducerade varor 

unika möjligheter.” 

1991 

Tregear et al. 

1998 

Compromise Effect 

”Här används lockbetet för 

att ändra konsumentens 

preferenser och göra att 

”target” blir ett 

mittenalternativ eller ett 

mindre extremt val i en 

uppsättning av flera 

alternativ.” 

 

”För att en compromise 

effect ska bildas är det 

viktigt att 

mittenalternativets 

ursprung är av positivt art 

utifrån konsumentens 

preferenser.” 

H5 

 

Baserad på: 

 

Chuang & Yen, 

2007 

Simonson, 1989 

Simonson & 

Tversky, 1992 

 

Pechtl, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuang & 

Yen, 2007 

  

 

3.5.1 Sammanställning av enkät 

Följande påståenden togs fram, influerat av den teori som redovisats i teorikapitlet 

för att besvara hypoteserna; 

 

Hypotes Påstående Typ 

H1a 
F1. Fyll i det pris du kan tänka dig betala för var och en av 

varorna nedan. 
Experiment* 

Tabell 3, Operationalisering, egen. 
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H1b 
F1. Fyll i det pris du kan tänka dig betala för var och en av 

varorna nedan. 
Experiment* 

H2 

F2. Köttprodukter med denna märkning är uteslutande 

producerade i Sverige. 

F3. Köttprodukter med denna märkning kommer uteslutande 

från djur som är födda och uppvuxna i Sverige. 

F4. Den typ av kött som anges i innehållsförteckningen på 

köttprodukter märkta med denna logga överensstämmer med 

dess verkliga innehåll. 

Kontroll** 

H3 

F5. Jag anser att det känns bättre att konsumera 

köttprodukter som kommer från Sverige jämfört med 

köttprodukter från andra länder. 

F6. Jag ser inga problem med att konsumera köttprodukter 

från andra länder än Sverige.*** 

 F7. Jag köper köttprodukter med svenskt ursprung för att 

jag anser att jag som person då uppfattas som mer 

ansvarstagande av min omgivning. 

F8. Jag tror att Sverige gynnas av att jag konsumerar 

köttprodukter med svenskt ursprung. 

F9. Jag anser att köttprodukter med svenskt ursprung är 

bättre än köttprodukter av annat ursprung. 

F10. Jag anser att det är bättre att konsumera köttprodukter 

med denna märkning som uteslutande kommer från djur som 

är födda och uppvuxna i Sverige. 

Kontroll** 

H4 

F11. Jag har en positiv uppfattning om köttprodukter 

producerade i min närregion. 

F12. Jag anser att köttprodukter från min närregion är av 

bättre kvalitet jämfört med liknande köttprodukter från andra 

delar av Sverige. 

F13. Jag föredrar att konsumera lokalt producerade 

köttprodukter från min närregion framför köttprodukter från 

övriga Sverige. 

Kontroll** 
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H5 
F1. Fyll i det pris du kan tänka dig betala för var och en av 

varorna nedan. 
Experiment* 

 

 

*Experiment: Dessa hypoteser besvaras genom experimentet, mer precist genom 

måttet av betalningsvilja respondenterna anger. 

**Kontroll: Kontrollfrågorna är till för att förklara resultatet av experimentet. Dessa 

påståenden ska stötta experimentet och förklara det resultat som framkom. 

*** Analyseras omvänt med tanke på negation.    

 

3.5.2 För-test 

För att respondenternas svar på enkäten skulle omfattas av trovärdighet gjordes ett 

för- test. Saunders et al. (2012) redogör att detta är en viktig del innan en 

undersökning påbörjas. I vårt fall inväntades först ett godkännande från vår 

handledare, därefter fick 10 personer genomföra enkätundersökningen och ge 

feedback. En felaktig menings-byggnad uppmärksammades, vilket åtgärdades innan 

enkäterna skickades till tryckeriet. En fråga innehöll även en negation, men eftersom 

frågan i övrig var så pass tydligt formulerad behölls den. När mätning av frågan 

gjordes på VAS- skalan lades linjalen upp och ner vilket gjorde att frågan 

analyserades omvänt.     

 

3.6 Analys av Data  
I detta avsnitt redogörs för de statistiska analyser som används. De data som tas fram 

i undersökningen behandlas med det statistiska verktyget SPSS, vilket enligt Bryman 

& Bell (2013) är ett av det mest använda analysverktygen inom samhällsvetenskapen.   

 

3.6.1 Faktoranalys  

I faktoranalysen kommer SPSS kategorisera vår data utifrån nya statistiska faktorer. 

SPSS hittar samband som med blotta ögat är svåra att uppfatta, genom att reducera 

eller summera den data som används. På så sätt kan samband mellan olika variabler 

finnas. De påståenden som återfinns i vår enkät är uppbyggda på teman som baseras 

på teorin. SPSS kommer att skapa grupper utifrån påståendenas statistiska samband. 

(Pallant, 2010) Visar det sig att de faktorer som framkommer i faktoranalysen 

Tabell 4, Enkätfrågor, egen. 
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överensstämmer med teoriteman som vi byggt upp enligt teorin, har de statistiskt 

samband med varandra.  

 

Ett mått som används för att kontrollera att datans interna reliabiliteten är hög är 

Cronbachs alpha. Måttet mäter enligt Bryman & Bell (2013) den interna reliabiliteten 

genom att räkna ut snittet av alla tänkbara reliabilitetskoefficienter genom att 

påståendena delas upp i två slumpmässigt utvalda grupper som sedan jämförs med 

varandra.  

 

Värdet på Cronbachs alpha ska ligga mellan 0,7 till 0,95, där 1 är max, för att den 

interna reliabiliteten ska godkännas. För statistiska analyser av avancerad art krävs ett 

högt Cronbachs alpha. (Tavakol & Dennik, 2011)  

 

För att en faktoranalys ska klassas som trovärdig finns ett mått som kallas Kaiser-

Mayer-Olkin. Måttet behöver vara minst 0,6 för att faktoranalysen ska ge trovärdiga 

resultat. (Pallant, 2010)  

 

Pallant (2010) redogör att det mått som uppkommer ur faktoranalysen kallas för Total 

Variance Explained och påvisar förklaringsgraden av de faktorer som SPSS tagit 

fram. De faktorer som ska tas med är dem under rubriken ”Total”, vilka är 1 eller 

högre, värden som är lägre, men nära 1 är acceptabla. En total förklaringsgrad på 

cirka 70 %, eller högre, är önskvärt i faktoranalys (Pallant, 2010). I denna ger SPSS 

förslag på frågor eller påståenden som eventuellt bör tas bort ur enkäten för att öka 

den statistiska förklaringsgraden.  

 

Data som SPSS bearbetar utifrån faktoranalysen kommer sedan att presenteras i en 

matris som kallas för Rotated Component Matrix (Pallant, 2010).  Resultaten, som 

presenteras i nästa kapitel, utläses genom att jämföra de två axlarna där den ena 

innehåller påståendena och på den andra de faktorer som SPSS tagit fram.  
 

