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Sammanfattning 

 

Problembakgrund & Problemdiskussion 
Medvetenhet kring miljöfrågor samt sociala och etiska aspekter (SEE) ökar ständigt vilket 

även innebär en ökad medvetenhet hos konsumenter om de konsekvenser konsumtion av 

vissa varor kan få. Detta leder i sin tur också till en ökning i konsumenters krav på 

ansvarstagande från företag de handlar av. Man förväntar sig även att företag ska vara 

öppna med hur de arbetar med dessa ansvarstagande frågor. Både ansvarstagande och 

öppenhet verkar dock skilja sig åt mellan livsmedelsindustrin och bankindustrin, varpå 

den övergripande frågan i vår studie är ifall det är någon skillnad i hur konsumenter 

resonerar kring dessa aspekter beroende på industri. 

 

Problemformulering 
Följande forskningsfråga har legat till grund för studien: 

Finns det några skillnader mellan livsmedelsindustrin och bankindustrin när det gäller 

faktorer som kan påverka konsumenters ansvarstagande köpbeslut? 

 

Syfte 
Syftet med studien är att upptäcka likheter och skillnader mellan livsmedels- och 

banksektorn när det gäller hur konsumenter resonerar kring SEE-frågor och hur dessa kan 

påverka deras köpbeslutsprocess. Detta genom att undersöka medelvärden och samband 

mellan de variabler vi inkluderat i studien. Vi syftar även till att bidra till existerande 

forskning inom området CSR och konsumentbeteende samt till ett mer outforskat område 

som handlar om jämförelser mellan industrier när det gäller konsumentbeteende, vilket 

förhoppningsvis inspirerar till vidare forskning inom ämnet. 

 

Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensram som legat till grund för studien har sin utgångspunkt i 

köpbeslutsprocessen i och med att vi undersöker konsumentbeteende och vad som kan 

påverka vid köpbeslut. Teorikapitlet bygger till stor del på tidigare forskning gällande 

konsumenters värderingar, attityder, avsikter, tillit, förväntningar samt upplevd 

transparens. Dessa teorier har genererat hypoteser som sammanställts i en 

undersökningsmodell. 

 

Metod 
Studien har genomförts med ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ metod. 

Datainsamling har skett med hjälp av en enkätundersökning som genomförts online via 

ett bekvämlighetsurval. Totalt 202 besvarade enkäter har samlats in och analyserats med 

hjälp av bland annat t-test och linjära regressioner i det statistiska dataprogrammet SPSS. 

 

Resultat 
Det konstateras att konsumenter i högre utsträckning tar hänsyn till SEE-frågor inom 

livsmedelsindustrin, vilken även upplevs som mer transparent. Man har också högre 

förväntningar på att livsmedelsindustrin ska ta sitt ansvar och kommunicera hur de arbetar 

med frågor gällande SEE. Vi konstaterar även att konsumenter har relativt låg tillit till de 

båda industrierna och att det inte finns några skillnader mellan marknaderna i denna fråga. 

Det påträffades även samband mellan de olika variablerna. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
 

Detta examensarbete genomfördes på Handelshögskolan vid Umeå universitet som det 
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denna termin. 
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Definitioner 

 

SEE 
Förkortningen SEE står för Social, Ethical och Environmental, vilket i ett 

ansvarssammanhang översatt står för sådant som rör sociala och etiska frågor samt även 

miljöfrågor.  

 

CSR 
Med CSR menas Corporate Social Responsibility vilket kan översättas till företags 

sociala ansvar. 

 

Märkningar 
Med märkningar menas sådant som exempelvis Fairtrade, KRAV, Ekologisk, 

Nyckelhålsmärkning, Svanenmärkt och så vidare som kan ge indikationer på hur 

produkter tagit hänsyn till olika SEE-aspekter. Märkningarna innebär ytterligare 

information till konsumenter som kan vara till hjälp vid köpbeslut.  
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1. Inledning 
Att ta hänsyn till miljön samt sociala och etiska aspekter är ett ständigt aktuellt ämne, så 

även när det gäller att handla produkter av olika slag. Men vilka faktorer kan påverka 

konsumenters köpbeslut när det gäller att ta hänsyn till dessa frågor? I detta kapitel får 

läsaren en introduktion inom detta ämne när vi beskriver bakgrunden till den 

frågeställning som ligger till grund för studien. Vi kommer även att motivera varför detta 

är ett viktigt och intressant forskningsområde samt förklara syftet med denna uppsats. 

 

1.1 Problembakgrund 
Medvetenhet kring miljöfrågor samt sociala och etiska aspekter ökar ständigt vilket även 

innebär ökad medvetenhet hos konsumenter om de konsekvenser konsumtion av vissa 

varor kan få. Detta leder i sin tur också till en ökning i konsumenters krav på 

ansvarstagande från de företag de handlar av. Detta ansvarstagande kan ses som ett 

paraplybegrepp och de faktorer som ur ett konsumentperspektiv anses vara viktigast är 

hur företag behandlar sina kunder och anställda, samt även frågor som rör mänskliga 

rättigheter och miljöfrågor (Dawkins & Lewis, 2003, s. 189). Detta ansvarstagande brukar 

gå under benämningarna CSR (Corporate Social Responsibility) eller SEE (Social, 

Ethical, Environmental), vilka kommer förklaras närmare nedan samt även hur starkt 

sammanflätade de är med varandra.  

 

1.1.1 Konceptet CSR och SEE 

När det gäller CSR finns flera definitioner och versioner av detta koncept och dess 

innebörd. Som koncept är CSR mer av ett paraplybegrepp och har visat sig ha olika 

betydelse i olika länder och kulturer, något som försvårar en klar definition (Matten & 

Moon, 2008, s. 405). Matten & Moon (2008, s. 405) förklarar CSR som praxis och tydligt 

kommunicerade riktlinjer för företag som ska spegla affärsverksamheters samhällsansvar. 

Konceptet är även rätt öppet för tolkning vad gäller applicering eftersom företag själva 

bestämmer omfattningen av CSR i sina verksamheter (Matten & Moon, 2008, s. 405). I 

detta arbete har vi dock valt att använda oss av Europeiska Kommissionens CSR-

definition från 2011 som lyder: ”the responsibility of enterprises for their impacts on 

society” vilket vi översatt till ”företagens ansvar för deras inverkan på samhället” 

(Europeiska Kommissionen, 2011, s. 6). Vidare förklaras att för att enligt Europeiska 

Kommissionens riktlinjer ta ansvar fullt ut bör företag ha inrättat förfaranden i sina 

verksamheter som behandlar och integrerar aspekter som rör miljö, etik, mänskliga 

rättigheter och sociala frågor. Anledningen till att definitionen av CSR uppdaterades 2011 

var att Kommissionen uppmanats att, som en del av mer övergripande mål för Europeiska 

Unionen, uppdatera sin strategi för att främja och uppmuntra Corporate Social 

Responsibility. Kommissionens syfte och mål med att förnya och främja CSR är att på 

längre sikt kunna skapa hållbar tillväxt med hjälp av ansvarsfulla företagsbeteenden och 

med mer hållbara sätt att skapa sysselsättning (Europeiska Kommissionen, 2011, s. 6). 

 

Den CSR-definition som Europeiska Kommissionen tillhandahåller anser vi vara 

passande för vår studie eftersom vi även kommer att använda oss av benämningen SEE 

(Social, Ethical, Environmental), som vi anser vara mycket kompatibel med betydelsen 

av CSR. Detta eftersom SEE enligt vår tolkning innefattar all slags inverkan på samhället. 

Hummels & Timmer (2004, s. 74) beskriver även ur ett investeringsperspektiv SEE som 

alla aspekter utom de finansiella, där aktiviteter med oönskade egenskaper inom företag 
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motarbetas. Sådana aktiviteter är enligt författarna exempelvis barnarbete, 

miljöförstörelse, korruption, brott mot mänskliga rättigheter och minimilöner. Vi kan 

alltså konstatera att CSR och SEE är oerhört närbesläktade koncept som i princip betyder 

samma sak när det gäller att ta hänsyn till etiska aspekter, däremot vill vi ändå klargöra 

vad koncepten och deras förkortningar innebär i och med att de olika källor vi använt oss 

av har använt båda begrepp. Enligt vår tolkning är SEE ett bredare begrepp som kan anses 

innefatta begreppet CSR, varför vi i detta arbete kommer att använda benämningen SEE 

i den mån den aktuella källan inte specifikt rör CSR. Vi vill även ge läsaren en djupare 

förståelse utifrån detta. 

 

1.1.2 Kommunikation av CSR 

”The Commission strongly believes that CSR matters to each and every European” 

(Europeiska Kommissionen, 2006, s. 9). 

 

Enligt EU-Kommissionen är det högst frivilligt att använda sig av CSR och trots att det 

inte uttryckligen nämns i den nya definitionen så avser konceptet CSR handlingar utöver 

de rättsliga skyldigheter som företag har gentemot miljö och samhälle (Europeiska 

Kommissionen, 2011, s. 3). EU-Kommissionen anser det vara mycket viktigt att främja 

CSR och säger sig arbeta för att skapa ett affärsklimat som ska uppmuntra fler företag att 

använda detta koncept. Ett steg mot att uppfylla detta mål är att arbeta utifrån den 

uppdaterade definitionen, men för ytterligare förbättringar uppmuntras företag att 

förmedla information om sitt CSR-arbete till alla intressenter. Till dessa intressenter 

räknas bland annat konsumenter eftersom denna grupp spelar en avgörande roll för lyckad 

implementering av konceptet (Europeiska Kommissionen, 2006, s. 6).  

 

1.1.3 Konsumenters perspektiv kring CSR och hänsyn till SEE-frågor 

Enligt Carrigan & Attalla (2001, s. 565) och Dawkins & Lewis (2003, s. 185) kan man se 

en ökande trend när det gäller konsumenter som via sina köpbeslut tar ställning till 

företags handlanden när det gäller etiska frågor. Konsumenter som känner starkt för dessa 

frågor har därmed visat sig kunna välja produkter från företag som följer konsumenternas 

egna etiska riktlinjer, vilket även innebär att verksamheter som uppvisar ett icke-önskvärt 

beteende kan bli bojkottade och bortvalda (Solomon et al, 2013, s 52-53). Förväntningar 

från olika intressenter är alltså starkt kopplat till CSR, ett koncept som på senare tid även 

har blivit en viktig aspekt när det kommer till företags rykte och konsumenters 

uppfattningar om verksamheten (Dawkins & Lewis, 2003, s. 186; Kang & Hustvedt, 

2014, s. 262). Även när det gäller marknaden för finansiella investeringar kan en tydlig 

uppåtgående trend skönjas när det gäller antalet konsumenter som betraktar 

ansvarstagande som en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till i sina köpbeslut (Dawkins 

& Lewis, 2003, s. 188). Det är därför viktigt att som företag förmedla sina insatser vad 

gäller ansvarstagande för miljön samt sociala och etiska aspekter eftersom detta är en 

avgörande faktor för att skapa positiva kundrelationer (Kang & Hustvedt, 2014, s. 262). 

Öppenhet om sina verksamheter är även något som konsumenter anser vara en väsentlig 

och mycket viktigt del av detta ansvar (Dawkins & Lewis, 2003, s. 189; Kang & Hustvedt, 

2014, s. 262). Man har även funnit att dessa aspekter är viktiga delar när det gäller att 

skapa tillit och positiva attityder gentemot aktuella organisationer, vilket i sin tur påverkar 

konsumenters avsikter att handla från dessa företag (Kang & Hustvedt, 2014, s. 254). 

Tidigare forskning har också visat att konsumenter kan vara beredda att betala lite mer 

för produkter där man tagit hänsyn till dessa etiska aspekter och med hänsyn till 

mänskliga rättigheter, djur- och miljöfrågor (Auger et al., 2003, s 299; Piercy & Lane, 

2009, s. 253). Trots att konsumenter i allt högre grad väljer bort företag som handlar på 
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oetiska sätt, är det långt ifrån alla konsumenter som gör på detta sätt då även pris och 

andra faktorer spelar stor roll vid produktval (Carrigan & Attalla, 2001, s. 565-566). 

Enligt Carrigan & Attalla (2001, s 565-566) kan detta även bero på att konsumenter 

saknar väsentlig information om företag och deras eventuellt oetiska tillvägagångssätt, 

samtidigt som de menar att etiska ställningstaganden också kan bli en variabel för mycket 

att ta hänsyn till i beslutsprocessen. Detta blir extra tydligt när det gäller att fatta beslut 

som rör bankprodukter, eftersom detta innebär att ytterligare information behöver 

behandlas och visas hänsyn i köpbeslutet, utöver sådan som handlar om finansiella 

aspekter (Nilsson, 2010, s. 82). Det kan också vara svårt att som konsument förstå den 

information som finns tillgänglig på kapitalmarknaden, vilket kan göra att denna marknad 

uppfattas som än mer komplicerad (Devlin, 2007, s. 646). Det kan också vara så att 

konsumenter helt enkelt är ganska passiva och bekväma när det kommer till att handla 

etiskt, varför man till stor del utgår från lättillgänglig information som exempelvis 

publicitet eller märkningar av olika slag (Carrigan & Attalla, 2001, s 569).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Något vi uppmärksammat när vi tittat igenom existerande forskning och bankers egna 

utlåtanden är att transparens och etik inte alltid betyder samma sak inom bankindustrin 

som det gör inom livsmedelsindustrin. Att vara transparent när det gäller bankers etiska 

förhållningssätt verkar handla mer om att redovisa siffror på rätt sätt och att inte ta för 

stora risker med kunders pengar (Pettersson, 2014, s. 3). Däremot betyder transparens och 

etik enligt vår uppfattning gällande livsmedelsindustrins etiska förhållningssätt att 

exempelvis vara tydlig med varors ursprung och hur de framställs.  

 

När det gäller de regelverk som omfattar de två olika industrierna så verkar dessa inte 

skilja sig åt i någon större bemärkelse. Detta enligt en representant från Sveriges 

Konsumenter som menar att regelverket inte är speciellt mycket hårdare när det gäller att 

informera om SEE-ansvar inom livsmedelsindustrin än inom bankindustrin, det är dock 

enklare för konsumenter att göra välinformerade val inom livsmedelsindustrin till viss del 

på grund av exempelvis de miljömärkningar som finns (J. König, personlig 

kommunikation, 27 mars, 2015). Enligt Wu & Shen (2013, s. 3534) är svenska banker i 

jämförelse med banker i andra länder duktiga på att inkludera CSR i sina verksamheter. 

Trots detta så visar en undersökning som gjorts på initiativ av ett flertal etiska 

organisationer som exempelvis Amnesty, Fairtrade Center och Naturskyddsföreningen, 

att svenska banker i genomsnitt endast uppfyller 22 % av internationellt utformade 

riktlinjer på finansiella institutioners etiska agerande (Fair Finance Guide, 2015). Det 

finns också frågor kring hur pass transparenta konsumenter uppfattar dessa 

ansträngningar när det gäller SEE-frågor då denna information enligt Paulet & Relano 

(2012, s. 357) ofta kan presenteras på ett sätt som kan uppfattas som missvisande och 

vinklad och inte alltid stämmer överens med bankers egentliga arbeten. Detta är något vi 

kan se när det gäller den information som exempelvis Nordea förmedlar om sina etiska 

fonder, där det finns till gängliga uppgifter om till exempel vilka länder pengarna 

investeras i och sedan mer övergripande information om att de investerar pengarna på ett 

hållbart och etiskt sätt (Nordea, 2015). Det ges däremot inga närmare detaljer än så vilket 

inte ger kunder mycket information att basera sina köpbeslut på. Detta resonemang blir 

väl underbyggt av den rapport som Fair Finance Guide publicerat som bland annat 

underkänner bankers sätt att kommunicera hur pass etiska deras åtaganden och handlingar 

egentligen är, där svenska banker inte utgör något slags undantag (Fair Finance Guide, 

2015, s. 64).  
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För att konsumenter ska kunna göra medvetna val behövs därmed ökad insyn i aktuella 

företag och information som är tydlig och tillräcklig när det gäller hur deras verksamhet 

och produkter tagit hänsyn till miljön samt etiska och sociala aspekter. När det gäller att 

göra investeringar där etiska överväganden är integrerade i köpbeslutet är det tydligt att 

finansindustrin lägger detta ansvar på konsumenterna själva. Detta enligt Fondkollen 

(2015) som menar att det inte finns någon standard för hur investeringsalternativ som tar 

hänsyn till etik, miljö och samhälle ska placera pengar vidare. Istället uppmanar 

Fondkollen konsumenter att själva med hjälp av faktablad och årsrapporter titta igenom 

vad varje investering innebär. Detta förutsätter också att kunden är intresserad nog för att 

faktiskt undersöka fonden närmare och inte bara se till historisk och förväntad avkastning. 

Inom bankindustrin finns inte heller produktmärkningar till hjälp i samma utsträckning 

som inom livsmedelsindustrin samtidigt som de produkter banker erbjuder upplevs som 

mer komplexa och abstrakta ur ett konsumentperspektiv (J. König, personlig 

kommunikation, 27 mars, 2015). Enligt Sveriges Konsumenter bör ansvaret för att öka 

medvetna val hos konsumenter ligga på politisk nivå, även fast konsumenter anser att 

etiska frågor är viktiga att överväga (Sveriges Konsumenter, u.å.). Ett hårdare regelverk 

från högre instanser när det gäller transparens inom banker skulle kunna vara ett steg 

framåt med förhoppningen om att företag och institutioner inom bankindustrin ska bli 

tvungna att ge tydligare information kring sina produkter (J. König, personlig 

kommunikation, 27 mars, 2015). De frekventa medieskandalerna inom 

livsmedelsindustrin, som till exempel den ständigt aktuella debatten om det danska 

grisköttet som inte lever upp till EUs regler när det gäller bland annat etisk djurhållning 

(Svenska Dagbladet, 2014; Svenskt Kött, 2014) kan ge en uppfattning om att ökad 

transparens vore på sin plats även inom denna industri.  