3.6.2 Korrelationsanalys  

Korrelationsanalys används enligt Pallant (2010) för att beskriva styrkan och 

riktningen på linjära samband, och avser enligt De Veaux et al. (2009) att mäta hur 

variabler korrelerar med varandra.  
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Enlig Pallant (2010) kan antingen en metod som heter Pearson´s product-moment 

eller Spearman Rank Order Correlation användas. Den förstnämnda lämpar sig bäst 

för data som baseras på ett intervall. I och med att vi använt oss av en VAS–skala 

valdes därför Pearson´s product-moment.  

 

I denna undersökning tas ett bivariat Pearson r fram. Enligt Pallant (2010) och De 

Veaux et al. (2009) räknas en Pearson Korrelationskoefficient (r) fram som ett värde 

mellan -1 och +1. Värdet avgör sambandet mellan två variabler. Om (r) skattas till -1 

finns ett starkt negativt samband, medan det vid +1 finns ett starkt positivt samband 

mellan variablerna. Om (r) är 0 finns det inget samband.  

 

3.6.3 Klusteranalys 

I denna analys kommer SPSS att kategorisera respondenterna i olika grupper baserat 

på deras svar i enkäten. Lewicki & Hill (2006) beskriver att detta görs i syfte att 

upptäcka strukturer som sedan kan analyseras. SPSS kommer inte att göra någon 

analys av datan, utan enbart kategorisera den.  

 

Detta är av intresse då även slutsatser kan dras kring demografiska variabler, vilket 

kan vara svårt i föregående analyser. På så sätt kan vi utröna huruvida kön och ålder 

är påverkande faktor. Det är fördelaktigt om det visar sig i klusteranalysen att de 

grupper SPSS tar fram är jämnt fördelade med avseende på kön och ålder. Detta 

grundar sig i att en så representativ bild som möjligt ska gå att få fram ur vårt 

slumpmässiga urval, där fördelningen mellan män och kvinnor bör fördelas jämnt.  

 

3.6.4 T-test  

För att fastställa om införandet av den tredje varan kommer påverka priset för vara 2 

kommer det aritmetiska medelvärdet i kontrollgruppen att jämföras med det 

aritmetiska medelvärdet i experimentgruppen. Saunders et al. (2012) redogör för att 

det aritmetiska medelvärdet är ett av de mest frekvent använda lägesmåtten för att 

beskriva om en förändring har skett när experiment utförs. Standardavvikelse räknas 

fram för att undersöka spridningen i respondenternas svar, det vill säga hur mycket de 
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varierar mellan varandra. En hög standardavvikelse innebär att spridningen är stor, 

medan en lägre standardavvikelse bevisar en mindre spridning (Saunders et al., 2012).  

 

Ett t-test säkerställer skillnader mellan varornas aritmetiska medelvärden, om sådana 

skillnader återfinns i undersökningen.  

 

3.7 Kvalitetsutvärdering  
Om undersökningen genomförs som ovan redovisat, antas följande svar ges: 

 

Den vara som valts ut för undersökningen är en charkuterivara. Med tanke på 2013 

års hästköttskandal, anses respondenterna ha detta i minnet, vilket stärker 

trovärdigheten för de svar som erhålls i undersökningen. Det systematiskt 

slumpmässiga urval som används i undersökningen ökar generaliseringsmöjligheterna 

för populationen.  

 

Om undersökningen resulterar i 120 respondentsvar per grupp, det vill säga totalt 240 

svar, kan en statistisk undersökning genomföras. Detta då 120 svar per kohort är vad 

som krävs för att de statistiska prövningarna ska vara genomförbara.  

 

De professionellt framtagna produktbilderna medför hög trovärdighet för de olika 

alternativen. Den experimentella designen kan innehålla god intern validitet. Med 

tanke på att experimentet utförs som ett fältexperiment finns dock en risk att den 

interna validiteten minskar något. Det medför dock att den externa validiteten ökar.  

 

Enkätfrågorna har formulerats för att vara så tydliga som möjligt, för att missförstånd 

av frågorna ska undvikas.  I det för-test som genomfördes påvisades vissa oklarheter i 

frågorna, vilka korrigerades. Då detta upptäcktes innan enkätundersökningen 

genomfördes, undveks att dessa felaktigheter uppkom i den riktiga undersökningen.  

 

Denna undersökning kommer inte påvisa ett faktiskt konsumtionsbeteende, utan 

åsikter kring konsumtion av ursprungsmärkta varor. Om ett faktiskt 

konsumtionsbeteende ska bevisas, bör undersökningen genomföras med riktiga varor 

i en livsmedelsbutik.   
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Tabell 5, Cronbach’s Alpha, egen. 

Tabell 6, KMO, egen. 

4.0 Resultat 
Nedan presenteras de statistiska test som gjorts på den empiriska data som samlats in 

genom ett systematiskt slumpmässigt urval. De statistiska tester som presenteras i 

detta kapitel är faktoranalys, klusteranalys, korrelationsanalys samt ett T-test för att 

analysera betalningsviljan för de olika varorna. De värden som presenteras, 

kommenteras i detta kapitel och analyseras i kommande kapitel. 

 

4.1 Faktoranalys  
Inledningsvis togs ett Cronbach's Alpha fram för att stärka den interna validiteten i de 

variabler som används.  

 

	  

	  

 

 

 

Det högsta värde som åstadkoms var 0,836. Detta erhölls genom att exkludera pris för 

vara 1-3 samt de demografiska variablerna, vilket gjordes för att dessa är beroende 

variabler och bidrar därför inte med ytterligare förklaringsgrad i analyserna. Då 

Cronbach's Alpha bör ligga mellan 0,7-0,95, anser vi att den interna validiteten håller 

hög nivå genom ett Cronbach's Alpha på 0,836. Detta medför att data som samlats in, 

går att använda till mer avancerade statistiska analyser.  

 

Detta gjorde det möjligt för oss att göra en faktoranalys med vår data, där följande 

KMO värde togs fram:  
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Tabell 7, Total Variance Explained, egen. 

KMO ska ligga över 0,6 för att trovärdiga svar ska kunna ges ur faktoranalysen 

(Pallant, 2010). Vårt värde på 0,809 medför att detta är möjligt. Detta KMO påvisar 

en systematik i respondenternas svar, och att det inte är slumpen som avgjort. Detta 

påvisar en god kvalitet i undersökningen.  

 

I följande tabell utläses att fyra faktorer kan förklara 69,096 % av den insamlade 

mängden data. Genom en femte faktor hade ytterligare 6,556 % kunnat förklaras. 

Dock hade värdet som står under ”Total” kraftigt understigit 1, vilket inte är optimalt 

enligt statistiks sed.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedan utläses de faktorer som SPSS ser statistiska samband mellan.  