 

En jämförelse dessa två industrier emellan skulle kunna påvisa att en omdefinition i 

regelverken när det gäller vilka typer av etiska aspekter som egentligen borde lyftas fram 

på ett transparent sätt är på sin plats inom båda industrier, men främst bankindustrin. Detta 

för att på ett riktigt sätt öka etik och moral, vilket är speciellt viktigt inom bankindustrin 

i och med att man som konsumenter enligt König (2015) inte har någon större makt att 

påverka inom denna industri, vilket upprör då det är kunders pengar som banker använder 

sig av. Banker har med de resurser de besitter stor möjlighet att påverka de företag de 

lånar ut pengar till att ta hänsyn till både miljön samt sociala och etiska frågor. Vi kan se 

att det finns omfattande forskning inom både området CSR och SEE men också inom 

konsumentbeteende och vad som kan påverka köpbeslut. Den studie vi i mångt och 

mycket inspirerats av är Kang & Hustvedt (2014) där man undersöker sambandet mellan 

transparens, socialt ansvar, tillit, attityder samt hur dessa faktorer kan påverka i vilken 

utsträckning konsumenter har för avsikt att köpa en viss produkt. Vi har även sett att man 

i Ruiz de Maya et al.:s studie från 2011 applicerat Ajzens (1991) teori om planerat 

beteende på marknaden för ekologiska livsmedel och även lagt till värderingar som en 

variabel till denna. Teorin om planerat beteendet är något vi även inkluderat i denna 

studie. De faktorer som inkluderas i Ajzen (1991) är attityder, upplevt socialt tryck och 

upplevd kontroll över beteendet. Vi kommer i denna studie inte i första hand lägga något 

större fokus vid de två sistnämnda även om dessa aspekter kommer att diskuteras, 

speciellt upplevd kontroll över beteendet eftersom detta även innefattar den ekonomiska 

aspekten. Vi har också till viss del inspirerats av en tidigare studie av Nilsson (2010) som 

undersöker hur SEE-aspekter kan påverka köpbeslut inom den finansiella marknaden. 

Utöver dessa faktorer har vi i vår studie även inkluderat förväntningar som på ett indirekt 

sätt har visat sig kunna påverka köpbeslut (Podnar & Golob, 2007, s. 334). Något som 
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också gör att vår studie skiljer sig från tidigare forskning är den jämförelse vi kommer 

göra mellan livsmedels- och bankindustrin. 

 

Vi kan som sagt konstatera att det finns forskning när det gäller SEE inom både 

livsmedelsindustrin och bankindustrin men vi kan däremot se ett outforskat område när 

det gäller jämförelser dessa två industrier emellan. Som vi tidigare varit inne på kan man 

enkelt få uppfattningen om att etik och moral inte har riktigt samma betydelse inom olika 

industrier, vilket även innebär att ansträngningar relaterade till SEE-frågor sker på olika 

sätt inom dessa. Det skulle också mycket väl kunna innebära att man som konsument 

resonerar olika kring att ta hänsyn till SEE-aspekter beroende på vilken industri man har 

att göra med. När det gäller produkter som tagit ansvar i dessa avseenden så brukar dessa 

ofta kunna ha högre priser, något som exempelvis inom livsmedelsmarknaden utgör ett 

vanligt hinder för konsumtion av denna typ av varor (Grankvist, 2010, s. 25). Samma 

trend kan även urskiljas vid granskning av bankers ansvarstagande, då man exempelvis 

kan se att Nordeas ansvarstagande fonder inte hör till de som genererat mest utav de 

fondalternativ som finns (Nordea, 2015). Konsumenter ska enligt tidigare forskning vara 

villiga att betala ett lite högre pris för sina ansvarsfulla varor, men är det någon skillnad 

mellan olika industrier när det gäller att som konsument ta denna ansvarstagande hänsyn 

i sina köpbeslut? Och kan detta i sin tur påverkas av den information som företag 

förmedlar om hur de arbetar med att ta hänsyn till SEE-aspekter? Med detta i åtanke 

kommer detta arbete att genomsyras av en jämförelse mellan livsmedels- och 

bankindustrin, vilka verkar inom två olika marknader där SEE-aspekter på många sätt kan 

skilja sig åt. Vi har inte kunnat finna någon som helst forskning som jämför dessa två 

industrier med avseende på konsumenters egna förhållningssätt till SEE-frågor, hur dessa 

förhållningssätt kan påverka och påverkas av deras uppfattningar om företags 

ansvarstagande samt hur detta i sin tur kan påverka hur konsumenter resonerar kring att 

ta hänsyn till SEE-aspekter i sina köpbeslut. Detta är det outforskade område vi 

identifierat och som vi avser att undersöka närmare. 

 

1.3 Problemformulering 
Baserat på vår problembakgrund och det outforskade område som vi kan urskilja i tidigare 

forskning har vi formulerat följande forskningsfråga: 

 

Finns det några skillnader mellan livsmedelsindustrin och bankindustrin när det gäller 

faktorer som kan påverka konsumenters ansvarstagande köpbeslut? 

 

Med ansvarstagande köpbeslut åsyftas konsumenters egna hänsynstaganden till sådant 

som rör SEE-frågor. De variabler som inkluderas i vår studie påverkar direkt eller indirekt 

konsumenters köpbeslut. 
 

1.4 Syfte 
För att väcka frågan och skapa dialog om etik och moral främst inom bankindustrin, är 

syftet med denna studie att upptäcka skillnader mellan livsmedels- och banksektorn när 

det gäller hur konsumenter värderar SEE-frågor och hur detta kan påverka deras 

köpbeslut. För att kunna genomföra detta måste vi undersöka konsumenters uppfattning 

om tillräckligheten i tillgänglig information samt vad konsumenterna har för egna etiska 

ställningstaganden gällande de båda industrierna. Vi kommer därför att inkludera 

konsumenters personliga värderingar, attityder, avsikter, förväntningar och tillit till 

respektive industri samt konsumenters uppfattning om transparens när det gäller SEE-
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frågor inom varje industri. Vårt mål är att denna studies slutsatser ska väcka intresse för 

framtida forskning inom området och även belysa eventuell förbättringspotential med 

nuvarande lagar och regler när det gäller transparens om SEE-aspekter inom främst 

bankindustrin. 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har avgränsat denna studie på så sätt att fokus i huvudsak kommer att ligga på 

konsumenters perspektiv och uppfattningar. Det är hur konsumenters värderingar, 

attityder, förväntningar, tillit och avsikter påverkas av varandra och även av hur öppna 

och transparenta konsumenter upplever att företag är när det gäller hur de arbetar med 

SEE-aspekter som vi är intresserade av att undersöka. Vi har därför försökt att inte 

inkludera alltför stor del ur företagsperspektivet genom att inte i någon större utsträckning 

utveckla hur företag arbetar med de aspekter vi undersöker utan istället i första hand utgå 

ifrån konsumenters perspektiv. Eftersom vårt mål med denna uppsats är att få insikt i hur 

konsumenter resonerar kring SEE-frågor lägger vi i detta arbete ingen vikt vid hur pass 

etiska dessa aspekter egentligen är, inte heller ämnar vi använda livsmedelsindustrin som 

någon etisk utopi i och med de brister som även finns inom denna industri. 

 

Vårt geografiska område avgränsas till Sverige i och med att vi undersöker svenska 

konsumenter, vilket kommer diskuteras mer ingående i den praktiska metoden. 
 

1.6 Ämnesval 
 

1.6.1 Inspiration till ämnet 

Att kunna förstå och relatera till konsumenter är oerhört viktigt ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv. Frågor kring hållbarhet och att ta hänsyn till miljön samt sociala och etiska 

aspekter blir alltmer viktigt i dagens upplysta samhälle, dels på individnivå men också 

för företag eftersom konsumenter ställer allt högre krav inom dessa områden. 

Konsumenter både vill och har bättre koll på var produkter kommer ifrån och kan således 

välja bort sådana som inte motsvarar egna etiska krav. Grundat på tidigare forskning får 

vi uppfattningen att konsumenter har bättre insyn i livsmedelsindustrin, medan 

uppfattningar om bankers förfaranden verkar vara mindre välgrundade. Utifrån egna 

erfarenheter upplever vi båda att vi som konsumenter har lättare att göra medvetna val i 

en livsmedelsbutik i och med att det finns information om produkter både i butiken och 

på förpackningar som är relativt enkla att tillgodogöra sig medan vi egentligen inte vet 

vad banker gör med våra pengar. Tanken väcktes att vi som konsumenter förmodligen 

inte är ensamma om att uppleva denna informationsbrist inom bankindustrin. Detta 

bekräftades även av det faktum att Fair Finance Guide, en organisation med syftet att 

hjälpa konsumenter att få mer information och inblick inom bankindustrin, lanserades i 

Sverige 2015 och påvisade stora brister inom denna sektor. Detta tyder ytterligare på att 

ämnet är oerhört aktuellt med många intressenter, där Fair Finance Guides initiativ redan 

framgångsrikt spridit sig från Nederländerna till ytterligare 6 länder. Det arbetas även på 

att ansluta ytterligare ett tiotal länder, däribland USA och Tyskland (König, 2015). Vi har 

också genom vår utbildning erhållit kunskap om bankers verksamhet och att banker kan 

påverka otroligt mycket beroende på hur de väljer att investera kunders pengar, vilket lett 

till ett personligt intresse hos oss att undersöka saken närmare.  
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1.6.2 Marketing Science Institute 

Som en motivering till vårt val av ämne presenteras i denna del Marketing Science 

Institute (MSI) och hur vårt arbete kan bidra till denna betydelsefulla institutions 

prioriterade forskning. MSI är en ideell organisation vars syfte är att förena vetenskaplig 

teori med praktisk användning inom marknadsföringsområdet (Marketing Science 

Institute, 2014). Via deras hemsida framgår det att organisationen grundades 1961 och 

har sedan dess byggt upp ett vidsträckt nätverk. Detta har blivit en mötesplats för både 

akademiker från över 100 olika universitet världen över och även företag som praktiskt 

utövar marknadsföring. Detta nätverk av både forskare och företagsledare ger MSI en 

unik position, eftersom det möjliggör en dialog mellan de två grupperna och skapar de 

nödvändiga förutsättningarna för att uppfylla organisationens syfte, vilket är att förbättra 

och påverka både teori och praktik inom marknadsföring (Marketing Science Institute, 

2014). På sin hemsida förklarar MSI vidare att den huvudsakliga uppgiften är att främja 

forskning och att sprida resultat via konferenser och olika publikationer. Detta görs 

genom att företagsmedlemmarna röstar fram vilka ämnen de anser vara de viktigaste att 

bedriva forskning inom. Dessa hamnar sedan på MSI:s prioriteringslista för kommande 

forskning. 

 

Marketing Science Institutes (MSI) prioriteringslista för kommande års forskning 

behandlar bland annat området CSR och hur stor betydelse detta koncept har för 

konsumenters beslutsfattande. Det är också prioriterat att undersöka konsumenters 

specifika förväntningar på företag när det gäller bland annat miljö och samhälle. MSI 

menar också att det behövs forskning som handlar om konsumenters förväntningar på 

företag inom området transparens och olika etiska aspekter (Marketing Science  Institute, 

2014). I vår studie kommer vi inte att inrikta oss speciellt mot några specifika 

förväntningar men det är trots detta möjligt att detta kommer att behandlas i och med att 

mer generella förväntningar kommer att inkluderas. Då vi i vår studie ämnar att ta reda 

på konsumenters förväntningar på företag inom både livsmedels- och bankindustrin, både 

i allmänhet och när det gäller transparens, samt hur stor betydelse CSR har för 

konsumenten i valet av livsmedel och investeringar anser vi att detta är ett mycket viktigt 

och högst relevant ämne. 
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2. Vetenskaplig metod 

I detta kapitel ämnar vi belysa vår förförståelse och dess eventuella påverkan på vår 

undersökning. Vidare kommer vi redogöra för och diskutera vald forskningsmetod, 

kunskapssyn och angreppsätt för studien. Kapitlet avslutas med en beskrivning av den 

litteratursökning vi utfört samt en utvärdering av de teorier som i huvudsak ligger till 

grund för studien. 

 

2.1 Förförståelse 
Alla människor har något som kallas för en föreställningsram som består av diverse 

medvetna och omedvetna antaganden vilket utgör vad vi har för uppfattning om 

verkligheten och hur den fungerar (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 60). Dessa antaganden 

avgör vad personen i fråga anser vara viktigt eller oviktigt, rätt eller fel och så vidare och 

formas bland annat av vad man har för uppfostran, utbildning och erfarenheter (Lundahl 

& Skärvad, 1999, s. 60). Något som måste tas i beaktande är att vi som författare kommer 

att ha vissa förutfattade meningar angående vårt valda forskningsområde. Detta eftersom 

tidigare erfarenheter och attityder samt vilka kunskaper man har inom området kan 

komma att påverka i flera steg under forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013, s. 53). 

Därför bör man som författare belysa att man är medveten om att ens egna förutfattade 

meningar kan ha en påverkan och även visa att det är något man reflekterat över, vilket 

också har gjort att forskare i allt större utsträckning förklarar hur de själva kan ha påverkat 

studien (Bryman & Bell, 2013, s. 53). Det är därför viktigt att vi noggrant betänker vilken 

påverkan våra egna förutfattade meningar skulle kunna ha under vår forskningsprocess 

eftersom vi eftersträvar att hålla vårt arbete så objektivt som möjligt. Vi tänker oss också 

att genom att vi berättar kort om oss själva och våra tidigare erfarenheter och hur de skulle 

kunna påverka vårt arbete även ger läsaren en möjlighet att själv dra slutsatser angående 

hur vi som författare kan ha påverkat denna studie.  

 

Vi författare läser båda termin 8 på civilekonomprogrammet, där en av oss läst 

marknadsföring på avancerad nivå och den andra haft en finansiell inriktning. Trots de 

olika inriktningarna har vi båda även läst finansiering på C-nivå, varpå båda har en bildad 

uppfattning inom detta område. Vi har båda ett växande intresse för frågor som gäller 

hållbarhet, samtidigt som vi börjat inse att man som konsument även har möjlighet att 

påverka alltifrån miljöfrågor till sådana som rör etiska och sociala situationer. De 

erfarenheter vi fått utav de kurser vi läst med finansiell inriktning har gett oss intrycket 

av att kapitalmarknaden inte omfattas av så mycket etiskt och moraliskt tänkande som det 

skulle kunna vara möjligt utöver det som rör de finansiella aspekterna, något som även 

kan bekräftas utifrån att en av oss på sidan av studierna har erfarenhet av bankverksamhet.  

 

Enligt Bryman & Bell (2013, s. 52) är val av forskningsområde något som kan påverkas 

av forskares egna värderingar, något vi absolut kan relatera till eftersom vi valt ett område 

som intresserar oss och som vi även utvecklat åsikter kring. När det gäller frågor som rör 

metod har vi vissa förkunskaper från en tidigare uppsats när det gäller att genomföra 

enkätundersökningar. Vi ser dock inte detta som ett problem utan snarare som en fördel i 

och med att vi har vissa erfarenheter inom området som vi kan dra nytta av. För att 

säkerställa att vi valt den metod som är bäst lämpad för denna studie har vi gjort ett 

omfattande arbete där vi både använt oss av diverse välkända metodböcker och jämfört 

vad vi vill göra med tidigare studier. I och med ett deduktivt angreppssätt anses 
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forskningen vara mer objektiv i och med att den grundar sig på redan befintliga teorier 

vilket bör innebära att risken för att vi som forskare ska påverka studien med våra egna 

subjektiva uppfattningar minskar (Patel & Davidson, 2012, s. 23). Att forskningen ska 

vara objektiv och värderingsfri är något som vi eftersträvat genom hela arbetsprocessen. 

Vi har under hela arbetets gång försökt ha alla dessa aspekter i åtanke för att minska 

risken för att vi som författare ska påverka studiens resultat. 

 

2.2 Forskningsmetod och angreppssätt 
När det gäller forskningsmetod så skiljer man på kvantitativ forskning, som innebär 

numerisk data i siffror, och kvalitativ forskning som innebär icke-numerisk data så som 

exempelvis bilder eller filmer (Saunders et al., 2012, s. 161). Kvantitativ forskning 

används ofta för att beskriva den typ av forskning som samlar in eller analyserar data 

genom statistik och siffror medan man vid kvalitativ forskning ofta gör intervjuer och 

snarare kategoriserar sitt data än att sammanställa med hjälp av siffror (Patel & Davidson, 

2012, s. 14; Saunders et al., 2012, s. 161). I denna studie kommer vi att ägna oss åt 

kvantitativ forskning och samla in data genom en enkät för att sedan sammanställa detta 

som statistik. Det är hur forskningsfrågan är formulerad som är avgörande för vilken typ 

av forskning som är lämplig att använda sig av (Patel & Davidson, 2012, s. 14). Patel & 

Davidson (2012, s. 14) beskriver det på följande sätt: “Om vi i första hand är intresserade 

av svar på frågor som rör “Var? Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka är relationerna?” så 

bör vi använda statistiska bearbetnings-och analysmetoder”. I och med att vår 

forskningsfråga handlar om relationerna mellan våra olika variabler och även huruvida 

det finns någon skillnad mellan två industrier känner vi oss övertygade om att vi har valt 

den metod som passar bäst för det vi ämnar göra. En kvantitativ studie undersöker olika 

variabler och även relationen mellan dessa på ett numeriskt sätt (Saunders et al., 2013, s. 

162). Genom vår enkät ämnar vi att numeriskt mäta vad som kan påverka konsumenters 

avsikter att köpa från respektive industri, och som en del av detta kommer vi att jämföra 

relationerna mellan de variabler vi inkluderat och som kommer presenteras senare i den 

teoretiska referensramen.  

 

 

 
Figur 1. Den deduktiva processen. (Bryman & Bell, 2013, s. 31). Egen bearbetning. 

 

Kvantitativ forskning är i regel förknippat med ett deduktivt angreppssätt (Bryman, 2008, 

s .27; Bryman & Bell, 2013, s. 162; Saunders et al., 2012, s. 162), vilket också är fallet 

för vår studie. Ett deduktivt angreppssätt (figur 1) innebär att man som forskare utifrån 

redan existerande teorier härleder hypoteser som sedan testas empiriskt i den egna studien 

(Bryman & Bell, 2013, s. 31; Patel & Davidson, 2012, s. 23). När hypoteser har arbetats 

fram fortsätter processen enligt detta angreppssätt med att samla in data (Bryman & Bell, 

2012, s. 31), vilket vi avser göra med hjälp av en enkät. Resultatet av vår 

enkätundersökning ska sedan jämföras och analyseras i förhållande till hypoteserna som 

kommer att bekräftas eller förkastas (Bryman & Bell, 2012, s. 31), där båda utfallen ur 

forskningssynpunkt kan vara lika användbara eftersom de ökar kunskapen kring ämnet 

(Ejvegård, 2003, s. 37). Detta deduktiva angreppssätt avslutas med att 

forskningsresultatet skall återkopplas till de teorier och den referensram som legat till 

Teori Hypoteser
Data-

insamling

Hypoteser 
bekräftas / 
förkastas

Teorin om-
formuleras
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grund för studien och de framarbetade hypoteserna (Bryman & Bell, 2013, s. 32; Patel & 

Davidson, 2012, s. 23). Där inkluderas också diskussioner kring vad studiens resultat kan 

ha för innebörd i förhållande till redan existerande teorier (Bryman, 2008, s. 27). 