 

Faktor 1 – Tillit 

Här utläses att frågorna F2 (Köttprodukter med denna märkning är uteslutande 

producerade i Sverige), F3 (Köttprodukter med denna märkning kommer uteslutande 

från djur som är födda och uppvuxna i Sverige) och F4 (Den typ av kött som anges i 

innehållsförteckningen på köttprodukter märkta med denna logga överensstämmer 

med dess verkliga innehåll) samspelar statistiskt. Då frågorna belyser H2 (Då 

konsumenter har tillit för en miljömärkning stiger betalningsviljan för varor med 

denna märkning) är resultatet gynnsamt, och bevisar att det finns statistiska samband i 

hur respondenterna svarar på respektive fråga. Det visar sig också finnas ett samband 

mellan dessa frågor och F8 (Jag tror att Sverige gynnas av att jag konsumerar 
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köttprodukter med svenskt ursprung). Detta är av intresse då F8 egentligen avser att 

behandla H3 (Vid jämförelse av en vara där ingen information om varans ursprung 

presenteras och en vara som anges komma från respondentens nation, föredrar 

respondenten varan där information om ursprungsland anges). F8 är en cross-loader 

(Costella & Osborne, 2005), vilket innebär att den integrerar med både H3 och H4 

(Betalningsviljan är högre för varor märkta med region snarare än nation).  

 

Faktor 2 – COO 

Här utläses att frågorna F5 (Jag anser att det känns bättre att konsumera köttprodukter 

som kommer från Sverige jämfört med köttprodukter från andra länder), F6 (Jag ser 

inga problem med att konsumera köttprodukter från andra länder än Sverige), F9 (Jag 

anser att köttprodukter med svenskt ursprung är bättre än köttprodukter av annat 

ursprung) och F10 (Jag anser att det är bättre att konsumera köttprodukter med denna 

märkning som uteslutande kommer från djur som är födda och uppvuxna i Sverige) 

har statistiskt samband. Dessa frågor behandlar H3. Att F7 (Jag köper köttprodukter 

med svenskt ursprung för att jag anser att jag som person då uppfattas som mer 

ansvarstagande av min omgivning) och F8 inte finns under denna faktor är 

anmärkningsvärd, då även dessa avser att behandla H3.  

 

Faktor 3 – ROO 

Här utläses att frågorna F11 (Jag har en positiv uppfattning om köttprodukter 

producerade i min närregion) och F13 (Jag föredrar att konsumera lokalt producerade 

köttprodukter från min närregion framför köttprodukter från övriga Sverige) har 

statistiskt samband. Dessa frågor används för att belysa H4. Avsaknaden av H12 är 

anmärkningsvärd, då även denna fråga är ställd för att besvara H4. 

	  
Faktor 4 – Avvikelser 

Här utläses att frågorna F7 och F12 (Jag anser att köttprodukter från min närregion är 

av bättre kvalitet jämfört med liknande köttprodukter från andra delar av Sverige) har 

ett statistiskt samband. Dessa frågor hamnar i en egen grupp, även då de är tänka 

besvara två olika hypoteser, H3 respektive H4. F7 beter sig också som en cross-

loader, vilket innebär att den integrerar även i faktor 1 – Tillit, och faktor 2 – COO. 

Det kan även utläsas att F12 integrerar i faktor 3 – ROO, till ett inte alltför lågt värde, 

detta gör att vi även klassar denna som en cross-loader. 
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1 2 3 4

F3. Köttprodukter med denna märkning kommer uteslutande från 
djur som är födda och uppvuxna i Sverige. 0,916 0,168 0,111

F2. Köttprodukter med denna märkning är uteslutande producerade 
i Sverige. 0,792 0,208 0,119 0,107

F4. Den typ av kött som anges i innehållsförteckningen på 
köttprodukter märkta med denna logga överensstämmer med dess 
verkliga innehåll.

0,751 0,165 0,143

F8. Jag tror att Sverige gynnas av att jag konsumerar köttprodukter 
med svenskt ursprung. 0,414 0,355

F5. Jag anser att det känns bättre att konsumera köttprodukter som 
kommer från Sverige jämfört med köttprodukter från andra länder. 0,265 0,746 0,206

F10. Jag anser att det är bättre att konsumera köttprodukter med 
denna märkning som uteslutande kommer från djur som är födda 
och uppvuxna i Sverige.

0,29 0,696 0,216

F9. Jag anser att köttprodukter med svenskt ursprung är bättre än 
köttprodukter av annat ursprung. 0,167 0,585 0,144 0,321

F6. Jag ser problem med att konsumera köttprodukter från andra 
länder än Sverige. 0,374 0,235

F13. Jag föredrar att konsumera lokalt producerade köttprodukter 
från min närregion framför köttprodukter från övriga Sverige. 0,167 0,963 0,203

F11. Jag har en positiv uppfattning om köttprodukter producerade i 
min närregion. 0,109 0,224 0,541 0,103

F12. Jag anser att köttprodukter från min närregion är av bättre 
kvalitet jämfört med liknande köttprodukter från andra delar av 
Sverige.

0,365 0,572

F7. Jag köper köttprodukter med svenskt ursprung för att jag anser 
att jag som person då uppfattas som mer ansvarstagande av min 
omgivning.

0,215 0,295 0,468

Rotated Factor Matrixa

Factor

Extraction Method: Maximum Likelihood. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

Tabell 8, Rotated Factor Matrix, egen. 

För att en fråga ska klassas som en cross-loader ska den integrera i två eller fler 

faktorer samt inte understiga 0,32 (Costello & Osborne, 2005). Detta gör att F8 och 

F12 klassas som cross-loaders i vårt fall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Klusteranalys  
I klusteranalysen togs sex olika grupper fram. Vad som visar sig är att kön och ålder 

är jämt fördelade mellan de olika grupperna. Tre stycken grupper innehåller kvinnor 

och tre stycken innehåller män. Åldrarna pendlar mellan 33-39 år, vilket speglar 

medelåldern i de specifika grupperna, men även medelåldern totalt sett i 

undersökningen. Ålder visar sig alltså inte vara en påverkande faktor i denna 

undersökning.  

 

Respektive grupp symboliserar en typisk respondent och hur denne svarat på enkäten. 

I tabellen nedan går att utläsa hur många respondenter som återfinns inom respektive 

grupp. Totalt innefattar klusteranalysen 234 respondenter, vilket innebär ett bortfall 

på totalt 6 respondenter. Dessa klassas som interna bortfall, då uppgift om ålder inte 
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Tabell 9, Finale Cluster Centers, egen. 

Tabell 10, Number of Cases/Cluster, egen. 

fyllts i av respondenterna, men påverkar inte resultatet då ålder inte är en påverkande 

faktor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Klusteranalysen kommer att användas för att kategorisera typiska respondenter i 

kommande analysdel. 
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Signifikant korrelation P 
=0,01 

Signifikant korrelation P 
=0,01 (r > 0,5 alt r < -0,5) 

Signifikant korrelation P 
=0,05  

Tabell 12, Korrelationsanalys P=0,01 (2), egen. 