 

2.3 Kunskapssyn 
Kunskapssyn, eller epistemologisk inriktning, innebär vilken syn man som forskare har 

antagit när det gäller kunskap och vad som ska räknas som sådan, kort sagt vad som kan 

betraktas som kunskap inom ett visst område (Bryman & Bell, 2013, s. 35; Saunders et 

al., 2012, s. 132). Man kan säga att det finns vissa regler för hur vetenskapligt arbete ska 

utföras, något som delas in i två vetenskapsteoretiska utgångspunkter (Lundahl & 

Skärvad, 1999, s. 38). Dessa utgångspunkter sträcker sig från positivismen till 

hermeneutiken som är varandras motsatser och som ligger till grund för kvantitativ 

respektive kvalitativ metodteori (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 38). Positivismen handlar 

om att på ett objektivt sätt observera mätbara, generaliserbara företeelser medan 

hermeneutiken antar en mer tolkande utgångspunkt av subjektiva, ej generaliserbara 

upplevelser i en social värld (Saunders et al., 2012, s. 140). Hermeneutiken strävar efter 

att förstå (Hartman, 1998, s. 95), medan positivismen handlar om att förklara (Lundahl 

& Skärvad, 1999, s. 39). I denna studie är vi intresserade av att förklara ett beteende 

genom att undersöka orsakssamband mellan beteendet och vad som kan påverka detta, 

något som hör till en positivistisk kunskapssyn (Bryman & Bell, 2013, s. 38; Lundahl & 

Skärvad, 1999, s. 39). Vår epistemologiska inriktning blir således positivismen, något 

som följer vårt övriga tillvägagångssätt. Kvantitativ forskning går som tidigare nämnt 

hand i hand med ett deduktivt angreppssätt, något som i sin tur går hand i hand med 

positivismen som kunskapssyn (Saunders et al., 2013, s. 162). Enligt positivismen är 

syftet med teorin att möjliggöra utvecklingen av hypoteser för att kunna testa teorierna, 

vilket innebär ett deduktivt angreppsätt (Bryman & Bell, 2011, s. 15). Man anser att den 

sociala verkligheten kan och bör studeras på samma sätt som man studerar 

naturvetenskapen (Bryman & Bell, 2013, s. 35; Saunders et al., 2012, s. 134). En 

utgångspunkt är att endast sådant som kan observeras och bekräftas via våra sinnen är att 

betrakta som kunskap, något som kallas fenomenalism (Bryman & Bell, 2011, s. 15; 

Saunders et al., 2013, s. 140). I och med att vi mäter våra variabler och sambanden mellan 

dessa genom en kvantitativ studie så anser vi att de är mätbara på ett numeriskt sätt, trots 

att de i vissa fall skulle kunna betraktas som mer abstrakta och som information av det 

mer kvalitativa slaget. Faktum är att den här typen av variabler, så som exempelvis 

känslor och attityder, ständigt mätas inom kvantitativ forskning och kan presenteras med 

hjälp av statistik (Saunders et al., 2012, s. 134). Detta, i kombination med att vi anser oss 

observera konsumenternas uppfattning om sådant som påverkar ett klart observerbart 

beteende, gör att vi anser detta vara kunskap enligt positivismen.   

 

Ontologi innefattar de antaganden som forskare gör om hur världen är konstruerad och 

denna delas in i objektivism och konstruktionism, båda vilka anses kunna frambringa 

godtagbar kunskap (Saunders et al., 2012, s. 131). Dessa sätt att se världen skiljer sig åt i 

hur de betraktar verkligheten. Enligt objektivismen är sociala företeelser oberoende av 

sociala aktörer medan konstruktionismen anser att sociala företeelser är något som 

konstrueras av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2013, s. 36). En positivistisk ståndpunkt 

är att vetenskapen ska vara objektiv och fri från värderingar, (Bryman, 2008, s. 30; 

Saunders et al., 2012, s. 134) vilket innebär att positivismen antar objektivismen som 

ontologisk utgångspunkt (Bryman & Bell, 2011, s. 15; Saunders et al., 2012, s.140). Vi 

anser att detta går väl i linje med den kvantitativa undersökning vi gör och strävar genom 

hela arbetsprocessen efter att vara så objektiva som möjligt, precis som vi nämnt tidigare. 
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För vår undersökning innebär detta att vi som författare genom vår närvaro inte får 

påverka forskningsobjekten utan endast vara observatörer (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 

42). Detta är något vi anser oss uppnå genom att vi genomför vår enkätundersökning via 

internet och därför inte kommer att ha någon påverkan på våra respondenter medan de 

fyller i denna. 

 

2.4 Litteratursökning 
Litteratursökning är en tidskrävande process som vanligtvis medför enorma mängder av 

information (Patel & Davidson, 2012, s. 43; Saunders et al., 2012, s. 90). Det är därför 

viktigt att kunna avgränsa och sålla ut det som är mest relevant för studien för att kunna 

gå vidare i processen (Patel & Davidson, 2012, s. 43). För att bilda oss en uppfattning om 

existerande forskning började vi vår litteratursökning genom att undersöka vad som 

tidigare fanns inom forskningsområdet. Genom att göra detta kunde vi identifiera ett 

lämpligt gap inom detta problemområde som kunde studeras. Vi fick även en god 

överblick över redan existerande teorier och forskningsmetoder som i sin tur har inspirerat 

oss i vårt eget arbete samtidigt som vi har kunnat hitta mer relevant information genom 

att studera dessa undersökningars referenser. 

 

Det är i artiklar och rapporter man hittar den allra senaste informationen inom ett 

forskningsområde (Patel & Davidson, 2012, s. 42). De vetenskapliga artiklar vi använt 

har vi hämtat ifrån databaser tillgängliga via universitetsbibliotekets hemsida, främst via 

EBSCO som bland annat består av Business Source Premier som vi haft stor nytta av. De 

sökord vi har använt oss av när vi sökt information är till exempel: ethical purchase 

decisions, green consumer decisions, consumer behaviour, consumer decision making, 

green consumer values, ethical values och så vidare på samma tema med sådant som rör 

SEE-aspekter och hur konsumenter förhåller sig till dessa. Vi har haft stort fokus på 

konsumentperspektivet i vår litteratursökning i och med att detta är vad vi är intresserade 

av att undersöka. Dessa teman och ord har vi kombinerat på olika sätt tillsammans med 

de variabler vi undersöker, även det ur ett konsumentperspektiv: values, attitudes, 

intentions, transparency, trust och expectations. Vi har även sökt mer specifika exempel 

och hur det kan skilja sig mellan branscher genom att lägga till food- eller banking 

industry. Dessa sökningar resulterade i flertalet för vår studie relevanta forskningsartiklar 

som vi har funnit lämpliga att använda oss av. Så långt det har varit möjligt har vi använt 

oss av artiklar som har blivit granskade (“peer-reviewed”), men vi har även använt oss av 

en del artiklar som inte har blivit granskade. I dessa fall har vi försökt att använda de 

artiklar som har blivit citerade. Vi har också i den mån det är möjligt försökt att spåra och 

använda primärkällan till informationen och försökt att undvika att referera till 

sekundärkällor. 

 

Förutom vetenskapliga artiklar har vi använt oss av en del relevanta böcker, både sådana 

vi använt under tidigare kurser men också universitetsbibliotekets utbud. Den information 

som finns i böcker är ofta mer systematisk och lättare att ta till sig (Patel & Davidson, 

2012, s. 42; Saunders et al., 2012, s. 88). Detta gör att böcker är speciellt användbara när 

det gäller introduktion till ett ämne eller den forskningsmetod man använder (Saunders et 

al., 2012, s. 88), vilket är något vi haft i åtanke. Vi har endast använt kurslitteratur som 

använts under våra kurser på avancerad nivå för att undvika de allra mest grundläggande. 

Vi har också använt dessa böcker när det gäller mer övergripande information och i största 

möjliga mån försökt använda stödkällor till dessa. Övriga böcker, exempelvis sådana som 

rör metod, har vi fått tips på genom att titta på tidigare skrivna uppsatser och genom våra 
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studiekamrater. Vi har även använt oss av hemsidor och annat som har varit relevant, 

dock främst som bakgrundsinformation och inte i den teoretiska referensramen. 

 

2.5 Källkritik 
“Källkritik är en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant - eller åtminstone 

vad som är sannolikt” (Thurén, 2013, s. 4). Allt det som vi baserar vår kunskap på kan 

anses vara kunskapskällor och dessa kan ta olika form, så som till exempel böcker, 

tidningar, intervjusvar, offentliga tal och så vidare (Thurén, 2013, s. 4). Syftet med att 

vara källkritisk är att värdera dessa källor för att kunna få en uppfattning om deras 

tillförlitlighet (Thurén, 2013, s. 4) och för att kunna bedöma deras sanningshalt (Lundahl 

& Skärvad, 1999, s. 224). För att göra detta måste man som forskare kritiskt granska och 

ta reda på information om själva informationen, till exempel var, när och under vilka 

former som informationen framställdes (Patel & Davidson, 2012, s. 68). Enligt Thurén 

(2013, s. 4) finns 4 kriterier att förhålla sig till. Dessa är äkthet - källan ska vara vad den 

utger sig för att vara, oberoende - källan ska vara sin egen och inte fungera som till 

exempel ett referat, tidssamband  - ju nyare källa desto mer tillförlitlig, och tendensfrihet 

- man ska kunna vara säker på att källan inte påverkats av några bakomliggande variabler 

som exempelvis ekonomiska eller politiska intressen (Thurén, 2013, s.7-8). Dessa 

kriterier är något som vi i största möjliga mån har haft i åtanke under arbetets gång.  

 

Äkthetskravet innebär att man som forskare med kritiska ögon ska granska information 

och bilda sig en uppfattning om huruvida det finns risk för att det är någon form av 

förfalskning eller på annat sätt någon form av osanning, med andra ord om materialet är 

äkta eller ej (Ejvegård, 2003, s. 62; Thurén, 2013, s. 17). Som tidigare nämnt har vi sökt 

efter information i universitetsbibliotekets databaser. Att vi i största mån använt oss av 

vetenskapliga artiklar som blivit granskade eller är citerade anser vi uppfylla detta krav 

på äkthet i och med att forskningen tidigare har blivit granskad. Det finns också ett 

oberoendekrav, som innebär att man som forskare i den mån det är möjligt bör använda 

sig av primärkällor eftersom detta minskar risken för att informationen på något sätt 

vinklats eller förvrängts (Ejvegård, 2003, s. 63). I regel är en primärkälla alltid mer 

tillförlitlig än en sekundärkälla, i och med att sekundärkällorna är något som återberättas 

(Thurén, 2013, s. 45). Vi har i största möjliga mån spårat den information vi har använt 

tillbaka till primärkällan och undvikit att använda sekundärkällor. Tiden är också något 

man bör ta hänsyn till. Med tidssamband menas att hur pålitlig källan är beror på hur lång 

tid som förflutit mellan källans återgivning av en händelse och själva händelsen i sig 

(Thurén, 2013, s. 7). Det är också i regel bättre att utgå från en nyare källa då dessa 

troligtvis innehåller mer information och nyare forskningsrön även om de är baserade på 

den ursprungliga informationen (Ejvegård, 2003, s. 64). I vår studie har vi försökt 

använda aktuella källor som är så nya som möjligt, vi har även haft stor nytta av dessa i 

och med deras referenslistor som har lett till mer relevant information om 

forskningsområdet. I de fall vi har använt oss av äldre källor har vi haft i åtanke huruvida 

informationen är av sådan art att den förändras över tid eller om det är något som är mer 

beständigt. Ett exempel på en situation där vi känner oss säkra på att använda även lite 

äldre källor är information som rör forskningsmetoden i och med att principerna är 

detsamma även idag. Något som också bör tas i beaktning är huruvida det från källans 

håll finns någon form av egenintresse i informationen eftersom det kan medföra att källan 

är partisk vilket kan resultera i en felaktig bild av verkligheten (Thurén, 2013, s. 63). 

Detta har vi tagit hänsyn till genom att under hela arbetet kritiskt granska de källor vi 

använt samt försökt använda flera källor som säger samma sak. Detta samtidigt som vi 
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extra kritiskt har granskat eventuell information från hemsidor och liknande ifall den 

skulle kunna vara partisk på något sätt. 

 

2.6 Kritik mot använda källor 
I det här avsnittet vill vi lyfta fram både styrkor och svagheter med de teorier vi i huvudsak 

har använt oss av i vår undersökning. De teoretiska grunder som vi till stor del har baserat 

vårt arbete på är Ajzens “Theory of planned behaviour” (TPB) från 1991 samt Kang & 

Hustvedts studie från 2014.  

 

Theory of planned behaviour, översatt teorin om planerat beteende är en mycket populär 

studie som haft stort inflytande när det gäller forskningen kring mänskligt beteende 

(Ajzen, 2002, s. 665). Den är framgångsrikt och vida applicerad när det gäller 

konsumentbeteende, bland annat när det gäller att handla livsmedel (Arvola et al., 2008, 

s. 444). Dess förmåga att förutsäga beteende har gång på gång bevisats i många olika 

studier (Arvola et al., 2008, s. 444). Det finns dock även kritik mot denna teori. Enligt 

Arvola et al. (2008, s. 444) anser man bland annat att teorin inte tar hänsyn till att det kan 

finnas moraliska och känslomässiga aspekter som kan påverka en persons beteende. 

Författaren förklarar vidare att teorin utgår från att attityder kommer från kognitiva 

övertygelser vilket har ifrågasatts av ett flertal andra forskare. Andra menar också att 

attityder inte bara påverkas av underliggande kognitiva orsaker utan att det även finns en 

känslomässig del som har en direkt påverkan på attityderna, vilket TPB inte tar hänsyn 

till (Arvola et al., 2008, s. 444). Bland andra Eagly & Chaiken (2007, 598) säger att man 

bör skilja på en persons känslor inför ett attitydobjekt och vad personen har för tankar 

kring objektet, vilket är den kognitiva aspekten som inkluderas i TPB (Arvola et al., 2008, 

s. 444). I denna studie har vi även använt oss av flera andra psykologiska teorier när det 

gäller attityder (Eagly & Chaiken, 2007; Martin et al., 2010) som inkluderar denna 

känslomässiga aspekt, vilket vi anser kunna väga upp för denna svaghet med TPB. Teorin 

har också kritiserats för dess otillräckliga hänsyn till att normer och moral även kan 

påverka beteendet. Detta i och med att TPB endast tar hänsyn till subjektiva normer som 

handlar om individens uppfattning om yttre påverkan och inte riktigt inkluderar den egna 

individens moral och personliga normer (Arvola et al., 2008, s. 444). Med dessa 

personliga normer åsyftas personens egna värderingar och dennes uppfattning om rätt och 

fel, vilket är något som formas av olika aspekter av livet (Arvola et al., 2008., s. 444) så 

som exempelvis vad man har för uppfostran, utbildning och erfarenheter (Lundahl & 

Skärvad, 1999, s. 60). Precis som Ruiz de maya et al. (2011) och Thøgersen et al. (2010) 

har vi i vår studie inkluderat värderingar, vilket man enligt Arvola et al. (2008, s. 444) 

har sett via tidigare forskning kan vara ett användbart komplement till TPB.  

 

Då det har visat sig i tidigare forskning att attityder inte nödvändigtvis behöver vara en 

indikator på huruvida personen kommer att handla en produkt eller inte har vi, precis som 

bland andra Ajzen (1991) och Kang & Hustvedt (2014), inkluderat avsikter, eller 

intentioner i vår studie. Detta för att ta hänsyn till det omstridda gapet mellan attityder 

och beteende och försöka ge en så rättvisande bild som möjligt genom att komma så nära 

det faktiska beteendet som möjligt utan att mäta det faktiska beteendet, vilket är något vi 

inte riktigt har tid och resurser för att göra. 

 

Kang & Hustvedt (2014) är en nyare källa vilket medför både fördelar och nackdelar. Det 

är enligt Ejvegård (2003, s. 64)  i regel bättre att utgå från en nyare källa då dessa troligtvis 

innehåller mer information och nyare forskningsrön samtidigt som de är baserade på den 

viktigaste delen av den ursprungliga informationen. I och med att denna artikel 
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publicerades 2014 kan vi konkludera att den bör innehålla de allra senaste 

forskningsrönen inom berörda områden. Vi har även haft nytta av artikelns referenslista 

där vi hittat mer information och stödkällor till vårt arbete. I och med att Kang & Hustvedt 

(2014) är en betydligt nyare teori med tillhörande modell finns så klart inte lika 

omfattande kritik mot denna som mot Ajzens (1991), och den är inte heller lika väl-

applicerad av samma skäl. 

 

Generellt kan vi konstatera att i och med att vår undersökning är ganska specifik i och 

med SEE-konceptet och de industrier vi är intresserade av samt vårt relativt snäva 

geografiska område har vi naturligtvis varit tvungna att basera vårt arbete på tidigare 

forskning som rör andra industrier och geografiska områden. Ett exempel är Barrena & 

Sánchez (2010) som är en artikel baserad på spanska konsumenters inställningar till 

ekologiskt odlade matvaror och även Kang & Hustvedt (2014) vars forskning handlar om 

klädindustrin. Vi har dock så långt det är möjligt försökt stödja den här typen av teorier 

med sådana som är relevanta på andra sätt, exempelvis studier som inkluderar vårt 

geografiska område (Ruiz de maya et al., 2011; Dawkins & Lewis, 2003). Vi har även i 

en del fall utgått från forskning som rör en eller två aspekter när det gäller SEE-konceptet 

som har fått representera hela konceptet, något som speciellt rör våra enkätfrågor. I de 

fall de källor vi använt är lite äldre, som exempelvis Carrigan & Attalla (2001) och 

Dawkins & Lewis (2003) har vi försökt hitta stödkällor i den mån det är möjligt samt 

särskilt bedömt huruvida materialet fortfarande är relevant idag. Alla dessa faktorer gör 

dock att det kan ifrågasättas hur pass applicerbara och pålitliga dessa teorier är för denna 

undersökning.  
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3. Teoretisk referensram  
I detta kapitel kommer vi att presentera vår teoretiska referensram som består av 

existerande teorier och tidigare forskning inom vårt valda område. I grunden för vår 

referensram finns teorierna om köpbeslutsprocessen och Ajzens (1991) Theory of planned 

behavior samt tidigare forskning i form av Kang & Hustvedts studie från 2014. Vi kommer 

även att inkludera tidigare forskning som rör hur konsumenters värderingar, attityder, 

tillit och avsikter kan påverka köpbeslut, likväl som dessas förväntningar på transparens 

om CSR och SEE-hänsyn från företagens sida. Slutligen kommer vi att sammanfatta 

referensramens variabler med en förklarande modell samt en tabell för de teorier vi 

använt oss av. 

 

3.1 Köpbeslutsprocessen 
 

 
Figur 2. Köpbeslutsprocessen. (Solomon et al., 2013, s. 332-333). Egen bearbetning. 

 

Köpbeslutsprocessen är en mycket grundläggande modell när det gäller 

konsumentbeteende och vilka steg konsumenter går igenom vid ett köpbeslut, något som 

gör denna teori relevant för denna studie och vår forskningsfråga. Som vi kan se i 

modellen ovan är det ett flertal steg som konsumenter går igenom i sin köpbeslutsprocess 

innan ett köp av en vara eller tjänst genomförs. Solomon et al (2013, s. 332-333) förklarar 

processen och de olika stegen på ett övergripande men ändå informativt sätt. Det första 

steget i processen handlar om att identifiera ett problem när konsumenten upptäcker att 

denne har behov av en viss produkt eller tjänst. Solomon et al. (2013, s. 332-333) förklarar 

vidare att konsumenten i nästa steg söker information om produkten eller tjänsten för att 

sedan utvärdera och välja mellan sina tillgängliga alternativ. Konsumenten väljer det 

alternativ som uppfyller behovet bäst och köper således den varan eller tjänsten. Efter 

köpet utvärderar konsumenten också sitt köp vilket påverkas av hur nöjd kunden är med 

produkten eller tjänsten, det vill säga hur väl köpet faktiskt uppfyllde det ursprungliga 

behovet (Solomon et al., 2013, s. 332-333). 

 

Relaterat till denna teori kommer vi i denna studie främst att fokusera på faktorer som rör 

den information som finns tillgänglig för konsumenten. Vi kommer även att diskutera 

kring hur denne utvärderar sina alternativ och vad detta kan bero på samt själva köpet 

eftersom det är den i slutändan avgörande faktorn som vi är intresserade av att undersöka 

närmre. Eftersom det innebär stora svårigheter att mäta själva köpet kommer vi att mäta 

avsikten att köpa, precis som bland andra Kang & Hustvedt (2014) gjort.  
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3.2 Teorin om planerat beteende 
 

 

 

Figur 3. Teorin om planerat beteende (Ajzen, 1991, s. 182). Egen bearbetning. 

 

Theory of planned behaviour (TPB), eller teorin om planerat beteende, är framtagen av 

Ajzen (1991) och har som syfte att förutsäga och förstå mänskligt beteende i specifika 

situationer (Ajzen, 1991, s. 181). I denna teori ligger fokus på individens intentioner att 

utföra ett visst beteende. Författaren menar att intentioner till ett beteende även innefattar 

individens motivation att utföra beteendet, det vill säga hur stor ansträngning individen 

är beredd att göra för att utföra beteendet. Generellt sett så innebär högre intention att 

utföra beteendet en högre sannolikhet för att beteendet faktiskt utförs (Ajzen, 1991, s. 

181). Som modellen ovan visar är det flera faktorer som kan påverka individens 

intentioner. Den första delen handlar om attityder mot beteendet, det vill säga huruvida 

individen är positivt eller negativt inställd till det specifika beteendet (Ajzen, 1991, s. 

189). Ajzen (1991, s. 189) förklarar vidare att nästa del handlar om upplevt socialt tryck 

att utföra beteendet, så kallade subjektiva normer. Den tredje faktorn utgörs av upplevd 

kontroll över beteendet, vilket innebär individens uppfattning om huruvida denne kan 

utföra beteendet om denne så önskar (Ajzen, 1991, s. 189). Enligt Ajzen (1991, s. 181-

182) bör det tas i beaktande huruvida beteendet är av sådan art att det kan utföras med 

viljekraft eftersom det kan finnas andra hinder än individens vilja för att beteendet ska 

kunna utföras. Exempel på hinder kan vara sådant som pengar, tid och färdigheter men 

också att beteendet involverar ett samarbete med andra personer (Ajzen, 1991, s. 182). 

Individens upplevda kontroll över dessa faktorer utgör därför en viktig del av teorin som 

den tredje faktorn (Ajzen, 1991, s. 183). 

 

Ajzen (1991, s. 189) fortsätter med att förklara vad som ligger bakom dessa tre faktorer 

som i sin tur påverkar intentioner till ett visst beteende. Man kommer fram till att i 

grunden finns individens värderingar eller övertygelser, som har relevans för beteendet. 

Författaren menar att en individ kan ha många värderingar om vilket beteende som helst 

men att det bara är de värderingar som är mest framträdande som påverkar individens 
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intentioner och handlingar. Ajzen (1991, s. 189) menar att det finns olika typer av 

värderingar som påverkar attityder, subjektiva normer och upplevd kontroll som i sin tur 

leder till intentioner till beteendet. 

 

Theory of planned behaviour är grunden för Ruiz de Maya et al.’s studie från 2011 där 

man applicerat teorin på marknaden för ekologiska livsmedel. Här har man även har lagt 

till värderingar i modellen. Detta finner vi mycket relevant och passande för vår studie i 

och med att värderingar, förutom att de är en bakomliggande variabel redan i Ajzens 

(1991) studie, även kan kopplas till köpbeslutsprocessen och Kang & Hustvedts (2014) 

modell via attityder. Attityder i sin tur är en stor bidragande faktor när det gäller att 

påverka avsikten att utföra beteendet (Ajzen, 1991,  s. 189). Attityder är, precis som 

värderingar, en variabel som är gemensam för de övergripande teorier och den studie vi i 

stort valt att basera vårt arbete på och vi anser det därför vara lämpligt att, precis som 

Ruiz de Maya et al. (2011), även inkludera värderingar i vår undersökning i och med dess 

påverkan på attityder. 

 

3.3 Faktorer som kan påverka konsumentbeteende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen ovan visar sambandet mellan transparens, socialt ansvar, tillit, attityder samt i 

vilken utsträckning konsumenten har för avsikt att köpa produkter och att sprida 

information om dessa, så kallat Word-of-mouth (WOM). Enligt Kang och Hustvedt 

(2014, s. 253) är tillit till företag en oerhört viktig del i att bygga varaktiga kundrelationer. 

I sin studie förklarar de att tidigare forskning i huvudsak fokuserar på de positiva 

effekterna av att företaget skapar tillit hos konsumenterna, men att vad som faktiskt leder 

till tillit är ett i mångt och mycket outforskat område. Resultatet av studien visar att det 

finns ett tydligt samband mellan de faktorer som inkluderats i modellen. Både tillit och 

attityder från konsumenternas sida påverkades på ett mycket direkt sätt av hur väl 

företaget, enligt konsumenternas uppfattning, presterade när det gäller att vara transparent 

och öppen i alla led, exempelvis gällande produktion och arbetsförhållanden. Detsamma 

gäller för företags agerande när det gäller de sociala aspekterna och huruvida företag 

gynnar den lokala omgivningen. Författarna fann också ett indirekt samband mellan 

transparens och socialt ansvar från företagens sida till konsumenters avsikter att tala väl 

om företaget och deras avsikter att köpa produkter från aktuellt företag. 

 

Det som är mest relevant för oss i den här studien och som vi kommer att titta närmare på 

är hur tillit, transparens samt socialt ansvar (som är inkluderat i SEE-konceptet) från 

Transparens Tillit Word of 

mouth 

Socialt 

ansvar 
Attityder Köp-

intentioner 

Figur 4. Faktorer som kan påverka konsumentbeteende (Kang & Hustvedt, 2014, s. 257). Egen bearbetning. 
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företagens sida kan påverka konsumenter i deras val av produkter. Detta kommer vi att 

mäta genom deras attityder och avsikter att handla vilket också inkluderas i Kang & 

Hustvedts (2014) studie. Vi kommer även att undersöka om och hur alla dessa faktorer 

kan ha både direkta och indirekta effekter på konsumenternas avsikter att köpa och på så 

vis påverka deras köpbeslut. 

 

3.4 Förväntningar 
“Expectations can be defined as beliefs of what is to be expected” - Podnar & Golob 

(2007, s. 329). 

 

Förväntningar från olika intressenter är starkt kopplat till CSR, vilket på senare tid även 

har blivit en viktig aspekt när det kommer till företags rykte och konsumenters 

uppfattning om verksamheten (Dawkins & Lewis, 2003, s. 186). Allmänheten har överlag 

höga förväntningar på att företag ska ta ansvar och om man som företag misslyckas med 

dessa skyldigheter kan mötas med intolerans från media och andra intressenter (Carrigan 

& Attalla (2001, s. 564; Dawkins & Lewis, 2003, s. 187). Enligt en studie av Darke et al. 

(2010, s. 360) leder förväntningar om produkter som inte uppfylls till att man upplever 

misstro och tvivel gentemot inte bara produkten i sig utan också företaget och alla dess 

andra produkter. Författarna fortsätter förklara att denna misstro är så pass stark att den 

inkluderar både produkter som kommer från samma företag men också till och med olika 

produkter från andra företag än det aktuella. Detta säger oss att förväntningar har en tydlig 

koppling till tillit, eftersom att förväntningar som inte uppfylls leder till att tilliten minskar 

i och med ökad misstro och tvivel. Enligt Dawkins & Lewis (2003, s. 185) kan en 

förändring observeras i de faktorer som konsumenter anser vara viktigast när det gäller 

egna uppfattningar om företag. Från att främst ha värdesatt egenskaper som exempelvis 

produktkvalitet och företags finansiella prestation visar denna studie att de faktorer som 

nu spelar störst roll för konsumenter är sådana som relaterar till företags ansvarstagande, 

så som hur anställda behandlas samt miljöfrågor och etik (Dawkins & Lewis, 2003, s. 

189). Man anser också att öppenhet gällande verksamheten är en väsentlig del av 

företagens ansvar enligt konsumenter, något vi tolkar som att konsumenter förväntar sig 

denna öppenhet och transparens. Författarna kan också se att antalet konsumenter som 

betraktar detta ansvarstagande som en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till vid köpbeslut 

har ökat markant de senaste åren (Dawkins & Lewis, 2003, s. 185). Även när det gäller 

marknaden för finansiella investeringar kan en tydlig uppåtgående trend skönjas 

(Dawkins & Lewis, s. 188). Författarna menar också att en stark tillväxt inom SRI-fonder 

(Socially Responsible Investments) ytterligare har synliggjort frågan om företags 

ansvarstagande, även inom kapitalmarknaden. Vidare förklarar Dawkins & Lewis (2003, 

s. 188) att dagens ansvarstagande inom dessa olika aspekter kan liknas vid miljöfrågans 

ökande betydelse i slutet på 80-talet, när denna började bli viktig för allmänheten. För att 

kunna leva upp till konsumenters förväntningar och krav ledde detta till att miljöhänsyn 

också blev en alltmer betydande fråga för företagen att ta hänsyn till i sina verksamheter. 

Detta kan kopplas till dagens ökande trend där företag börjar ta mer ansvar utöver endast 

finansiella aspekter eftersom den allmänna uppfattningen om hur företag bör arbeta 

förändrats (Dawkins & Lewis, 2003, s. 188). Som exempel kan man se att allt eftersom 

konsumenter börjat förvänta sig mer miljövänliga produkter så har även företag börjat 

leverera. Att uppfylla olika intressenters förväntningar som rör exempelvis CSR tycks 

kunna öka positiva attityder mot företag bland dess intressenter (Vassilikopoulou, 2005, 

s. 326). 
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Podnar & Golob (2007) fastställer samband mellan kunders förväntningar på företags 

sociala ansvar och samma personers villighet till att stötta det ansvarstagande beteende 

som verksamheterna i fråga tar. Ett av de resultat som denna studie visar och som i sin 

tur är relevant för detta arbete, är att konsumenter som har höga förväntningar på företags 

agerande inom etiska och humanitära frågor även är mer beredda än andra när det gäller 

att visa stöd för företags engagemang inom dessa faktorer (Podnar & Golob, 2007, s. 

334). Detta kan även tolkas som att konsumenter med höga förväntningar även skulle 

kunna vara beredda att antingen betala högre priser eller avstå viss avkastning för att veta 

att SEE-faktorer visats hänsyn. När det gäller ekologiskt producerade produkter inom 

livsmedelsindustrin har Barrena & Sánchez (2010, s. 268) kunnat fastställa att 

konsumenter som har invanda köpbeteenden inom detta område förväntar sig att företag 

inom denna bransch kan garantera ekologisk kvalitet i sina produktled, något som kunder 

i första hand använder ekologiska märkningar till att göra sig medvetna om. Detta 

beteende menar författarna även kan kopplas till ett högt engagemang bland dessa 

konsumenter.  

 

3.5 Värderingar 
Solomon et al. (2013, s 209) beskriver en värdering som tron om ett visst önskvärt 

sluttillstånd som i överlag genomsyrar alla olika situationer och i sin tur påverkar slutliga 

beteenden. Författarna fortsätter sedan förklara att värderingar utgör en stor del av 

köpbeslutsprocessen, när det ofta kan antas att produkter av olika slag konsumeras för att 

uppfylla mål som byggts upp av personliga värderingar. Värderingar kan även komma 

ifrån kärnvärderingar som uppstår i olika kulturgrupper, där dessa kärnvärderingar 

påverkar de medlemmar som ingår i de specifika grupperna att tänka på ett visst sätt 

(Solomon et al, 2013, s. 210). Detta tryck från kulturer kan även relateras till teorin om 

planerat beteende och de subjektiva normer som individer kan utsättas för (Ajzen, 1991, 

s. 179). Med detta menas att omgivningens normer påverkar vilka typer av beteenden som 

anses vara godkända eller ej, och som individ påverkas man i viss grad av dessa. Solomon 

et al (2013, s. 211) nämner även att alla olika kulturer består av värderingssystem och 

menar att värderingar ibland kan vara motsägande. Detta argument tycker vi har en stark 

koppling till att man som konsument skulle kunna värdera SEE-aspekter mot avkastning 

och pris olika beroende på situation, vilket kommer diskuteras mer ingående längre ner i 

detta avsnitt. 

 

Enligt tidigare forskning grundas även konsumenters köpbeslut på hur pass engagerade 

och involverade dessa är inom det område där köpbeslut ska tas (Misra & Agrawal, 2003, 

s. 272). Med detta engagemang avses exempelvis den grad av motivation, intresse och 

iver som påverkar konsumenters sätt att söka information och fatta beslut. Författarna 

menar då att detta engagemang i beslutsprocessen påverkas av både externa och interna 

variabler. De externa variablerna har att göra med nuvarande situation, produkten och 

kommunikation medan de interna variablerna har att göra med personliga värderingar 

som uppstått utifrån tidigare erfarenheter (Misra & Agrawal, 2003, s. 272). Misra & 

Agrawal (2003, s. 276) konstaterar att de värderingar och attityder som konsumenter har 

när det gäller specifika produkter och situationer har starka samband till hur pass 

engagerade och involverade de kommer vara i köpbeslutet. Misra & Agrawal (2003, s. 

272) menar även att detta engagemang kan öka i situationer där större summor pengar är 

inblandade, vilket vi anser vara relevant till exempelvis situationer där pengar ska 

investeras i eller via banker. Konsumenters engagemang kan även påverkas av det faktum 

att eventuella produktval kan leda till någon typ av social påverkan eller innebära vissa 

fördelar, och även ifall det saknas information om alternativa sätt att uppnå köpbehov. En 
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annan viktig aspekt som också påverkar köpbeslut i allmänhet är enligt Barrena & 

Sánchez (2010, s. 268) hur pass ofta man som konsument handlar en viss produkt, då 

medvetenheten ökar och produkten gör ett större avtryck för varje gång ett köp av samma 

vara genomförs. Med detta menar författarna att konsumenten kan utveckla en slags 

köpvana för produkten, något som på ett psykologiskt plan även på längre sikt kan leda 

till en känsla av tillit för produktens framställning och existens. 

 

Enligt Lichtenstein et al. (1999, s. 203) kan finansiella investeringar på lång sikt påverka 

investerares personliga levnadsstandard, något som enligt Nilsson (2010, s. 2) även är en 

viktig aspekt som påverkar investerares val i beslutsprocessen. Enligt Nilsson (2010, s. 

22) kan det också som konsument i ett investeringssammanhang upplevas som svårt att 

påverka SEE-aspekter i samband med placeringar och investeringar eftersom dessa oftast 

görs på längre sikt, varpå det kan upplevas som att SEE-medvetna val får mer direkt effekt 

när de görs inom andra branscher. Författaren nämner även att utfallet av en investering 

på längre sikt kan få märkbara konsekvenser av valet av investeringsmetod, vilket i sin 

tur även kan påverka ens framtida levnadsstandard. Nilsson (2010, s. 82) kommer även 

fram till att investerare som väljer dessa etiska fonder både prioriterar finansiella aspekter 

och ansvarstagande relaterat till SEE samtidigt. Dessa investerare prioriterar dock de 

motsägande aspekterna olika, vilket beror på olika faktorer som exempelvis värderingar 

och hur långt de kommit i köpbeslutsprocessen. 