Tabell 11, Korrelationsanalys P=0,01 (1), egen. 

4.4 Korrelationsanalys 
	  
Korrelationsanalysen (se bilaga 3) har gett svar på vilka av frågorna som korrelerar 

med varandra. De frågor vars korrelation kan säkerställas märks i tabeller enligt: 

 

 

             

 

 

Signifikanta korrelationer P= 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga frågor ovan är signifikant korrelerande. R-värdena är dock låga vilket tyder 

på lägre samband mellan olika frågor. Med utgångspunkt ur detta, kommer mindre 

utrymme ges för dessa i kommande analyskapitel.   

Signifikanta korrelationer P= 0,01 där (r > 0,5 alt r < -0,5) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Korrelationen mellan dessa frågor, är de som är mest intressanta att analysera. Detta 

då samtliga r-värden är över 0,5 vilket visar på stark korrelation.  
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Tabell 14, One-Sample Statistics, egen. 

Tabell 13, Korrelationsanalys P=0,05, egen. 

Signifikanta korrelationer P= 0,05  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dessa frågor påvisar korrelation som är statistiskt säkerställt på 0,05 nivån. 

Korrelationen är svag, vilket leder till att mindre utrymme kommer ges till dessa i 

kommande analyskapitel. 

	  

4.5 T-test av betalningsvilja 
T-test utfördes för att kunna påvisa förändring i betalningsvilja för de olika varorna. 

Här presenteras aritmetiska medelvärden och standardavvikelse för samtliga varor. 

Detta görs för att vid jämförelse av flera alternativ kunna utröra kausala samband 

mellan betalningsviljan för de olika varorna.  

 

Nedan går att utläsa att det aritmetiska medelvärdet för vara 2 i experimentgruppen är 

högre än i kontrollgruppen.  

 

 

 

	  
	  

 
I experimentgruppen är standardavvikelsen något högre jämfört med i 

kontrollgruppen. Detta går även att utläsa genom att titta på den rådata som samlats 

in, där svaren varierar mer i experimentgruppen.  

 

I tabellen nedan går det att med 95 % säkerhet fastställa att det aritmetiska 

medelvärdet i kontrollgruppen återfinns inom intervallet 21 och 24 kronor, medan det 

aritmetiska medelvärdet i experimentgruppen återfinns inom intervallet 24 och 28 

kronor.   
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Tabell 17, One-Sample Test vara 1 & 2, egen. 

Tabell 16, Report vara 1 & 2, egen. 

Tabell 15, One-Sample Test, egen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experimentet visar att betalningsviljan för vara 2 har ökat med cirka 16 % då den 

tredje varan introduceras.   

 
25,78333− 22,15000

22,15000 = 0,16403   ≈ 16,4  % 

	  
Tabellen nedan visar hur det aritmetiska medelvärdet skiljer sig då vara 1 och vara 2 

jämförs i kontrollgruppen. Vi tar med resultatet från kontrollgruppen och inte 

experimentgruppen med anledning av att betalningsviljan för dessa två varor i 

kontrollgruppen inte påverkas av den tredje varan, vilket sker i experimentgruppen.  

 

Med 95 % sannolikhet, vet vi att det aritmetiska medelvärdet för betalningsviljan för 

vara 1 återfinns mellan 15 och 18 kronor i kontrollgruppen. Vi kan med 95 % 

sannolikhet även säga att det aritmetiska medelvärdet för betalningsviljan för vara 2 

återfinns inom intervallet 21 och 24 kronor. Betalningsviljan ökar med 37 % för vara 

2 i jämförelse med vara 1.  

 

 

 

 
	  
 

 



	  
52	  

Tabell 18, Report vara 2 & 3, egen. 

Tabell 19, One-Sample Test vara 2 & 3, egen. 

22,1500− 16,1833
16,1833 = 0,3686   ≈ 37  % 

 

Tabellen nedan visar hur det aritmetiska medelvärdet skiljer sig då vara 2 (COO) och 

vara 3 (ROO) jämförs i experimentgruppen. Resultatet från experimentgruppen 

används med anledning av att betalningsviljan för dessa två varor inte mäts i 

kontrollgruppen, då vara 3 inte existerar där.  

 

Med 95 % sannolikhet, vet vi att det aritmetiska medelvärdet för betalningsviljan för 

vara 2 (COO) återfinns inom intervallet 24 och 28 kronor i experimentgruppen. Vi 

kan med 95 % sannolikhet även säga att det aritmetiska medelvärdet för 

betalningsviljan för vara 3 (ROO) återfinns inom intervallet 28 och 32 kronor. 

 

 

 

 
	  
	  
	  
 

 

 

29,91667− 25,78333
25,78333 = 0,1603   ≈ 16  % 

 

Det aritmetiska medelvärdet togs fram för samtliga enkätfrågor, se tabell nedan. Detta 

är av intresse för att generellt kunna säga hur det aritmetiska medelvärdet ser ut för de 

olika enkätfrågorna. Det vill säga hur majoriteten av respondenterna ställer sig till 

frågorna i enkäten. Nämnvärt i nedanstående tabell är att standardavvikelsen för 

samtliga frågor är relativt hög, vilket tyder på att svaren har hög spridning. Den 
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Tabell 21, Bortfatsstatistik, egen. 

Tabell 20, Medelvärde enkätfrågor, egen. 

337	  
44	  

17	  
3	  
6	  

27	  

0	   50	   100	   150	   200	   250	   300	   350	   400	  

Totalt	  antal	  tillfrågade	  
Stressad	  person	  

Barnfamilj	  
Person	  som	  redan	  tillfrågats	  

Icke	  svenkspråkig	  	  
Person	  under	  18	  år	  

variabel med minst standardavvikelse är kön, där fördelningen visar sig vara jämt 

fördelad mellan män och kvinnor.  

  

	  

4.6 Bortfall 
Totalt tillfrågades 337 personer att delta i undersökningen. Då 240 svar samlades in 

ger detta ett bortfall på 97 personer. Då det visade sig att en respondent var under 18 

år, ombads denne ej att medverka i undersökningen. Detta beror på att de inte är 

myndiga samt att de med största sannolikhet inte är vana vid att fatta köpbeslut 

gällande denna typ av vara. I övrigt visar bortfallsstatistiken att stressade personer var 

högt representerade bland dem som valde att inte medverka i undersökningen.  

	  

	  

 
	  
	  



5.0 Analys 
I detta kapitel analyseras de resultat som presenterats i föregående kapitel. I analysen 

kopplas teori och resultat samman, vilket följs upp med egna reflektioner.  

	  

5.1 Hypoteser 
	  
H1a: Vid jämförelse av liknande varor, kan konsumenter tänka sig att betala mer, då 

mer information om varan ges på förpackningen.  

 

Undersökningen visar att när valet står mellan två liknande varor, där den ena 

erbjuder mer information om varans innehåll och egenskaper, ökar betalningsviljan 

för den vara där mer information presenteras på förpackningen. Detta är i linje med 

Kamenicas (2008) redogörelse, där en konsuments betalningsvilja påverkas av 

tillägget av mer information på varorna. Detta leder till att varor lättare kan jämföras 

med varandra.  