 

När det gäller livsmedelsindustrin så finns det tidigare studier som visar samband mellan 

konsumenters förhållningssätt till SEE-faktorer och viljan att handla produkter, och det 

är inte alltid som konsumenter lever upp till sina miljömedvetna värderingar i slutgiltiga 

produktval (Pickett-Baker & Ozaki, 2008, s. 288; Ohtomo & Hirose, 2007, s. 122). Detta 

kan exempelvis bero på att personliga värderingar är alltför allmänna eller att 

funktionalitet och enkelhet går före (Pickett-Baker & Ozaki, 2008, s. 288). Dock så 

konstateras också att konsumenter i överlag är mer villiga att handla sådana varumärken 

där de vet att produkter och tillverkningsprocesser är miljövänliga (Pickett-Baker, 2008, 

s. 289). När det gäller ekologiskt producerade matvaror som utgångspunkt menar (Arvola 

et al., 2008, s. 452) att vissa konsumenters val av produkter kan styras av moraliska 

attityder. Som vi ska diskutera närmare i kommande avsnitt grundar sig attityder till stor 

i personliga värderingar, något som innebär att konsumenter som är positivt inställda till 

ekologiska matvaror som en del av underliggande värderingar troligtvis också har 

positiva attityder gentemot dessa. Detta innebär att de, genom att ta hänsyn till dessa 

etiska aspekter kan känna sig tillfreds när de vet att egna moraliska värderingar uppfylls 

med sina köpbeteenden (Arvola et al., 2008, s. 452). Ruiz de Maya et al. (2011, s. 1774) 

nämner även att subjektiva normer, utgör de största grunderna för konsumenters 

inställningar till denna typ av produkter, vilket innebär att omgivningens positiva 

inställning till ansvarsfullt framställda produkter även speglar av sig på konsumenten i 

fråga. Detta gör konsumenterna bland annat för att inte sticka ut ur normer på negativa 

sätt (Ajzen, 1991, s. 196). Subjektiva normer, eller upplevt socialt tryck, är som bekant 

en av de faktorer som Ajzen (1991, s. 189) menar är en av tre viktiga faktorer som 

påverkar individens intentioner att utföra ett visst beteende. Enligt den undersökning där 

Ruiz de Maya et al. (2011, s. 1773) jämför åtta europeiska länder visar det sig att Sverige 

är det land där de subjektiva normerna har störst inverkan på konsumenters handel av 

ekologiska produkter. Detta är något vi tolkar som att svenskar är väldigt brydda om hur 

man framställer sig själva inför andra med sina köp, vilket vi tror kan leda till att man 

speciellt inom livsmedelsindustrin väljer att handla alternativ som är mer SEE-vänliga. 
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3.5.1 Den ekonomiska aspekten 

Som nämnts i bakgrunden till detta arbete kan det i de flesta fall upplevas dyrare att välja 

produkter och alternativ som tagit hänsyn till frågor gällande SEE, något som exempelvis 

nämns av Grankvist (2010, s. 24) och som kan urskiljas bland fondalternativ hos 

exempelvis Nordea (2015). Pengar kan enligt Ajzen (1991, s. 181) utgöra ett hinder 

mellan intentioner till ett beteende och det faktiska beteendet eftersom det kan anses vara 

en variabel som ligger utanför konsumentens kontroll över beteendet om det är så att man 

helt enkelt inte har råd att genomföra det. Detta får stöd av Grankvist (2010, s. 25) som 

menar att priset oftast är det största hindret när det gäller att handla ansvarstagande 

produkter. Som konstaterats tidigare så spelar personliga värderingar en mycket stor roll 

när köpbeslut ska tas (Solomon et al., 2013, s. 209). I denna uppsats består de personliga 

värderingar vi vill undersöka av sådant som rör konsumenters vilja eller ovilja att handla 

produktalternativ som tagit hänsyn till miljö samt sociala och etiska frågor. I dessa 

sammanhang kan det pris som konsumenter på något sätt måste betala för att leva upp till 

dessa värderingar, antingen via högre priser eller minskade avkastningar, spela en 

avgörande roll. 

 

Enligt Carrigan & Attalla (2001, s. 564) så förväntar sig konsumenter i överlag att företag 

ska ta etiska ansvar, något som däremot inte behöver innebära att man som konsument 

alltid aktivt handlar dessa produktalternativ. Carrigan & Attalla (2001, s. 564) menar att 

konsumenter har tendenser att snarare bestraffa än belöna, vilket innebär att det är mer 

troligt att aktivt bojkotta företag som brustit i sina etiska handlingar (exempelvis 

inkluderat barnarbete i sina produktionsled), snarare än att alltid belöna de företag som 

uppfyller förväntningar. Detta innebär att ansvarstagande aspekter inte alltid behöver vara 

det som avgör vid köpbeslut, även om det anses viktigt ur ett konsumentperspektiv. En 

stor del konsumenter anser också att faktorer som bland annat pris, kvalitet, värde och 

varumärke är de mest avgörande faktorerna för att fatta köpbeslut (Carrigan & Attalla, 

2001, s. 565). I dessa fall kommer författarna fram till att de fördelar konsumenter 

upplever med företag som kan leverera bra priser och varumärken är starkare än de 

fördelar som upplevs med etisk rättvisa. Auger et al. (2003, s 299) och Piercy & Lane 

(2009, s. 253) säger att konsumenter är beredda att betala mer för produkter som 

framställts på ett etiskt sätt och med hänsyn till mänskliga rättigheter, djur- och 

miljöfrågor. Vassilikopoulou et al (2005, s. 327) är inne på ett närliggande spår med 

argumentet att konsumenter i överlag genom sina köpbeslut kan tänka sig att belöna 

företag som uppfyller ansvarstagande förväntningar, även ifall de aktuella produkterna 

skulle ha högre priser. Detta kan styrkas av vad som tidigare nämnts, nämligen att 

konsumenter är mer benägna att visa stöd för de företag som uppfyller förväntningar som 

byggts upp gällande ansvarstagande (Podnar & Golob, 2007, s. 334). Att som konsument 

belöna företag med sina köpbeteenden, tolkar vi i detta arbete som att man är beredd att 

betala högre priser för produkter som tagit hänsyn till SEE-frågor, speciellt om man som 

konsument värdesätter dessa aspekter som en del av sina egna värderingar. Carrigan & 

Attalla (2001, s. 569) menar att de flesta konsumenter skulle kunna acceptera högre priser 

för etiskt ansvarstagande produkter om de faktiskt kände att de hade råd att avvara mer 

pengar till detta. Detta är något som stämmer väl överens med tidigare argument om att 

pengar kan utgöra hinder för beteende (Ajzen, 1991, s. 181; Grankvist (2010, s. 25). Som 

ett exempel från livsmedelsindustrin tar även Barrena & Sánchez (2010, s. 267) upp 

prisets betydelse för konsumenters intentioner till att handla ekologiskt producerade 

matvaror. Författarna konstaterar att även ifall intresset för produkters sociala ansvar 

ligger konsumenter varmt om hjärtat så har oftast pris tillsammans med smak en viktig 

inverkan på slutgiltiga köp. Detta eftersom dessa utgör konkreta attribut för köpbeslut, 
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och de eventuella etiska konsekvenser av beslutet att handla en viss vara eller ej hör inte 

till sådana attribut (Barrena & Sánchez, 2010, s. 267). Barrena & Sánchez (2010, s. 267) 

kan även i linje med Grankvist (2010, s. 25) tillägga att etiskt medvetna konsumenter ser 

högre priser som de största orsakerna till att man ofta i slutändan väljer bort dessa typer 

av produkter, vilket författarna även menar kan utgöra problem för fortsatt expansion 

inom området. Tidigare forskning tycks alltså vara något motstridig vad gäller huruvida 

konsumenter är villiga och anser sig ha råd att betala lite mer för produkter som tar hänsyn 

till SEE-aspekter.  

 

När det gäller investeringar inom bankindustrin och konsumenters inställningar till SRI-

fonder har Nilsson (2010, s. 68) kunnat urskilja att personliga värderingar gällande 

finansiella kontra SEE-aspekter beror på hur mycket kunskap konsumenter besitter och 

hur pass involverade inom de olika områdena dessa är innan köpbeslut ska tas. Med detta 

menas hur engagerade de är inom de olika områdena, precis som tidigare nämnts (Misra 

& Agrawal, 2003, s. 276). De som exempelvis innehar kunskap och tidigare engagemang 

inom det finansiella området när det gäller exempelvis risk och historisk avkastning 

tenderar att prioritera dessa aspekter i första hand jämfört med de som är mer pålästa inom 

frågor som rör miljö samt etiskt och socialt ansvar (Nilsson, 2010, s. 68). Vad man 

prioriterar tänker vi oss i sin tur har direkt koppling till huruvida konsumenter låter pris- 

och avkastningsfaktorer gå före att i första hand prioritera SEE-aspekter. I de fall där 

SEE-aspekter anses viktigare är konsumenter mer intresserade av bankers allmänna 

investeringsriktlinjer och tillvägagångssätt för att inkludera och exkludera företag i sina 

portföljer samt strategier för att påverka engagemang inom SEE-frågor i de företag som 

investeras i (Nilsson et al, 2010, s. 68).  

 

3.6 Attityder 
Martin et al. (2010, s. 668) refererar till attityder som “relatively enduring sets of beliefs, 

feelings and intentions towards an object, person, event or symbol”. Solomon et al. (2013, 

a. 209) förklarar sedan att personliga attityder skiljer sig från de värderingar man har. 

Detta eftersom värderingar genomsyrar alla situationer i allmänhet medan attityder riktar 

in sig mot specifika områden och objekt av olika slag (Solomon et al., 2013, s. 292). Detta 

får även stöd av Eagly & Chaiken (2007, s. 598) som menar att attityder handlar mer om 

att värdera specifika enheter utifrån antingen positiva eller negativa känslor. Attityder 

påverkas av tre olika delar, nämligen känslor inför attityd-objektet, hur man avser att 

agera i förhållande till objektet samt en kognitiv del som rör vilka värderingar eller 

övertygelser man har om detta (Eagly & Chaiken, 2007, s. 599; Martin et al., 2010, s. 

668). 

 

När det gäller de SEE-faktorer som ligger till grund för denna uppsats så drar Lazey & 

Kenneth-Hansel (2010, s.591) slutsatsen att det finns ett direkt positivt samband mellan 

konsumenters uppfattning om företags arbete inom CSR och deras personliga attityder 

inför dessa verksamheter. Detta är något som författarna menar i sin tur påverkar 

köpbeteendet. Denna teori får också stöd av Vassilikopoulou (2005, s. 326) som säger att 

företag som ägnar sig åt CSR-relaterade aktiviteter som även överensstämmer med sina 

intressenters förväntningar inom området CSR tycks kunna öka intressenternas positiva 

attityder gentemot företaget i fråga. Vi uppfattar detta som att det finns en koppling 

mellan att motsvara konsumenters förväntningar och att skapa positiva attityder om 

företag, något som i sin tur kan leda till att konsumenters avsikter att handla från företag 

ökar. Denna uppfattning får stöd av en omfattande studie av Ruiz de Maya et al. (2010) 

där man tittat på hur marknaden för ekologiska produkter ser ut i 8 europeiska länder. 
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Enligt denna studies resultat finns ett mycket tydligt samband mellan positiva attityder 

gentemot ekologiska produkter och avsikter att köpa dessa produkter (Ruiz de Maya et 

al., 2010, s. 1772), något som får stöd av Kang & Hustvedt (2014, s. 262). På en mer 

övergripande nivå kan detta även styrkas av Ajzen (1991, s. 189) som säger att attityder 

kring beteendet påverkar intentionerna att utföra detta beteende. När det gäller företags 

arbeten inom exempelvis CSR måste det även lyftas fram att det finns fall där dessa inte 

uppskattas av konsumenter. Enligt Bhattacharya & Sen (2004, s. 23) kan satsningar inom 

CSR exempelvis uppfattas som negativa om det kan vara så att de görs på bekostnad av 

andra viktiga investeringar inom ett företag. 

 

Som tidigare nämnts så handlar den studie som gjorts av Kang & Hustvedt (2014, s. 254) 

om huruvida konsumenters uppfattning om företags transparens, både i allmänhet och 

gällande socialt ansvar, påverkar kundrelationer. Författarna menar att dessa aspekter 

utgör viktiga delar i att skapa tillit och positiva attityder gentemot organisationer, vilket i 

sin tur påverkar konsumenters avsikter att köpa från dessa företag. Man konstaterar att 

när det gäller att bygga positiva attityder gentemot företag så spelar konsumenters 

uppfattning om hur pass transparenta företag är om sina arbeten med CSR-relaterade 

frågor en avgörande roll (Kang & Hustvedt, 2014, s. 262). Transparens när det gäller 

arbete med hänsyn till dessa aspekter utgör även en viktig del när det gäller att bygga 

tillit, vilket tillsammans med positiva attityder ger en stark koppling till avsikten att 

handla från företaget (Kang & Hustvedt, 2014, s. 262; Solomon et al., 2013, s. 310). 

 

3.7 Avsikter och intentioner 
Trots att attityder påverkar de intentioner som leder fram till ett visst beteende är det inte 

säkert att beteendet alltid stämmer överens med attityden (Martin et al., 2010, s. 669), 

varför vi i vår studie har valt att även inkludera intentionen, eller avsikten, att köpa en 

produkt. Grankvist (2012, s. 24) förklarar intentioner som “vad man vill eller har för 

avsikt att uppnå”, och enligt Solomon et al. (2013, s. 309) anses intentioner vara mer 

tillförlitliga mått på konsumenters faktiska köpbeteende än att endast mäta dessas 

attityder gentemot produkter. Enligt tidigare forskning finns det flera faktorer som 

påverkar slutliga avsikter, som i sin tur leder till ett visst köp. Ajzen (1991, s. 206) menar, 

precis som beskrivits tidigare, att slutliga intentioner påverkas av individers attityder, 

vilka subjektiva normer det finns att ta hänsyn till samt i vilken mån man upplever sig ha 

kontroll över beteendet vilket inkluderar den ekonomiska aspekten. Kang & Hustvedt 

(2014, s. 262) bygger på detta resonemang genom att mena att det finns olika aspekter 

som påverkar konsumenters avsikter att köpa. Exempel på sådana är positiva attityder och 

tillit, där båda är faktorer som skapats i tidigare skeden som resultat av företags 

kommunikation om sina ställningstaganden och arbeten inom sociala frågor. Vi vill 

utifrån detta tolka att trots att personliga attityder och slutliga köpbeteenden inte alltid 

stämmer överens som en del tidigare forskning påvisat, så lägger ändå attityder viktiga 

grunder för de slutliga avsikter konsumenter har när det gäller att handla av ett visst 

företag eller en viss produkt. Trots att intentioner ska vara mer tillförlitliga mått på hur 

mycket man egentligen värderar produkter eller företag så innebär de även begränsningar, 

eftersom oförutsedda händelser kan påverka vägen mellan intentioner och faktiska köp 

(Solomon et al., 2013, s. 308).  

 

3.8 Tillit 
Walsh & Mitchell (2010, s. 841) definierar i allmänhet tillit som konsumenters tendens 

att tro på sina förväntningar gällande företags och industriers framtida beteende. Som det 
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framgår i den modell som Kang och Hustvedt (2014, s. 262) utvecklat så har 

konsumenters uppfattning om företags transparens en positiv relation till den tillit som 

dessa känner för företagen i fråga, och som även påverkar de attityder man som 

konsument utvecklar till dessa organisationer. Kang och Hustvedt (2014, s. 262) menar 

följaktligen att den mängd information man som konsument upplever att företag delar 

med sig av när det gäller arbete inom CSR har en avgörande inverkan när det kommer till 

att känna tillit och uppleva god attityd mot organisationerna i fråga, något som även ligger 

till grund för köpbeslut. Detta är något som Lacey & Kenneth-Hansel (2010, s. 591) 

bekräftar i sin studie, som visar att företags engagemang inom CSR-frågor har märkbar 

positiv inverkan på kundrelationer i allmänhet och även konsumenters tillit till dessa 

organisationer. Tidigare forskning visar även att ökad tillit i sin tur leder till ökade 

köpintentioner (Kang & Hustvedt, 2014, s. 257; Kim et al., 2007, s. 556; Lacey & 

Kenneth-Hansel, 2010, s. 591; Walsh & Mitchell, 2010, s. 839). När det gäller ytterligare 

faktorer som kan ha stor inverkan på konsumenters ökade tillit så är klar och tydlig 

information från företagens sida en viktig aspekt vilket kommer diskuteras mer i avsnittet 

för transparens. 

 

Kang och Hustvedt (2014, s. 253) förklarar också, i linje med Lacey & Kenneth-Hansel 

(2010), att tillit till företag är en oerhört viktig komponent för att varaktiga kundrelationer 

ska kunna upprätthållas. Författarna förklarar vidare att tidigare studier har visat att det 

finns flera fördelar med att konsumenter känner tillit till företag, vilket bland annat utgör 

grunden för både lojalitet och att man som konsument kommer göra återkommande köp 

i framtiden (Kang & Hustvedt, 2014, s. 253; Walsh & Mitchell, 2010, s. 839). Enligt 

Walsh & Mitchell (2010, s. 839) är detta en långsiktig följd av upplevd tillit medan 

köpintentioner påverkas på kort sikt. Författarna tillägger även att positiv WOM är en 

ytterligare effekt som företag vill uppnå genom att agera på ett sätt som genererar 

konsumenters tillit. När det gäller tillit inom livsmedelsindustrin så har Barrena & 

Sánchez (2010, s. 267) sett indikationer på att även mer frekvent handel av samma 

produkt, så kallat vanehandel, gör att man som konsument ökar sitt medvetande kring 

denna, vilket i sin tur på ett psykologiskt plan gör att man som konsument kan utveckla 

en känsla av tillit. Barrena & Sánchez menar därmed att tillit utgör en viktig del i 

konsumenters köpbeslut.  

 

Den senaste finanskrisen medförde att konsumenter tappade tillit och förtroende för 

företag i allmänhet, något som anses vara en så pass viktig fråga att EU-kommissionen 

förutom CSR även inkluderat tillit i sina övergripande mål för EU (Europeiska 

Kommissionen, 2011, s. 6). Walsh & Mitchell (2010, s. 839) menar i sin tur att upplevd 

tillit hos konsumenter är en av de absolut viktigaste aspekterna som företag vill uppnå 

med sin marknadsföring, vilket har att göra med de positiva konsumenteffekter som kan 

uppnås genom detta. Erdem & Swaits (2004, s. 192) menar att konsumenters tillit till 

särskilda varumärken gör att upplevda risker i samband med handel av dessa märken 

minskar, vilket i sin tur beror på ett etablerat förtroende för att dessa företag ska hålla vad 

de lovar. Detta tolkar vi som att ansvarstagande konsumenter litar på att företag gör vad 

som behövs för att leva upp till de förväntningar som existerar gällande SEE-relaterat 

arbete.  

 

3.9 Transparens 
Som vi klargjort tidigare så har transparens inom livsmedels- och bankindustrin en viktig 

del i denna uppsats och när det gäller regler kring detta så finns inga större skillnader 

mellan livsmedelsindustrin och bankindustrin (J. König, personligt kommunikation, 27 
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mars, 2015). Kang & Hustvedt (2014, s. 254) förklarar att transparens är en viktig variabel 

ur företags perspektiv eftersom den påverkar företags beteende både när det gäller 

ekonomiska och sociala avseenden, men även ur ett miljöperspektiv. När vi talar om 

transparens i detta arbete åsyftar vi konsumenternas uppfattning om den öppenhet som 

livsmedels- och bankindustrin använder sig av när det gäller miljöansvar samt även etiska 

och sociala ansvar. Med detta menar vi att fokuset ligger på hur konsumenter uppfattar 

att industrierna kommunicerar hur de arbetar med dessa ansvar i alla sina led, och 

samtidigt även hur tillgänglig och tydlig den information som de tillhandahåller upplevs 

vara. 

 

När det gäller att bygga en positiva relationer mellan företag och konsumenter är 

företagens förmåga att förmedla sina insatser vad gäller CSR en avgörande faktor 

eftersom den i sin tur påverkar konsumenters uppfattning om företaget (Kang & Hustvedt, 

2014, s. 262). Hur pass transparenta företag uppfattas ligger till grund för både tillit och 

positiva attityder gentemot dessa, vilket i sin tur påverkar konsumenters köp-avsikter 

(Kang & Hustvedt,2014, s. 262. Detta får också stöd av Reynolds & Yuthas (2008, s. 62) 

som säger att en av de mest grundläggande beståndsdelarna för kundrelationer är företags 

transparens när det gäller CSR-aspekter, det vill säga hur tydliga de är när det gäller att 

kommunicera hur de arbetar med sociala, etiska och miljömässiga frågor. Enligt Kang & 

Hustvedt (2014, s. 262) finns indikationer som tyder på att ansträngningar från företags 

sida när det gäller transparens och ärlighet till och med kan anses vara viktigare för 

konsumenter än att företag involverar sig i välgörande ändamål. Det verkar alltså enligt 

detta som att transparens anses vara en mycket viktig aspekt ur ett konsumentperspektiv. 

Enligt Dawkins & Lewis (2003, s. 189) anser allmänheten att de viktigaste aspekterna 

som företag bör ta hänsyn till är mänskliga rättigheter, miljöpåverkan, samt hur kunder 

och anställda behandlas. Att som företag kommunicera hur de arbetar med dessa aspekter 

på ett öppet och ärligt sätt anses också vara en väsentlig del av företagens ansvar. Vidare 

förklarar författarna att det finns en tydlig efterfrågan från allmänhetens sida när det gäller 

information om hur företag arbetar med dessa aspekter. Trots att företag försöker bemöta 

denna önskan om mer information finns enligt Dawkins & Lewis (2003, s. 191) och EU-

kommissionen (2006, s. 7) fortfarande mycket att göra när det gäller verksamheters 

kommunikation kring dessa aspekter. Studien visar att de enda som tycker att företags 

nuvarande information är tillräcklig och håller hög kvalitet är företagen själva (Dawkins 

& Lewis, 2003, s. 191). Hur mycket information konsumenter har om ett företag eller en 

viss bransch kan även påverka köpbeslut. Tillit är enligt Walsh & Mitchell (2010, s. 843) 

något som grundar sig i konsumenters tidigare erfarenheter men även i hur de bedömer 

den tillgängliga information som finns om företag och dess produkter, något som även 

får stöd av Kang & Hustvedt (2014, s. 254). Walsh & Mitchell (2010, s. 843) beskriver 

tillit som ett övergripande koncept som gäller för hela marknaden snarare än enskilda 

företag och uttrycker också oro över att för mycket information indirekt kan ge upphov 

till minskad tillit eftersom konsumenterna inte kan bearbeta allt. För mycket information 

komplicerar köpbeslutsprocessen för konsumenterna eftersom flera steg i processen blir 

mer omfattande och krävande, något som kan bli extra tydligt på kapitalmarknaden när 

konsumenter utöver finansiella aspekter även vill ta hänsyn till SEE-aspekter (Nilsson, 

2010, s. 82). Dessutom kan det vara svårt för gemene man som inte har förkunskaper 

inom området att förstå den information som finns tillgänglig på kapitalmarknaden, vilket 

kan göra det än mer komplicerat att vara konsument på denna marknad (Devlin, 2007, s. 

646). Detta eftersom produkter och tjänster inom bankindustrin upplevs som svåra och 

abstrakta ur ett konsumentperspektiv (J. König, personligt kommunikation, 27 mars, 

2015). Tidigare forskning indikerar även att den information som banker förmedlar om 



26 
 

CSR-aspekter skulle kunna uppfattas som missvisande. I en studie av Paulet & Relano 

från 2012 har man undersökt huruvida skandinaviska banker verkligen implementerar de 

CSR-aspekter de påstår sig göra genom en jämförelse mellan etiska och traditionella 

banker i området. Genom att jämföra hur banker arbetar med dessa frågor utifrån vad 

båda typer av banker förmedlar om sin verksamhet kunde man konstatera att det endast 

är de etiska bankerna som faktiskt håller vad de lovar när det gäller dessa aspekter. De 

traditionella bankernas affärsmodell var fokuserad på att göra så stor vinst som möjligt 

medan de etiska bankernas strategi gick helt i linje med deras uttalade CSR-arbete genom 

hela verksamheten, att i första hand ta hänsyn till människa, samhälle och planeten i stort 

(Paulet & Relano, 2012, s. 362).  

 

Klar och tydlig information är oerhört viktigt för att konsumenter ska kunna fatta beslut 

(Carrigan & Attalla, 2001, s. 571). Enligt EU-Kommissionen (2006, s.7) förväntas också 

konsumenter via sina köpbeslut kunna uppmuntra företag och tillhörande produktioner 

till bättre beteenden, vilket är en del av EU-kommissionens mål för att främja företags 

användande av CSR-konceptet. För att kunna göra detta behöver konsumenterna tydligt 

kommunicerad information om produkterna och dess påverkan på miljö och samhälle i 

alla led, något som saknas enligt EU-Kommissionen (2006, s.7). Genom att 

kommunicera, eller att med andra ord vara transparenta gällande sitt sociala ansvar ska 

även företag kunna skapa tillit hos både kunder och personal vilket även främjar 

innovation och tillväxt för verksamheterna i fråga (Europeiska Kommissionen, 2011, s.3). 

Det är alltså viktigt både för företaget i fråga, den enskilda individen och för den stora 

massan att man som konsument får all nödvändig information inför ett köp på ett 

lättillgängligt sätt. Med otydlig information som förvirrar konsumenter minskar 

möjligheten att kunna fatta genomtänkta köpbeslut, vilket innebär svårigheter att välja 

bra produkter och konsumenters köpupplevelser påverkas slutligen negativt (Walsh & 

Mitchell, 2010, s. 839). Den information som konsumenter har om företags 

ansvarstagande kan också i sig påverka slutliga köpbeslut. Enligt Carrigan & Attalla 

(2001, s. 565) finns vissa indikationer på att brist på information om företags etiska 

ställningstaganden kan vara en bidragande orsak till hur pass mycket dessa visas hänsyn 

vid köpbeslut. Enligt Barrena & Sánchez (2010, s. 267) så finns det ett positivt samband 

mellan hur ofta man som konsument handlar matvaror där ansvarstagande genomsyrat 

tillverkningsprocesserna och den mängd information som finns tillgänglig. Solomon et 

al. (2013, s. 343) menar, som tidigare nämnts i samband med köpbeslutsprocessen, att när 

man handlar produkter mer frekvent så innebär det oftast att man som konsument redan 

gått igenom informationssökningen eller att man har tidigare erfarenheter. Denna typ av 

ansvarstagande handel beror på att konsumenter som mer frekvent handlar dessa 

produkter även är de som är mer intresserade av att ta ansvar i etiska frågor (Barrena & 

Sánchez, 2010, s. 267). Detta resulterar i att dessa konsumenter oftare än andra både söker 

och tar till sig av den information om den här typen av varor som finns tillgänglig på 

marknaden, vilket i sin tur leder till att bekräfta den tillit de har till marknaden för dessa 

produkter, något som enligt Kim et al. (2007, s. 556) och Kang & Hustvedt (2014, s. 257) 

följaktligen även ökar avsikten att köpa. Det högre engagemanget gör alltså att mer 

information kommer konsumenten tillhanda, vilket även innebär att personliga 

värderingar ligger till grund för hur information söks (Misra & Agrawal, 2003, s. 272). 

Det är enligt Piercy & Lane (2009, s. 352-353) också viktigt att den information som 

förmedlas är av sådan karaktär som motsvarar konsumenters förväntningar och innefattar 

områden som dessa bryr sig om. Om konsumenters förväntningar om ett företag skulle 

skilja sig från det rykte och de handlingar som detta kommunicerar ut kan företagets 

ansträngningar istället få motsatt effekt och ge negativ inverkan på konsumenters 
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uppfattning (Piercy & Lane, 2009, s. 352). Detta är även något som vi tänker oss kan 

påverka attityder och slutliga avsikter. 

 

3.9.1 Märkningar 

Märkningar på produkter kan vara till stor hjälp för konsumenter att fatta informerade 

köpbeslut när det exempelvis kommer till produkters miljöpåverkan (J. König, personlig 

kommunikation, 27 mars, 2015; Thøgersen et al. (2010, s. 1801). Thøgersen et al. (2010, 

s. 1801) förklarar vidare att märkningar i sig dock oftast delger begränsad information 

varför det gäller för konsumenter att ha kunskap om vad specifika märkningar innebär. 

Studien visar att ju mer kunskap konsumenten har om märkningar och om marknaden i 

stort, desto troligare är det att denne förstår märkningen. Även Vermeir & Verbeke (2006, 

s. 185) menar att livsmedelskonsumenter inte alltid har koll på vad olika märkningar 

egentligen står för, även fast de kan vara inarbetade och välkända. Vermeir & Verbeke 

(2006, s. 185) konstaterar också att konsumenter inte nödvändigtvis behöver sätta större 

tilltro till produkter med etiska märkningar, något som till viss del motsäger Pickett-Baker 

& Ozaki (2008, s. 289) som menar att konsumenters tillit gällande företags miljövänlighet 

är högre till välkända märken. Thøgersen et al. (2010, s. 1802) menar även att 

konsumenters egna intentioner att köpa ansvarsfullt producerade produkter spelar in när 

det gäller att använda sig av den här typen av information på produkterna. Detta är något 

vi tidigare diskuterat, nämligen att konsumenters värderingar kan påverka köpavsikter 

(Solomon et al., 2013, s 209; Misra & Agrawal., 2003, s. 276). Dessa värderingar kan 

även leda till att konsumenter mer aktivt söker information som rör köpet (Barrena & 

Sánchez, 2010, s. 267; Solomon et al., 2013, s. 295), ett resonemang som är helt i linje 

med det som Thøgersen et al. (2010, s. 1801-1802) konstaterar i sin studie. 

 

För att exemplifiera märkningar så visar en undersökning om Fairtrademärkning av 

Grankvist (2012, s. 24) att en stor del av Sveriges befolkning är bekanta med denna 

märkning. Landets konsumenter är också positivt inställda och har stort förtroende för 

denna märkning (Grankvist, 2012, s. 24). Grankvist (2012, s. 25) drar också slutsatsen att 

ansvarstagande som rör arbetsvillkor och sociala aspekter är åtminstone lika viktigt för 

konsumenterna som att produkterna i sig är producerade med hänsyn till miljön. 

 

3.10 Hypotesgenerering  
CSR har på senare tid blivit en viktig aspekt när det gäller företags rykte och vilken 

uppfattning konsumenter har om verksamheter, vilket inkluderar förväntningar från olika 

intressenter som är kopplade till aspekter som gäller CSR (Dawkins & Lewis, 2003, s. 

186). Allmänheten har höga förväntningar på att företag ska ta ansvar när det gäller sådant 

som rör miljön samt sociala och etiska frågor (Carrigan & Attalla 2001, s. 564; Dawkins 

& Lewis, 2003, s. 185). Faktiskt har detta blivit en av de absolut viktigaste faktorerna för 

konsumenter vilket innebär att företag har börjat ta mer ansvar för att kunna bemöta denna 

allmänna uppfattning om hur företag bör arbeta (Dawkins & Lewis, 2003, s. 187; 188). 

Detta tolkar vi som att allmänheten i mångt och mycket förväntar sig att företag ska leva 

upp till de värderingar som allmänheten har, vilket tillsammans med vårt SEE-perspektiv 

ligger till grund för följande hypotes: 

 

H1. SEE-vänliga värderingar har en positiv effekt på förväntningar på företags 

ansvarstagande när det gäller SEE-frågor. 
 

Konsumenter anser också att öppenhet som gäller verksamheter är en väsentlig del av 

detta ansvar och en mycket viktig faktor ur ett konsumentperspektiv (Dawkins & Lewis, 
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2003, s. 189; Kang & Hustvedt, 2014, s. 262) vilket leder oss till företags transparens och 

hur den uppfattas av konsumenter. Information om företag och dess verksamhet kan vara 

problematisk även i de fall den finns tillgänglig. När det gäller att söka information är 

problemet i dagens kommunikativa och digitaliserade samhälle snarare att det finns för 

mycket information än för lite (Solomon et al., 2013, s. 333). Något som också spelar in 

i sammanhanget är konsumenters egna värderingar. Dessa personliga värderingar 

påverkar hur man som konsument både söker efter information och hur man utvärderar 

den. Barrena & Sánchez (2010, s. 267) har funnit ett positivt samband mellan den 

tillgängliga informationen som finns och hur ofta konsumenter handlar livsmedel där 

ansvar tagits i tillverkningsprocessen. Författarna menar att detta beror på att 

konsumenter som är intresserade av ämnet också både letar och tar till sig av den 

information som finns tillgänglig. Detta får stöd av Solomon et al. (2013, s. 295) som 

säger att personer som är involverade och engagerade i köp noggrant undersöker 

tillgänglig information. Detta engagemang påverkas enligt Misra & Agrawal (2003) 

bland annat av personliga värderingar, något som beskrivs av Solomon et al (2013, s. 209) 

som tron om ett visst önskvärt sluttillstånd som i överlag genomsyrar alla situationer och 

påverkar individers slutliga beteenden. Hur konsumenter söker information kan också 

skilja sig beroende typ av produkt i avseendet hur ofta produkten inhandlas. Om 

produkten är något man handlar oftare har man troligtvis redan sökt information eller har 

erfarenheter av produktkategorin (Solomon et al., 2013, s. 343). Detta är något som 

troligtvis kommer att påverka vår studie i och med att man som konsument vanligtvis 

inhandlar livsmedel flera gånger i veckan eller kanske till och med dagligen. Det är också 

troligt att konsumenter använder kortbetalning vid köp, vilket är en banktjänst, dock anser 

vi detta mer vara ett resultat av tidigare fattat beslut i och med valet av bank och typ av 

kort. Vi anser att det är troligt att man som konsument aktivt köper livsmedel oftare och 

i större utsträckning än vad man gör aktiva val som gäller att köpa bankprodukter och att 

investera pengar även om man på ett mer inaktivt sätt även använder dessa tjänster 

dagligen. I och med att vi undersöker två olika produktkategorier på två olika marknader 

kan vi konstatera att konsumenters informationssökningsprocess troligtvis kommer att 

skilja sig åt mellan de båda industrierna. 

 

Som vi tidigare nämnt är det alltså idag ett stort problem att det kan finnas för mycket 

tillgänglig information vilket innebär att konsumenter inte kan bearbeta allt (Solomon et 

al., 2013, s. 333; Walsh & Mitchell, 2010, s. 843). Denna ökande mängd av information 

komplicerar därmed köpbeslutsprocessen och kan leda till tillstånd där konsumenter 

istället blir utmattade och minskar sina förmågor att fatta genomtänkta beslut, vilket 

innebär svårigheter att välja bra produkter (Solomon et al., 2013, s. 333; Walsh & 

Mitchell, 2010, s. 839). För mycket tillgänglig information kan bli extra påtaglig när det 

gäller kapitalmarknaden och där konsumenter vill ta hänsyn till SEE-aspekter utöver den 

finansiella information som redan finns (Nilsson, 2010, s. 82). Devlin (2007, s. 646) 

menar också att det kan vara svårt för gemene man som inte har förkunskaper inom 

området att förstå tillgänglig information, något som komplicerar ytterligare för 

konsumenter på kapitalmarknaden. Som vi tolkar dessa teorier behöver alltså information 

vara både tillgänglig och lätt att tillgodogöra sig för att konsumenter ska kunna fatta ett 

så genomtänkt beslut som möjligt. Det ligger alltså i både konsumenters och företags 

intresse att det finns tydligt kommunicerad information kring produkterna.  

 

Transparens och öppenhet från företag när det gäller frågor som rör miljön samt sociala 

och etiska frågor är också en oerhört central del i att bygga positiva kundrelationer (Kang 

& Hustvedt, 2014, s. 262; Reynolds & Yuthas, 2008, s. 62) eftersom det påverkar hur 
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konsumenter uppfattar företag. Kang & Hustvedt (2014, s. 262) förklarar vidare att om 

man som konsument upplever ett företag som transparent så kommer detta att leda till 

positiva attityder gentemot detta, vilket leder oss till följande hypotes: 

 

H2. Transparens om SEE-frågor har en positiv effekt på Attityder. 
 

Walsh & Mitchell (2010, s. 841) definierar tillit som konsumenters tendens att tro på sina 

förväntningar när det gäller företags och industriers framtida beteende. Vi ser detta som 

indikationer på en koppling mellan förväntningar och tillit, då det verkar som att de två 

faktorerna påverkar varandra. Darke et al (2010, s. 360) konstaterar att förväntningar som 

ej uppfylls leder till misstro och tvivel, något som vi anser att man kan betrakta som att 

tilliten minskar. Detta stödjer teorin om kopplingen mellan de två faktorerna. Enligt 

Erdem & Swaits (2004, s. 192) finns en koppling mellan konsumenters tillit och att 

företag har etablerat ett förtroende hos konsumenter genom att dessa företag håller vad 

de lovar. Vi anser att genom att ge löften till konsumenter och hålla dessa skapas tillit 

gentemot företaget, vilket på längre sikt leder till förväntningar hos dessa konsumenter 

att företag ska leva upp till sina löften eftersom man byggt upp en tillit angående detta. 

Detta gör tilliten starkt sammanflätad med konsumentens förväntningar. För att detta ska 

kunna ske behövs även transparens om verksamheten som vi anser vara en avgörande 

faktor för att konsumenterna ska kunna veta huruvida företag håller vad de lovar eller ej. 

Om företaget uppfattas som transparent kommer detta att medföra tillit gentemot 

företaget (Kang & Hustvedt, 2014, s. 262). Utifrån detta resonemang har vi formulerat 

följande hypoteser: 

 

H3. Transparens om SEE-frågor har en positiv effekt på Tillit  
 

H4. Tillit har en positiv effekt på förväntningar på företags ansvarstagande när det 

gäller SEE-frågor. 
 