 

Undersökningens resultat är även i linje med Rao & Sieben (1992) som redogör för 

att när mer information presenteras på varans förpackning, och konsumenten därmed 

blir mer kunnig, ökar betalningsviljan. Skillnaden informativt sett mellan vara 1 och 

vara 2 är inte stor, men den extra information som presenteras på vara 2 kan hjälpa 

konsumenten att rättfärdiga köpbeslutet, vilket enligt Bettman et al. (1998) är en av 

fyra viktiga komponenter som ryms inom konsumentens val.  

 

I undersökningen bidrar den nya kunskap som respondenten erhåller genom den extra 

information som ges på föraktningen, en ökad betalningsvilja på 37 %, vilket 

motsvarar en ökning om 6 kronor. Denna ökning är inte statistiskt säkerställd, med det 

visar tydliga tendenser till att betalningsviljan stiger, vilket hypotes 1a avser bevisa.  

 

H1b: Vid jämförelse, kan betalningsviljan för miljömärkta varor vara högre än för 

liknande konventionella varor utan miljömärkning  

 

Denna hypotes besvaras utifrån de resultat som avser besvara föregående hypotes. 

Betalningsviljan mellan vara 1 och vara 2 hade en differens på 37 %, vilket tyder på 
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att den extra information som gavs på varan ökade betalningsviljan med 37 %. Den 

extra information som presenteras på varan ges av märkningen Svensk Kött. 

Märkningen medför att varan kan klassas som miljömärkt enligt Liljenstolpe & 

Elofsson (2009) och ger oss därför möjlighet att applicera detta på andra 

miljömärkningar.  

 

I likhet med Roe et al. (2001) dras slutsatsen att betalningsviljan för märkningen 

Svenskt Kött baseras på de egenskaper som särskiljer miljömärkta varor från 

konventionella. Resultatet visar att en stor del av respondenterna anser att det känns 

bättre att konsumera livsmedesvararor som innehåller svenskt kött. Då resultatet även 

visar att betalningsviljan för varor med märkningen Svenskt Kött är högre än för en 

identisk vara, med undantaget att märkningen saknas, anses den högre 

betalningsviljan som finns för den miljömärkta varan bygga på de åsikter som finns 

om miljömärkningens innebörd.  

  

De slutsatser som härleds ur detta är att betalningsviljan ökat på grund av 

märkningens närvaro. Detta är i linje med Orsato (2006), som redogör att 

betalningsviljan för miljömärkta livsmedel baseras på de fördelar som miljömärkta 

varor har i jämförelse med konventionella. Orsato (2006) påvisar en ökad 

betalningsvilja för vissa typer av miljömärkta varor med över 10 %. Den högre 

betalningsvilja som framgår ur resultatet är även i linje med Roe et al. (2001), där de 

konsumenter som konsumerar miljövänliga varor anser att dess egenskaper är värda 

att betala mer för.  

 

Den högre betalningsviljan på 37 %, påvisar en tydlig tendens till ökad betalningsvilja 

för miljömärkta livsmedelsvaror i förhållande till konventionella.  

 

H2: Då konsumenter har tillit till en miljömärkning stiger betalningsviljan för varor 

med denna märkning.  

 

Den faktoranalys som utförts visar att samtliga frågor som berör ”tillit”, det vill säga 

de frågor som ska besvaras av hypotes 2, återfinns i samma faktor. Att dessa frågor 

har grupperats i samma faktor så som teorin avser är gynnsamt. Detta visar att 

respondenternas svar styrker att enkätfrågorna är formulerade utifrån teorin. Vidare 
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överensstämmer grupperingen i faktoranalysen med korrelationsanalysen, som 

uppvisar stark korrelation mellan samtliga frågor som avser behandla H2.  

 

Klusteranalysen indikerar att över 60 % av respondenterna hyser hög tillit till att 

köttprodukter med märkningen uteslutande är producerade i Sverige. Castaldo et al. 

(2009) belyser att försäljning av miljömärkta varor är mest effektiv då en 

bakomliggande tillit finns för miljömärkningen. Det kan även utläsas i vår 

klusteranalys att kvinnor har högre tillit till märkningen, Svenskt Kött, jämfört med 

vad män har. Detta visar tecken på att kvinnor generellt sätt har högre tillit för denna 

miljömärkning.  

 

Den tillit vi mätt i denna undersökning bygger på tilltron för märkningen Svenskt Kött, 

där faktoranalysen ger oss svaren att det finns en samstämmighet mellan 

respondenterna att de har en hög tilltro till märkningen. De respondenter som innehar 

denna tillit tror att köttprodukter med denna märkning uteslutande är producerade i 

Sverige, att köttprodukterna endast kommer från djur som är födda och uppvuxna i 

Sverige samt att den typ av kött som anges i innehållsförteckningen på köttprodukter 

överensstämmer med dess verkliga innehåll. Detta påvisar att konsumenterna litar på 

de kriterier som krävs för att få märka varor med märkningen Svenskt Kött. Castaldo 

et al. (2009) samt Garbarino & Johnson (1999) redogör för att det måste finnas en 

tillit till en märkning, vilket uppfylls i detta fall.  

 

Som tidigare påvisats finns tecken att betalningsviljan för varan märkt med Svenskt 

Kött, är högre än för den vara där märkning saknas. Ur vår undersökning går att utläsa, 

i enighet med Castaldo et al. (2009) som hävdar att betalningsviljan stiger för 

miljömärkta varor för vilka tillit finns, att det finns tendenser att tilliten för 

märkningen Svenskt Kött delvis resulterar i den högre betalningsviljan. Denna ökade 

betalningsvilja resulteras delvis genom den tillit som finns för märkningen Svenskt 

Kött.  

 

Precis som Jiménez & San Martin (2010) kan vi med denna undersökning påvisa att 

då konsumenter har tillit för en miljömärkning stiger betalningsviljan för varor med 

denna märkning. Tillit till en miljömärkning är på så sätt en påverkande faktor då en 

konsument ska fatta ett köpbeslut.  
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H3: Vid jämförelse av en vara där ingen information om varans ursprung presenteras 

och en vara som anges komma från respondentens nation, föredrar respondenten 

varan där information om ursprungsland anges.  

 

I faktoranalysen utläses att de frågor som återfinns i faktor 2 – COO, berör hypotes 3. 

Det teoretiska fält detta avser är COO. F5 (Jag anser att det känns bättre att 

konsumera köttprodukter som kommer från Sverige jämfört med köttprodukter från 

andra länder), F9 (Jag anser att det känns bättre att konsumera köttprodukter som 

kommer från Sverige jämfört med köttprodukter från andra länder) och F10 (Jag anser 

att det är bättre att konsumera köttprodukter med denna märkning som uteslutande 

kommer från djur som är födda och uppvuxna i Sverige) har relativt starka samband. 