Enligt Dawkins & Lewis (2003, s. 185) kan man se en förändring i de faktorer som 

konsumenter värdesätter och som påverkar uppfattningen om företag. Det man idag som 

konsument anser vara viktigast är sådant som relaterar till företags ansvarstagande och 

sådant som rör miljön samt sociala och etiska frågor såsom mänskliga rättigheter och hur 

de behandlar sina kunder och anställda (Dawkins & Lewis, 2003, s. 187). Vi menar att 

detta innebär att konsumenter i överlag blir alltmer medvetna och värdesätter dessa 

aspekter högt vilket medför att de har blivit en del av allmänhetens värderingar. Detta 

leder också till att man som konsument förväntar sig att företag lever upp till dessa SEE-

vänliga värderingar (Carrigan & Attalla (2001, s. 564; Dawkins & Lewis, 2003, s. 187). 

Som vi nämnt tidigare så kan konsumenters engagemang i 

informationssökningsprocessen påverkas av personliga värderingar vilket i sin tur 

påverkar individers slutliga beteenden (Solomon et al, 2013, s. 209). Inom 

livsmedelsindustrin finns tidigare forskning som visar sambandet mellan konsumenters 

inställning gentemot SEE-faktorer och deras vilja att handla produkter. Enligt Pickett-

Baker & Ozaki (2008, s. 288-289) är konsumenter i överlag mer villliga att handla 

produkter som de vet framställts på ett sätt som tagit hänsyn till miljön, även om man som 

konsument inte nödvändigtvis lever upp till sina värderingar i slutliga produktval. 

Intentioner till ett beteende anses mäta hur motiverad en person är att utföra beteendet, 

och ju starkare intentioner denne har desto större sannolikhet att det faktiskt genomförs 

(Ajzen, 1991, s. 181). Dock så gäller detta enligt Ajzen (1991, s. 181-182) om det ligger 

helt och hållet inom personens egen kontroll och vilja att utföra beteendet. Pengar är en 
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aspekt som kan utgöra ett hinder för ett visst beteende, även om intentioner att utföra 

beteendet finns (Ajzen, 1991, s. 181-182; Grankvist, 2010, s. 25). För oss blir detta bland 

annat aktuellt i och med att produkter som tar hänsyn till SEE-aspekter oftast har ett högre 

pris, och inom kapitalmarknaden även kan innebära lägre avkastning (Grankvist, 2010, s. 

24; Nordea, 2015). Detta är något som i första hand är aktuellt i ett 

investeringssammanhang i och med att denna typ av beslut på längre sikt kan få märkbara 

konsekvenser för ens framtida levnadsstandard (Lichtenstein et al. (1999, s. 203). Dock 

har den ekonomiska frågan även visat sig kunnat påverka i direkta fall när det gäller 

köpbeslut som rör produkter inom livsmedelsindustrin som tar hänsyn till SEE-aspekter. 

Vi tolkar detta som att den ekonomiska aspekten i mångt och mycket kan vara en 

avgörande faktor för huruvida beteendet kommer att genomföras oavsett om intentionerna 

finns. Den ekonomiska aspekten påverkar på ett mycket direkt sätt konsumenters 

köpbeslutsprocess när det gäller hur konsumenter utvärderar sina alternativ och slutligen 

genomför sina köp. I vår undersökning har vi därför inkluderat att ställa sådant som rör 

miljö samt sociala och etiska aspekter i förhållande till priset och huruvida man som 

konsument är beredd att betala mer eller avstå viss avkastning för att i sina köpbeslut ta 

hänsyn till dessa aspekter. Enligt tidigare forskning är konsumenter beredda att betala lite 

mer för produkter som tar hänsyn till SEE-aspekter (Auger et al., 2003, s 299; Piercy & 

Lane, 2009, s. 253) och benägna att genom sina köpbeslut belöna de företag som uppfyller 

deras ansvarstagande förväntningar som grundas i egna värderingar (Podnar & Golob, 

2007, s. 334; Vassilikopoulou et al., 2005, s. 327). Detta är något som vi i detta arbete 

tolkat som att konsumenter är beredda att betala ett högre pris för produkter som tagit 

hänsyn till SEE-aspekter, i synnerhet om det ligger i linje med konsumentens egna 

värderingar.  

 

Värderingar är något som i stor utsträckning leder till attityder, i och med att en 

grundläggande del av attityder utgörs av värderingar eller övertygelser man har om 

objektet som attityderna riktas mot (Eagly & Chaiken, 2007, s. 599; Martin et al., 2010, 

s. 668). Till skillnad från värderingar är attityder mer riktade mot specifika områden och 

objekt och de leder också på ett mer direkt sätt till ett beteende som en konsekvens. 

Tidigare studier har visat att det finns en tydlig koppling mellan positiva attityder och 

avsikten att handla (Kang & Hustvedt, 2014, s. 262; Ruiz de Maya et al., 2010, s. 1772). 

Vi kan alltså betrakta konsumenters positiva attityder som något eftersträvansvärt för 

företag, något som vi tidigare varit inne på även påverkas av företags transparens. Dock 

finns det andra faktorer som spelar in i sammanhanget och kan påverka huruvida det blir 

något köp eller inte, så som exempelvis ekonomiska faktorer som vi diskuterat tidigare. 

Något som har en direkt påverkan på avsikten att utföra en handling, i det här fallet att 

handla från företag, är tillit gentemot företag som har konstaterats leda till avsikt att köpa 

(Kang & Hustvedt, 2014, s. 257; Kim et al, 2007, s. 556; Lacey & Kenneth-Hansel, 2010, 

s. 591; Walsh & Mitchell, 2010, s. 839). Tillsammans med tillit utgör positiva attityder 

en stark koppling till att handla från företag (Kang & Hustvedt, 2014, s. 262; Solomon et 

al., 2013, s. 310). Detta resonemang tillsammans med vårt SEE-perspektiv leder oss till 

följande hypoteser: 

 

H5. SEE-vänliga värderingar har en positiv effekt på attityder kring SEE-vänliga 

produkter. 

 

H6. SEE-vänliga attityder har en positiv effekt på Avsikt att köpa SEE-produkter. 

 

H7. Tillit har en positiv effekt på Avsikt att köpa.  
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Alla dessa hypoteser kommer att undersökas för både livsmedelsindustrin och 

bankindustrin. Resultatet kommer att jämföras mellan industrierna för att upptäcka 

eventuella likheter och skillnader mellan dessa. Utöver dessa hypoteser kommer vi även 

att göra en övergripande jämförelse genom att undersöka vilka eventuella likheter och 

skillnader som finns mellan livsmedelsindustrin och bankindustrin när det gäller de olika 

variablerna vi undersöker. Denna jämförelse mellan industrierna kommer att vara ständigt 

närvarande när vi senare granskar de empiriska resultaten. 

 

3.11 Undersökningsmodell  
Utifrån de teorier och modeller vi använt oss av i detta arbete har vi konstruerat följande 

undersökningsmodell: 

 

 

 

Modellen visar sambanden mellan de variabler som vi har diskuterat och inkluderat i vår 

studie. Vi kan se ett samband mellan värderingar och förväntningar vilket grundar sig i 

att konsumenters förväntningar ska påverkas av egna värderingar. Individers värderingar 

påverkar även deras attityder som i sin tur påverkar avsikter. Vi kan också se ett samband 

mellan transparens och tillit där transparens påverkar tilliten. Transparensen påverkar 

också attityder. Positiva attityder och tillit leder i sin tur till starkare avsikter.  

 

3.12 Sammanfattande teoritabell 
Nedan följer en sammanfattande tabell över de teorier som vi använt i vår teoretiska 

referensram samt vad dessa har bidraget med till studien. 

 
Teorier Relevanta bidrag till detta arbete 

Köpbeslutsprocessen 
Solomon et al. (2013) 

Vid köp av en produkter går konsumenter igenom fem olika steg. 

Processen består av identifiering av ett problem, informationssökning, 

utvärdering av alternativ, val av produkt och slutligen utvärdering av 

det faktiska köpet. 

Bankindustrin 

Förväntningar 

(om SEE & Transparens) 

 

Transparens 

(om SEE) 

  

Tillit 

Värderingar Attityder 

Intentioner 

& 

Avsikter 

H1 

H4 H3 H2 

H7 

H5 H6 

Livsmedelsindustrin 

Figur 5. Undersökningsmodell med hypoteser. Alla samband positiva. 
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Teorin om planerat 

beteende 
Ajzen (1991) 

Högre intentioner till att utföra ett visst beteende innebär också högre 

sannolikhet att beteendet faktiskt utförs. Intentioner påverkas av 

personliga attityder till ett beteende, upplevt socialt tryck till att utföra 

ett visst beteende (subjektiva normer) och upplevd kontroll över 

beteendet. Enligt denna teori räcker det heller inte alltid med vilja till 

att utföra ett visst beteende, eftersom andra faktorer kan utgöra hinder. 

Sådana hinder kan exempelvis relatera till pengar. Det framgår även att 

personliga värderingar har stark inverkan på de tre nämnda faktorerna. 

Tidigare studier   

Kang & Hustvedt (2014) Denna undersökning visar att företags sociala ansvar, den mängd 

information om arbete inom detta område som de väljer att dela med 

sig av samt konsumenters tillit till att företag tar sina ansvar påverkar 

konsumenters attityder till produkter, något som i sin tur påverkar 

slutliga produktval. 

Variabler   

Förväntningar 
Barrena & Sánchez (2010) 

Carrigan & Attalla (2001); 

Darke et al. (2010);  

Dawkins & Lewis (2003);  

Podnar & Golob (2007);  

Vassilikopoulou et al. (2005) 

Konsumenter har ofta höga förväntingar på att företag tar ansvar inom 

SEE-frågor, en trend som verkar öka både generellt och även inom 

bankmarknaden. Ouppfyllda förväntningar kan mötas av varierande 

typer av intolerans av olika intressentgrupper, bland annat konsumenter 

och media. När förväntningar inte uppfylls finns även risk att 

konsumenters tillit till företagen i fråga skadas. Det finns även 

indikationer som visar att konsumenter med höga förväntingar på 

företags ansvarstagande inom SEE även är sådana som har invanda 

köpbeteenden av varor som producerats på ett ansvarstagande sätt. 

Värderingar 
Ajzen (1991);  

Arvola et al. (2008); 

Barrena & Sánchez (2010); 

Misra & Agrawal (2003);  

Nilsson (2010); 

Ohtomo & Hirose (2007); 

Pickett-Baker & Ozaki 

(2008); 

Ruiz de Maya et al. (2011); 

Solomon et al. (2013) 

Personliga värderingar är en viktig variabel som ligger till grund för 

den köpbeslutsprocess som uppstår när en produkt ska inhandlas. 

Värderingar kan påverkas av olika faktorer, där personligt engagemang 

och påtryckningar från ens omgivning är två vanliga exempel. Andra 

faktorer som kan påverka de värderingar som ligger till grund för ett 

köp kan exemplevis vara relaterat till personliga preferenser och 

hur konsekvenserna av speciella köp eller investeringar påverkar den 

egna levnadsstandarden. Att ha vissa värderingar är dock en sak, medan 

det inte alltid är säkert att dessa speglas i slutliga köpbeslut. 

Den ekonomiska aspekten 

Ajzen (1991); 

Auger et al. (2003); 

Barrena & Sánchez (2010); 

Carrigan & Attalla (2001); 

Grankvist (2010); 

Misra & Agrawal (2003); 

Nilsson (2010); 

Piercy & Lane (2009); 

Podnar & Golob (2005); 

Solomon et al. (2013); 

Vassilikopoulou et al. (2005) 

Pris kan ofta vara en bakomliggande faktor till att de avsikter och 

värderingar man har inte får uttryck i det slutliga beteendet, något som 

kan utgöra hinder för konsumtion av produkter som lever upp till SEE-

värderingar. Detta eftersom dessa ofta kan vara dyrare än andra eller 

generera lägre avkastning i investeringssammanhang. I överlag verkar 

det som att konsumenter kan tänka sig att betala mer för produkter som 

lever upp till de förväntningar om ansvarstagande gällande SEE dessa 

har, samtidigt som högre priser många gånger kan sätta stopp för att 

köp genomförs. När det gäller handel av bankprodukter kan exempelvis 

förkunskaper om antingen finansiella eller etiska aspekter ligga till 

grund för ifall man prioriterar att avstå viss avkastning eller ej, medan 

det inom livsmedelsindustrin tillsammans med pris kan vara faktorer 

som smak och funktion som ställs mot SEE-värderingar. 

Attityder 
Bhattacharya & Sen (2004); 

Eagly & Chaiken (2007); 

Kang & Hustvedt (2014); 

Lazey & Kenneth-Hansel 

(2010); 

Martin et al. (2010); 

Ruiz de Maya et al. (2010); 

Solomon et al. (2013); 

Vassilikopoulou et al. (2005) 

Attityder skiljer sig från värderingar eftersom de inte är allmänna, utan 

kan vara speciella beroende på situation. Beroende på vilken typ av 

motivation och engagemang som ligger bakom så påverkas ett visst köp 

av konsumentens sätt att veta, känna och göra. När det gäller visad 

hänsyn till SEE-frågor har det konstaterats att konsumenters attityder 

till ett företag påverkas positivt när detta uppfyller de förväntningar 

som finns när det gäller att visa hänsyn i dessa områden. Ett viktigt 

verktyg för att företag ska kunna påverka konsumenters attityder är 

därför att tydligt kommunicera hur de arbetar. 
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Avsikter och intentioner 
Ajzen (1991); 

Grankvist (2012); 

Kang & Hustvedt (2014); 

Martin et al. (2010); 

Solomon et al. (2013) 

Avsikter / intentioner påverkas bland annat av de attityder individer bär 

på. Trots detta är det inte alltid som det slutliga beteendet stämmer 

överens med dessa attityder, vilket innebär att avsikter kan utgöra mer 

tillförlitliga mått när det gäller att förstå konsumenters 

ställningstaganden till SEE-frågor. Det är dock viktigt att förstå att 

även avsikter kan skilja sig från slutliga beteenden av olika 

anledningar. 

Tillit  
Barrena & Sánchez (2010); 

Erdem & Swaits (2004); 

EU-kommissionen (2011); 

Kang & Hustvedt (2014); 

Kim et al. (2007); 

Lacey & Kenneth-Hansel 

(2010); 

Pickett-Baker & Ozaki 

(2008); 

Walsh & Mitchell (2010) 

Konsumenters tillit till företag är ett koncept som bygger på en tro om 

att företag gör vad de säger att de gör, vilket även är en viktig aspekt att 

ta hänsyn till eftersom den har visat sig ha ett positivt samband med 

köpintentioner och kundlojalitet. Denna tillit kan bland annat påverkas 

positivt av att konsumenter upplever företags transparens gällande 

arbete inom SEE som hög, genom återkommande konsumtion av 

samma typ av produkt samt även av att konsumenter har god kännedom 

om specifika företag och dess produkter. 

Transparens 
Barrena & Sánchez (2010); 

Carrigan & Attalla (2001); 

Dawkins & Lewis (2003); 

Devlin (2007); 

EU-Kommissionen (2006);  

Kang & Hustvedt (2014);  

Kim et al. (2007); 

König (2015); 

Misra & Agrawal (2003); 

Nilsson (2010); 

Paulet & Relano (2012); 

Piercy & Lane (2009) 

Reynolds & Yuthas (2008);  

Solomon et al. (2013); 

Walsh & Mitchell (2010) 

Företags öppna och ärliga sätt att dela med sig av hur de arbetar med 

SEE-frågor har en avgörande roll när det gäller att bygga relationer till 

konsumenter. Detta eftersom det påverkar konsumenters uppfattningar 

om företag. Högre transparens tenderar att leda till ökad tillit och bättre 

attityder gentemot dessa, och detta speciellt när det kommuniceras goda 

ställningstaganden när det kommer till SEE-aspekter. Detta är dock ett 

ämne som företag inte alltid lyckas leva upp till fullt ut, då önskan om 

mer transparens är ett genomgående tema bland olika forskare. Klar 

och tydlig information anses vara viktigt för att konsumenter ska kunna 

fatta beslut. Sett ur konsumenters perspektiv kan dock för mycket 

information ibland leda till att köpbeslutsprocesser försvåras. När det 

gäller hur mycket man som konsument tar till sig av denna typ av 

information kan egna intressen och erfarenheter inom området ha stark 

inverkan, vilket även innebär att värderingar spelar stor roll. 

Märkningar 

Barrena & Sánchez (2010); 

Grankvist (2012);  

Misra & Agrawal (2003); 

Pickett-Baker & Ozaki 

(2008); 

Ruiz de Maya et al. (2010);  

Thøgersen et al. (2010); 

Vermeir & Verbeke (2006) 

Märkningar som exempelvis KRAV och Fairtrade kan vara bra 

hjälpmedel för att konsumenter ska kunna avgöra hur pass 

ansvarstagande företag och produkter är i olika avseenden. Dessa 

innebär dock väldigt begränsad information, varpå det krävs att 

konsumenten själv har koll på vad olika specifika märkningar innebär. 

Det finns dock olika läger vad gäller etiska märkningar. Den ena sidan 

menar att konsumenter litar starkt på att märkningar uppfyller de krav 

som de säger att de ska göra, medan den andra sidan inte alls litar på att 

sådana lever upp till dessa förväntningar. Viljan att handla produkter 

med ansvarstagande märkningar är även sammankopplad med vad man 

som konsument har för inställning till SEE-frågor, vilket kan relateras 

till värderingar. Ett vanligt hinder för att man som konsument dock 

väljer bort denna typ av märkning har oftast att göra med att det är ett 

dyrare alternativ. 

Tabell 1. Sammanfattning av den teoretiska referensramen. 
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4. Praktisk metod 
Kapitlet inleds med en beskrivning av hur populationen ser ut samt hur vi har gått tillväga 

när det gäller urval och urvalsprocess och vad detta innebär för resultatet av studien. Vi 

fortsätter med att beskriva hur vi konstruerat vårt mätinstrument och genomfört vår 

datainsamling samt vilka statistiska verktyg som använts för att bearbeta insamlad data. 

Vi avslutar med de etiska överväganden som visats hänsyn när vi genomfört studien. 

 

4.1 Population 
Enligt Dahmström (2005, s. 55) är det viktigt att avgränsa och bestämma en population 

för att kunna tydliggöra vad målen med en undersökning är. Populationer består av 

antingen personer eller andra bestämda objekt som alla kan kopplas till en och samma tid 

och till ett gemensamt geografiskt område. I detta sammanhang nämner även Dahmström 

(2005, s. 55) begreppet målpopulation, vilket innebär den population man i slutändan 

eftersträvar att mäta. Den målpopulation vi i detta arbete ämnar att undersöka är hela 

Sveriges befolkning som är 20 år och äldre. 

 

Anledningen till vår åldersgräns på 20 år är att vi för det första ville ha myndiga personer 

i och med att det annars kan bli en etisk fråga när det gäller minderårigas medverkan som 

kan kräva godkännande från förälder eller vårdnadshavare (Bryman & Bell, 2013, s. 137). 