F6 har ett positivt, dock något svagare samband med F5, F9 och F10. Det finns alltså 

en överenstämmelse i respondenternas svar att de som anser att det känns bättre att 

konsumera köttprodukter som kommer från Sverige jämfört med köttprodukter från 

andra länder, även anser att köttprodukter med svenskt ursprung är bättre än 

köttprodukter av annat ursprung. Dessa respondenter anser även att det är bättre att 

konsumera köttprodukter som kommer från djur som är födda och uppvuxna i 

Sverige. 

 

Det finns även en samstämmighet med föregående att respondenterna ser problem 

med att konsumera köttprodukter från andra länder än Sverige. Korrelationen mellan 

F5 och F6 (Jag ser problem med att konsumera köttprodukter från andra länder än 

Sverige) är dock endast 0,347. Detta påvisar att: bara för att en respondent föredrar att 

konsumera köttprodukter med svenskt ursprung, inte helt motsätter sig att konsumera 

köttprodukter från andra länder än Sverige.  

 

Ovanstående är av intresse då F5 har stark korrelation med F9 och F10. Detta betyder 

att även om respondenten anser att varor innehållande svenskt kött är bättre jämfört 

med köttprodukter från andra länder än Sverige, samt att det känns bättre att 

konsumera köttprodukter där djuren fötts upp i Sverige, delvis fortfarande ställer sig 

positiv till att konsumera köttprodukter av annat ursprung än svenskt. Detta går emot 

teorin om COO som säger att konsumtion av varor från andra länder kan uppfattas 

som omoralisk (Verlegh & Steenkamp, 1999). Steenkamp (1989) redogör att 
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märkningen fungerar som en kvalitetsstämpel och teorin om konsumentetnocentrism 

(Shimp & Sharma, 1987) redogör att varor från hemlandet anses bättre.   

 

Med utgångspunkt ur vad författare i föregående stycke redogör för, bör svaren på F6 

ha en högre korrelation med övriga frågor som berör H3. Så är inte fallet. Det visar 

sig alltså att det motstånd till att konsumera varor av annat ursprung än respondentens 

ursprung, inte är så stort som går att utläsa i teorin (Shimp & Sharma, 1987; Verlegh 

& Steenkamp, 1999; Steenkamp, 1989).  

 

Vidare reflektioner utifrån detta är att priset för varor har stor betydelse och därmed 

styr konsumentens köpbeslut, trots dess åsikter om huruvida svenskt kött bör 

prioriteras eller ej. Den egna ekonomin prioriteras enligt Grankvist et al. (2004) 

främst och eftersom konventionella varor ofta är billigare (Liljenstolpe & Elofsson, 

2009) så tror vi att de preferenser som finns för konventionella varor ändå är goda.  

 

Genom vår undersökning visar vi att betalningsviljan för miljömärkta livsmedel, i vårt 

fall, är högre jämfört med konventionella varor. Tidigare forskning visar dock att 

konsumenters åsikter kring miljömärkningar och betalningsvilja för miljömärkta varor 

inte är konstant (Grankvist et al., 2004). De redogör att varans pris styr konsumenters 

konsumtionsbeslut mer än dess åsikter om miljömärkningar. 

 

Vår undersökning kan påvisa, att vid jämförelse av en vara utan information om 

ursprungsland och en vara med ursprungsmärkning, att en stor grupp respondenter har 

positiva åsikter om varor märkta enligt COO. Detta resulterar i tendenser att 

konsumenter är extra villiga att konsumera ursprungsmärkta varor framför omärkta, 

vilket även Hong & Wyer (1989) har påvisat i tidigare forskning. Vi belyser alltså 

åsikter kring konsumtion av miljömärkta livsmedel vilket ligger till grund för att 

utröna huruvida betalningsviljan för dessa skiljer sig åt eller ej.  

 

H4: Betalningsviljan är högre för varor märkta med region snarare än nation. 

 

I faktoranalysen kan vi utläsa att F11 (Jag har en positiv uppfattning om köttprodukter 

producerade i min närregion) och F13 (Jag föredrar att konsumera lokalt producerade 

köttprodukter från min närregion framför köttprodukter från övriga Sverige) 
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grupperas i samma faktor. Dessa två visar sig även ha stark korrelation utifrån den 

korrelationsanalys som gjorts. Följande är statistiskt signifikant med 99 % säkerhet. 

F12 (Jag anser att köttprodukter från min närregion är av bättre kvalitet jämfört med 

liknande köttprodukter från andra delar av Sverige) som borde grupperas med dessa 

hamnade dock i faktor 4 – Avvikelser, tillsammans med F7 (Jag köper köttprodukter 

med svenskt ursprung för att jag anser att jag som person då uppfattas som mer 

ansvarstagande av min omgivning).  

 

Detta påvisar att de respondenter som har en positiv uppfattning om köttprodukter 

producerade i sin närregion, även föredrar att konsumera lokalt producerade 

köttprodukter från sin närregion framför köttprodukter från övriga Sverige. Att 

konsumenter har goda associationer till varor producerade i sin närregion påvisar även 

Van Ittersum et al. (2003) i tidigare forskning. Vi finner dock inga statistiska bevis för 

att respondenterna nödvändigtvis anser att lokalt producerade varor är av bättre 

kvalitet jämfört med varor från övriga Sverige. Det går dock att läsa ur 

klusteranalysen att nära hälften (105 stycken) av respondenterna anser detta.  

 

Att F12 grupperas tillsammans med F7 innebär att de respondenter som anser att 

varor från sin närregion är av bättre kvalitet jämfört med varor från övriga delar av 

Sverige, även konsumerar varor med svenskt ursprung för att de ska uppfattas som 

mer ansvarstagande av sin omgivning. De respondenter som kännetecknas av detta 

återfinns i klustergrupp 1 och 5 och kategoriseras av män i åldern 33 år samt kvinnor i 

åldern 37 år. Dessa har generellt sett höga värden på samtliga frågor. Här görs ett 

antagande att dessa respondenter främst konsumerar miljömärkta livsmedel för syns 

skull. Detta överensstämmer med Keller (1998, refererad i Van der Lans et al., 2001) 

som redogör att konsumtion av dessa varor delvis görs för att passa in och tillhöra en 

viss region. Även Simonson (1989) redogör för att köpbeteenden påverkas av andra 

individers iakttagelser.   

 

I klusteranalysen finns indikationer på att kvinnor i regel, mer än män, har en mer 

positiv uppfattning om livsmedel producerade i sin närregion. Klusteranalysen påvisar 

även att kvinnor, framför män, fördrar att konsumera regionalt producerade varor 

framför varor från övriga landet.  
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Då en region erbjuder bättre diversifiering än en nation finns unika möjligheter för 

lokalt producerade varor (Tregear et al., 1998). Detta visar sig i vår undersökning då 

respondenterna själva angett det pris de är villiga att betala för en vara märkt med 

COO och en vara märkt enligt ROO. Resultaten visade att betalningsviljan för varan 

märkt enligt ROO var 16 % (4 kronor) högre än för varan märkt med COO.   

 

I enighet med Tregear et al. (1998) visar det sig att när det kommer till livsmedel är 

skillnaden mellan COO och ROO större, vilket leder till den högre betalningsvilja för 

varor märkta med region som återfinns i denna undersökning. De resultat som 

presenterats ger tydliga indikationer på att betalningsviljan är högre för varor märkta 

med region kontra varor märkta med nation. 

 

H5: Betalningsviljan för en vara märkt med ursprungsland, som tidigare jämförts 

med en vara utan ursprungsmärkning, kommer öka då ett tredje närproducerat 

alternativ läggs till vid jämförelsen.  

 
Denna hypotes är i förhållande till undersökning i helhet, av störst intresse i vårt tycke 

då den knyter samman de resultat som övriga hypoteser presenterat. För att vi utifrån 

denna hypotes ska kunna uttala oss om huruvida compromise effect är tillämpbar på 

miljövänliga livsmedelsvaror måste resultatet för samtliga hypoteser falla ut väl. Det 

tredje alternativ som läggs till, enligt Pechtl (2009) kallat decoy, är i detta fall ett 

närproducerat alternativ som representerar den lokala regionen.  

 

Betalningsviljan för den vara som enbart är märkt enligt COO, i metodkapitlet kallad 

vara 2, ökar med 16 % då vara 3, märkt enligt COO och ROO, finns med i 

respondentens beslutsfattande. Detta ger oss tydliga indikationer på att 

betalningsviljan för vara 2 ökar när ett tredje alternativ införs.  

 

Det som sker är att vara 2, som tidigare varit ett toppalternativ i uppsättningen av två 

alternativ, skiftar till ett mittenalternativ då vara 3 införs. Det som enligt Wernerfelt 

(1995) påverkar hur compromise effect faller ut, styrs av konsumenters rationella 

tankegångar. Det vi ser tydligt i denna undersökning är att respondenterna har goda 

förutsättningar att bedöma och utvärdera de produktattribut som skiljer sig mellan de 
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olika alternativen. Vi tror därför att respondenterna kan fatta rationella beslut kring de 

varor som presenteras i vår enkät eftersom de kan urskilja de egenskaperna som 

skiljer varorna åt.   

 

5.2 Demografiska variabler  
	  
I undersökningen har det visat sig att demografiska variabler som ålder, kön och 

hemort inte har haft någon signifikant korrelation med de svar som erhållits (se bilaga 

3 – Korrelationsanalys). Klusteranalysen visar dock att kvinnor har en högre tillit till 

miljömärkningen Svenskt Kött. Samma analys visar även att kvinnor i högre grad än 

män föredrar närproducerade livsmedel, vilket även Loureiro et al. (2002) visar i sin 

undersökning.  

 

Klusteranalysen visar att den grupp som bryr sig mest om hur omgivningen uppfattar 

deras konsumtionsmönster, är yngre män. Enligt Bettman et al. (1998) ska ett 

konsumtionsbeslut vara lätt att rättfärdiga inför andra. Undersökningen visar att yngre 

män är mer influerande av detta framför kvinnor. Simonson (1989) redogör även för 

att då en konsument iakttas av andra konsumenter, påverkas köpbeslutet. Vi tolkar 

resultatet som att denna grupp bryr sig mer om hur andra ser på dem och att detta 

påverkar dess konsumtion.  

 

En noterbart stor del av kvinnorna i undersökningen ser problem med att konsumera 

utländska köttprodukter. Samma grupp anser att det känns bättre att konsumera varor 

som endast innehåller svenskt kött. Det finns i denna grupp tendenser till 

konsumentetnocentrism, där det anses vara bättre att konsumera varor från det egna 

landet, jämförelse med varor från andra länder (Shimp & Sharma, (1978). Teorin har 

lärt oss att kvinnor, enligt Loureiro et al. (2002), visar tendenser på att vara mer 

benägna att betala ett högre pris för miljömärkta livsmedelsvaror. Med detta som 

bakgrund dras slutsatsen att kvinnor mer troligt anser att konsumtion av varor med 

svenskt ursprung är viktigt.  
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6.0 Slutsats 
 

Med utgångspunkt ur vad undersökningen syftar att besvara, kan vi till beslutsfattare 

bidra med underlag om hur de kan öka sin försäljning av ursprungsmärkta varor från 

Sverige, samt ta ut ett prispremium för dessa. Detta kan vara en början på en lösning 

av den problematik som uppstått på den svenska marknaden, som grundar sig i att 

lågprisattributet väger högre än miljöattributet i konsumenters beslutsfattande. 
 

Vi ser tydliga tecken på att betalningsviljan för en nationellt märkt vara är högre än 

för en liknande konventionell vara, samt att betalningsviljan för en liknande 

närproducerad vara är ytterligare högre. Den slutsats vi drar är att med denna 

uppsättning varor, ökar betalningsviljan för en nationellt ursprungsmärkt vara då en 

närproducerad vara införs i konsumenters köpbeslutsprocess. Det bidrag vi kan ge till 

beslutsfattare inom livsmedelsbranschen är hur konsumenters värderingar och 

betalningsvilja påverkas av införandet av en närproducerad vara. Detta är information 

de kan använda när de ska beräkna lönsamhet för framtagning av nya varor. 

 

Då undersökningen går i linje med tidigare forskning (Huber, Payne & Puto, 1982; 

Kamenica, 2008; Simonson, 1989; Simonson & Tversky, 1992) som påvisar att ett 

alternativs relativa position i valet bland flera alternativ, har stor påverkan på 

konsumenter, kan vi med denna undersökning ge beslutsfattare inom 

livsmedelsbranschen underlag för att det kan löna sig att utöka sitt sortiment med rätt 

typ av varor, vilket i detta fall kännetecknas av att införa ett närproducerat alternativ. 

Detta kan innebära att när en konsument befinner sig i en butik och ska fatta ett 

köpbeslut för en vara av svenskt ursprung eller en vara av annat ursprung än Sverige, 

visar vår undersökning att införandet av en närproducerad vara ökar betalningsviljan 

för varan med svenskt ursprung. Den ökade betalningsviljan, 16 % (4 kronor), uppstår 

först då det närproducerade alternativet tillkommer. 

 

Vidare drar vi slutsatsen att då valet står mellan två liknande varor, där den ena 

erbjuder mer information om varans innehåll och egenskaper, ökar betalningsviljan 

för den vara där mer information presenteras på förpackningen. Beslutsfattare får i 

och med detta, underlag som påvisar att varuinformation spelar roll i konsumenters 
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köpbeslutsprocess.  
 

Vår undersökning visar att de respondenter som har en positiv inställning till 

miljömärkta livsmedelsvaror, även har en högre tillit för den specifika 

miljömärkningen som förekom i undersökningen jämfört med respondenter med 

mindre positiv inställning. För att en miljömärkning ska bidra till en högre 

betalningsvilja, som bygger på de upplevda fördelar som miljömärkta livsmedel har i 

jämförelse med konventionella livsmedel, drar vi slutsatsen att det måste finnas en 

bakomliggande tillit för märkningens innebörd för att denna ökade betalningsvilja ska 

uppkomma.  

 

Teorin om konsumentetnocentrism visar sig inte helt överensstämma med de resultat 

denna undersökning gav. Denna undersökning visar att konsumenter gärna 

konsumerar varor märkta med svenskt ursprung, samtidigt som de inte är främmande 

för att konsumera varor av annat ursprung än Sverige. Vi drar slutsatsen att teorin i 

detta fall därför inte helt överensstämmer med resultaten i denna undersökning då pris 

visar sig spela stor i konsumenters beslutsfattande. 

 

Det slumpmässiga urvalet gör att det inte går att uttala sig om det faktiska urvalet är 

representativt för populationen, men vi anser ändå att urvalet ger oss svar som påvisar 

tydliga tendenser kring hur kunskap, tillit och betalningsvilja för de varor som 

undersökts ser ut. Då det slumpmässiga urvalet medför att vi inte med säkerhet kan 

veta om urvalet är representativt för populationen går det därför inte att statistiskt 

säkerställa ovan presenterade slutsatser. Utifrån t-testet och faktoranalysen får vi dock 

det underlag som krävs för att inte behöva falsifiera hypoteserna. Vi kan på så sätt 

med denna undersökning påvisa tydliga tecken på att samtliga hypoteser går att 

acceptera och påvisar således att:  

 

• Konsumenter kan tänka sig betala mer för en vara där mer information ges på 

förpackningen (H1a).  

• Betalningsviljan för miljömärkta varor är högre än för liknande konventionella 

varor utan miljömärkning (H1b).  
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• Då konsumenter har tillit till en miljömärkning stiger betalningsviljan för 

varor med denna märkning (H2).  

• Vid jämförelse av en vara där ingen information om varans ursprung 

presenteras och en vara som kommer från konsumentens nation, föredras den 

vara där information om ursprungsland anges (H3). 

• Betalningsviljan är högre för varor märkta med region snarare än nation (H4). 

• Betalningsviljan för en vara märkt med ursprungsland, som tidigare jämförts 

med en vara utan ursprungsmärkning, ökar då ett tredje närproducerat 

alternativ läggs till vid jämförelsen (H5).  

 

Till ämnet företagsekonomi bidrar detta examensarbete med underlag för att kunna 

utveckla teorin om compromise effect. Då denna teori tidigare har applicerats på varor 

märkta med olika country of orgin, det vill säga varor från olika länder, bidrar vi med 

underlag för att kunna applicera denna teori på varor märkta med country of orgin i 

jämförelse med varor märkta med region of orgin.  

 

6.1 Kvalitetsutvärdering och begränsningar 

Genom denna undersökning påvisar vi åsikter kring konsumtion av ursprungsmärkta 

varor, dock inte faktiska konsumtionsmönster. Då compromise effect egentligen 

syftar till att öka preferenserna för en viss vara, och vi i denna undersökning syftat till 

att utröna huruvida betalningsviljan ökar för mittenalternativet i en compromise 

effect, inser vi att det är svårt för oss att uttala huruvida preferenserna för vara 2, 

märkt med ursprung, ökat eller ej. Det vi genom vår undersökning kan påvisa att de 

komponenter som krävs för att en compromise effect ska föreligga har undersökts i 

detta arbete. Det resultat vi i fått fram i undersökningen, kan i en annan typ av 

empirisk undersökning ge svar på hur preferenserna för mittenalternativet i en 

compromise effect förändras.  

 

Då 240 respondentsvar samlades in skapades goda förutsättningar för de statistiska 

databearbetningarna. Den data som samlades in visades hålla hög intern validitet, 

vilket resulterade i höga värden av Cronbach's alpha och Kaiser-Mayer-Olkin. Med de 

240 respondenter som deltagit i undersökningen, är det svårt att generalisera de svar 

som ges till hela den svenska befolkningen. För att generalisering skulle vara möjligt 
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hade fler respondentsvar varit önskvärt. Om generalisering varit vårt mål med 

undersökningen, hade ett större urval varit önskvärt.  

 

I arbetets avgränsningar går att läsa att vi ej syftar till att undersöka varumärkets 

inverkan på konsumenters val av vara. För att undvika detta retuscherades varumärket 

på produktbilderna bort. I efterhand upptäcktes att vi inte retuscherat bort namnet på 

de produkter som använts. Det finns en möjlighet att detta kan ha inverkat på vissa 

respondenters svar, vilket gör att en viss grad av Hawtorneffekt kan ha påverkat 

respondenter med extra god kännedom om varumärket.  

 

Det för-test som genomfördes, ledde till att vissa enkätfrågor korrigerades innan 

enkäten trycktes, dock uppkom ändå frågor som eventuellt kan ha misstolkats i 

undersökningen. Lärdomen av detta är att för-testet möjligtvis bör testas på en större 

grupp människor för att kunna urskilja eventuella misstolkningar.  

 

Fråga 8 (Jag tror att Sverige gynnas av att jag konsumerar köttprodukter med svenskt 

ursprung) har i faktoranalysen grupperats i faktor 1 – Tillit, tillsammans med F2 

(Köttprodukter med denna märkning är uteslutande producerade i Sverige), F3 

(Köttprodukter med denna märkning kommer uteslutande från djur som är födda och 

uppvuxna i Sverige) och F4 (Den typ av kött som anges i innehållsförteckningen på 

köttprodukter märkta med denna logga överensstämmer med dess verkliga innehåll). 

Detta är av intresse då F8 egentligen syftar till att grupperas med F5-F10, vilka berör 

COO och H3. Att F8 grupperats i faktor 1 – Tillit, kan delvis bero på att frågan tolkats 

annorlunda av respondenterna mot hur frågan var tänkt att tolkas. Vi tror att frågan 

kan ha misstolkats då den efterfrågade huruvida respondenterna ansåg att Sverige 

gynnades av att de konsumerade varor märkta med loggan Svenskt Kött. Om frågan 

istället var ställd mer specifikt, exempelvis hur Sveriges ekonomi, lantbruk eller 

arbetstillfällen gynnades, kunde missförstånd ha undvikits.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

För att kunna bevisa ett faktiskt konsumtionsbeteende rekommenderar vi användning 

av riktiga varor och att undersökningen utförs i butik. I en sådan undersökning kan 

prissättningen av varorna ske enligt de aritmetiska medelvärden av prisbilden som 
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redovisats i denna undersökning. Detta skulle ge ett resultat som talar om hur 

konsumenters konsumtionsbeteende verkligen ser ut.  

 

Ytterligare förslag till vidare forskning är att undersöka andra typer av miljömärkta 

livsmedel, utifrån undersökningens struktur.   
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