En annan anledning till detta är att vi tänker oss att äldre personer förhoppningsvis har 

större inblick vad gäller bankverksamhet. Att lägga åldersgränsen på 20 år gör också att 

andelen personer som flyttat hemifrån och har eget hushåll bör vara större, något vi finner 

önskvärt i och med att vi undersöker faktorer som kan påverka vid köp av olika produkter 

som man troligtvis gör själv i större utsträckning när man har eget hushåll. Med 

respondenter under 20 år så misstänker vi att många inte hunnit få tillräcklig erfarenhet 

inom områdena ekonomi och livsmedel, vilket behövs för att kunna bidra med trovärdiga 

svar till denna enkät. Dock så har tanken med ett så stort åldersspann varit att kunna mäta 

attityder från så många åldersgrupper som möjligt för ett så trovärdigt resultat som 

möjligt. Om alla personer som ingår i vår målpopulation skulle delta i enkäten så skulle 

detta innebära att en totalundersökning skulle göras (Ejlertsson, 2014, s. 20). Saunders et 

al. (2012, s. 258) menar dock att detta väldigt sällan är möjligt att genomföra, då tid och 

pengar oftast utgör stora hinder. Istället är det mer lämpligt att använda sig av ett urval 

som representerar den målpopulation som ligger till grund för undersökningen 

(Ejlertsson, 2014, s. 20; Saunders et al., 2012, s. 260). Detta görs på ett bra sätt genom att 

välja ut ett slumpmässigt urval där olika kriterier för att urvalet ska vara representativt är 

uppfyllda (Ejlertsson, 2014, s. 20). För att kunna genomföra ett sådant urval är det 

dessutom viktigt att den population som ska undersökas finns tillgänglig i någon typ av 

ram, det vill säga en förteckning eller ett register över de objekt som ingår i denna 

(Dahmström, 2005, s. 55). I vårt fall kan man exempelvis utgå från att en nästintill 

komplett del av vår population går att finna i register hos Skatteverket (Dahmström, 2005, 

s. 56). Eftersom det skulle vara extremt tidsödande och kostsamt att använda sig av hela 

vår målpopulation i vår undersökning så har vi därför använt oss av ett urval, vilket vi går 

in på mer i nästkommande del.  

 

4.2 Urval & Urvalsprocess 
Precis som nämnts ovan så består den målpopulation vi i detta arbete är ute efter av 

Sveriges befolkning där dessa personer är 20 år och äldre. Den 31 december 2014 bestod 

denna del av ca 7,54 miljoner personer (SCB, 2015). Precis som tidigare nämnt så har vi 

inte de resurser som krävs för att göra en så kallad totalundersökning, varför det blir det 



35 
 

mer lämpligt att ta hjälp av ett representativt stickprov för att få ett generaliserbart resultat 

(Bryman & Bell, 2013, s. 189). Eftersom vi i kombination med saknade resurser inte 

heller har tillgång till ett register över alla individer i Sverige som omfattas av våra 

ålderskriterier så har vi därmed beslutat att ett bekvämlighetsurval är mer lämpligt för 

oss. Som en del i detta bekvämlighetsurval har vi valt att använda oss av Facebook, vilket 

även gör att urvalet begränsas till de individer som finns tillgängliga där. Dock så innebär 

detta urval att de resultat vi får fram inte är generaliserbara då det enligt Bryman (2008, 

s. 194) blir svårt att fastställa vilken population som denna typ av urval representerar. 

Dock så verkar denna typ av urval enligt Bryman & Bell (2013, s. 205) vara mycket vanlig 

inom det ekonomiska området, och även ifall resultat ej går att generalisera så kan de 

utgöra en bra grund för fortsatt forskning. Bryman och Bell (2013, 205) menar även att 

bekvämlighetsurval kan vara mer praktiskt och genomförbart än sannolikhetsurval, 

eftersom det senare nämnda kräver mer förberedelser. En annan faktor som talar för 

användandet av bekvämlighetsurval är att andelen bortfall i allmänhet blir mindre när 

forskare själva får välja ut sina respondenter (Bryman, 2008, s. 195).  

 

En typ av bekvämlighetsurval som hade kunnat öka generaliserbarheten av våra resultat 

hade enligt Bryman & Bell (2013, s. 207) varit ifall vi använt oss av ett kvoturval. Detta 

skulle innebära att urvalet kunde delas in i olika kategorier av individer efter exempelvis 

ålder och kön för att göra det mer representativt mot vår målpopulation (Bryman & Bell, 

2013, s. 207). I dagens moderna informationssamhälle där sociala medier är en stor del 

av vardagen anser vi denna kommunikationskanal vara mycket användbar i vår situation 

eftersom vi vill nå ut till så många respondenter som möjligt under en begränsad tid. Vi 

använde oss därför av Facebook för att genomföra undersökningen. Eftersom ett 

kvoturval skulle innebära ett mer omfattande arbete och göra det svårare att komma upp 

i det respondentantal vi varit i behov av, beslutade vi oss för att helt enkelt bjuda in alla 

av våra Facebook-vänner som är över 20 år gamla. Detta resulterade i 578 inbjudna 

personer med någorlunda jämn könsfördelning, 46 % män och 54 % kvinnor. Av dessa 

578 svarade 202 personer på enkäten, och av dessa 202 respondenter var 32 % män och 

68 % kvinnor. Detta medförde dock en stor del unga respondenter, i och med att 80,7 % 

av respondenterna är i åldrarna 20-29 år. Enligt Saunders et al. (2012, s. 291) innebär 

bekvämlighetsurval att undersökningsresultat blir missvisande gentemot dess population. 

Detta gör att vi måste hålla oss kritiska till de resultat som framkommer i den kommande 

empirin. Trots att slutsatserna från denna studie ej är generaliserbara till andra situationer 

fyller de en viktig funktion, nämligen att kunna väcka intresse och fungera som 

utgångspunkt för framtida forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 205), vilket är i enlighet 

med vårt syfte för studien. 

 

4.3 Enkäten - Vårt mätinstrument 
 

4.3.1 Online-enkäter 

Som tidigare nämnt har vi samlat in vårt data genom en enkätundersökning, ett 

tillvägagångssätt som i regel följer med ett deduktivt angreppssätt (Saunders et al., 2013, 

s. 176). Fördelarna med online-enkäter är många, men det finns också nackdelar med 

detta tillvägagångssätt. Bland fördelarna räknas låga kostnader (Bryman 2008, s. 609; 

Trost, 2012, s. 135), vilket så klart spelar en stor roll i de flesta undersökningar, inte minst 

denna då vi som studenter inte har tillgång till någon större budget för vår forskning. 

Genom att spara in på kostnader för till exempel material, kopiering, porto och så vidare 

blir undersökningen betydligt mer genomförbar, speciellt vid större undersökningar 

eftersom dessa kostnader naturligtvis ökar i takt med urvalsstorleken (Bryman, 2008, s. 
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609). Online-enkäter medför också snabbare respons vilket innebär en mindre 

tidskrävande process för oss som författare i och med att vi undviker manuell registrering 

av insamlat data (Trost, 2012, s. 135). Detta medför också en annan viktig aspekt i form 

av att risken för att vi ska göra något fel under databearbetningen minskar (Bryman & 

Bell, 2013, s. 665). Detta innebär också mindre krångel för respondenten som kan lämna 

sina svar direkt via internet istället för om vi exempelvis hade använt oss av en postenkät 

vilket för dessa hade inneburit att behöva posta tillbaka enkäten. Att använda detta 

tillvägagångssätt innebär också för oss författare att processen med att samla in data blir 

lättare att hantera och genomföra både före och efter datainsamlingen (Bryman & Bell, 

2013, s. 664). Man har även möjlighet att kunna utforma enkäten på ett professionellt sätt 

som är attraktivt för respondenterna i och med att utseendet på enkäten enkelt kan varieras 

(Bryman & Bell, 2013, s. 664). Det finns inte heller några begränsningar när det kommer 

till geografiska områden, dock så kan det vara en nackdel att urvalet också begränsas till 

de individer som har tillgång till internet. Detta är dock inget vi ser som ett stort problem 

i och med att de flesta idag har tillgång till internet antingen via dator eller via 

mobiltelefon. Medan online-enkäter också har en tendens att medföra ett lägre antal 

obesvarade frågor i jämförelse med postenkäter kan en nackdel vara en lägre 

svarsfrekvens eftersom bortfallet brukar vara större för online-enkäter (Bryman & Bell, 

2013, s. 664). Genom att göra vår undersökning via Facebook vilket innebär ett 

bekvämlighetsurval tänker vi att risken för bortfall kan minskas i och med att 

respondenterna är individer i vår närhet som vi har någon form av bekantskap med, vilket 

bör öka svarsfrekvensen. Detta får stöd av Bryman (2008, s. 194) som menar att risken 

för bortfall minskar när respondenterna utgörs av individer som finns tillgängliga för 

forskaren. 

 

Andra nackdelar som Bryman (2008, s 609-610) tar upp är att respondenterna kan tvivla 

på att deras svar är anonyma i och med att de svarar via mail. Det finns också en risk att 

samma person svarar på samma enkät flera gånger, exempelvis för att försöka förstöra 

studien, vilket är en risk som minimeras vid postenkäter. När vi i denna studie använder 

oss av en fristående länk via Facebook minskar risken för att respondenterna ska tvivla 

på att deras svar är anonyma eftersom de inte svarar via en bestämd mailadress som 

eventuellt skulle kunna spåras tillbaka till dem. Dock så finns inte samma lagstiftade 

skydd för information som skickas via internet som det gör när det gäller sådant som 

skickas med posten, vilket rent tekniskt sett skulle kunna innebära att informationen kan 

hamna på avvägar (Trost, 2012, s. 144). Risken att samma respondent skulle svara på 

enkäten flera gånger i ett försök att påverka slutresultatet är inte något vi ser som ett 

allvarligt hot. 

 

4.3.2 Enkätens konstruktion 

Undersökningsformulärets utformning spelar enligt Dahmström (2005, s. 138) en 

avgörande roll för att respondenterna ska vilja delta och därmed även svara på ett så 

rättvisande sätt som möjligt. Det är viktigt att formuläret är klart och tydligt samtidigt 

som undersökningen ska börja med en tydlig inledning som innehåller relevant 

information om exempelvis vad undersökningen i allmänhet handlar om och andra 

nödvändiga anvisningar för hur man som respondent ska genomföra den. Detta är något 

vi förhållit oss till då vi bland annat förklarar vilka vi undersökningsansvariga är, att vi är 

i behov av data till vårt examensarbete samt att de genomgående svarsalternativen i 

enkäten ligger mellan skalorna Instämmer helt och Instämmer inte alls. Det framgår även 

att svarsalternativ 4 på den sjugradiga skalan står för Instämmer varken eller (se appendix 

1). Vi har även i enlighet med Dahmström (2005, s. 145) nämnt i enkätens 
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introduktionsdel vad vi i stora drag ämnar att undersöka och även att frågorna kommer 

handla om konsumenters uppfattningar om SEE-aspekter i både bank- och 

livsmedelsindustrin. Dahmström (2005, s. 145) menar även att det ska framgå att enkäten 

är helt frivillig att genomföra samtidigt som respondenterna ska förstå att det är viktigt 

att de genomför den. Det ska även framgå att respondenternas svar kommer presenteras 

anonymt som statistik. Dessa aspekter har alla visats hänsyn i vårt 

introduktionsmeddelande och vi uttryckte även vår tacksamhet till de som deltog.  

 

Efter den inledande informationen valde vi att ha ett fåtal bakgrundsfrågor. Sådana är 

enligt Ejlertsson (2014, s. 86) den typ av frågor som förklarar vem respondenten är när 

det gäller exempelvis kön, ålder, utbildning och sysselsättning. Vi ansåg att ålder och kön 

vara intressanta variabler eftersom dessa kan visa på olika trender, varpå vi efterfrågade 

dessa. Dock så anser Trost (2013, s. 91) att sådan information ska vara i slutet av en enkät, 

bland annat för att den kan uppfattas som tråkig och ointressant. Vi ansåg dock att 

eftersom vi endast hade två stycken sådana frågor så skulle det inte skada respondenternas 

intressen för undersökningen ifall vi började med dessa. 

 

Innan vi i nästa steg kunde börja formulera de enkätfrågor som skulle komma att utgöra 

vår undersökning så var vi först tvungna att fastställa vilka olika områden vi ville mäta i 

vår undersökning. Enligt Ejlertsson (2014, s. 47) går detta under termen 

operationalisering, vilket innebär att man utifrån arbetets frågeformulering och syfte 

fastställer vilka problemområden som ska undersökas för att sedan bryta ner dessa 

ytterligare och därigenom formulera de frågor som faktiskt ska ställas inom varje område. 

De problemområden vi förhållit oss till i vår enkät har varit desamma som de variabler 

som går att hitta i vår teoretiska referensram. Detta ligger till grund för den indelning som 

präglat vår enkät som först går ut på att fastställa respondenternas värderingar när det 

gäller SEE. Sedan fortsätter enkäten med att fastställa respondenternas attityder och 

avsikter när det gäller SEE-aspekter inom livsmedelsindustrin för att därefter undersöka 

upplevd tillit, förväntningar och transparens inom detta område. Därefter ställs samtliga 

frågor igen med bankindustrin i fokus, vilket görs i och med den jämförelse industrierna 

emellan som ligger till grund för denna uppsats. Det anses även viktigt för helheten i 

formuläret att frågors ordningsföljd inte upplevs som rörig, varför det är viktigt att ha 

frågor som tillhör samma område in till varandra (Dahmström, 2005, s. 138 ; Trost, 2013, 

s. 91). Detta är något vi förhållit oss till då exempelvis de frågor som kan relateras till 

samma variabler har ställts efter varandra. När det gäller hur frågorna formulerats så har 

även en del beslut behövts fattas där. Eftersom det på ett eller annat sätt gjorts tidigare 

forskning inom de olika variablerna försökte vi hitta inspiration till en del av våra egna 

enkätfrågor genom tidigare studier (Haws et al., 2010, refererad i Bearden et al. 2011, s. 

173; Antil, 1984; Antil & Bennett, 1979, refererad i Bearden et al. 2011, s. 173; Erdem 

& Swaits, 2004, s. 193; Walsh & Mitchell, 2010, s. 839). De enkätfrågor vi använt oss av 

har ursprungligen varit skrivna på engelska, varpå vi varit tvungna att översätta dessa på 

ett så bra sätt som möjligt. Ingen av frågorna har heller samtidigt åsyftat miljön samt 

sociala och etiska frågor, vilket vi således har lagt till för att öka relevansen mot vår 

referensram.  

 

Enligt Dahmström (2005, s. 123) ska enkäter vara utformade på sådana vis att man som 

respondent vågar hålla sig till sanningen när man svarar. Enkäters utformning får heller 

inte göra att de upplevs som svåra att besvara och som respondent ska man helst känna 

att man fått en positiv bild av den här typen av undersökningar efter att ha genomgått 

dessa. Dessa är alla aspekter som vi försökt förhålla oss till inför insamlingen av vårt data. 
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När vi i startskedet började konstruera undersökningen kunde vi konstatera att vi landade 

på totalt 70 frågor för att på ett tydligt sätt kunna mäta de olika delar och variabler som 

enkäten skulle bestå av. Vi insåg dock väldigt snabbt att respondenterna med detta 

frågeantal skulle kunna uppleva enkäten som alldeles för jobbig att genomföra, vilket 

skulle kunna leda till både frågebortfall och ej genomtänkta svar. Detta var anledningen 

till att vi valde att minska antalet frågor till 39 stycken, vilket därmed innebar att vi noga 

fick tänka igenom vilka frågor som bäst mätte de olika variablerna i vårt arbete. Detta sätt 

att skala ner frågorna har även gjort att de kvarvarande blivit väl genomarbetade. Som 

svarsalternativ valde vi att i överlag använda oss av likert-skalan. Enligt Ejlertsson (2014, 

s. 95) är denna bland annat ett lämpligt sätt att mäta attityder, där respondenter får ange 

hur pass mycket man håller med ett visst påstående. Det är även vanligast att likert-skalor 

är antingen fem- eller sjugradiga. Vi ansåg den sjugradiga skalan passa vårt arbete bättre. 

Detta främst på grund av den jämförelse vi gör mellan två olika industrier, då en större 

skala gör det lättare att urskilja eventuella skillnader.  

 

Det finns många olika internettjänster man kan använda sig av när det kommer till att 

utforma en online-enkät (Trost, 2013, s. 139), där vi i vår studie använt oss av Google 

Forms. Detta var för oss ett passande sätt att samla in vårt data eftersom tanken var att 

använda oss av en online-enkät för att på ett enkelt sätt nå ut till våra respondenter. Google 

Forms lägger dessutom automatiskt in respondenternas svar i ett excel-ark, vilket har 

besparat oss den tid det brukar ta att föra in sådana numeriska resultat manuellt.  

 

4.3.3 Enkätfrågornas konstruktion 

Vid frågornas konstruktion har vi även tänkt på att ställa frågorna på ett sätt som inte på 

något vis kan uppfattas kränkande för respondenterna (Dahmström, 2005, s. 140). 

Eftersom frågorna handlar om personliga värderingar och inställningar till ämnen där man 

kan vara medveten om att man kanske tänker “fel” så har vi försökt att hålla en neutral 

framtoning i våra frågeställningar, då våra värderingar inte ska påverka respondenten. 

Viktiga aspekter att tänka på när man formulerar enkätfrågor är även att använda ett 

lättförståeligt och normalt språk (Ejlertsson, 2014, s. 52; Trost, 2013, s. 81). Detta är något 

vi försökt förhålla oss till i alla frågor, när vi exempelvis inte har kunnat förvänta oss att 

de svarande ska känna till och förstå termen SEE. Därför har vi istället, om än det funnits 

en risk för att respondenterna har uppfattat det som upprepande, valt att skriva ut 

innebörden av termen i varje fråga. Detta har resulterat i att varje fråga avslutas med 

“miljön, samt sociala och etiska frågor”, vilket vi anser vara det tydligaste sättet att ställa 

frågorna på. Dock så strider denna typ av frågeställning mot principen om att en fråga 

inte ska innehålla flera frågor (Trost 2013, s. 79). Detta eftersom den som svarar kanske 

värderar de olika aspekterna i frågan på olika sätt. I vårt fall skulle det kunna innebära att 

respondenterna i vissa fall prioriterar miljöaspekter mer än exempelvis etiska, vilket ger 

ett missvisande svar. Vi anser däremot att eftersom vi i vårt arbete försöker förhålla oss 

till SEE-konceptet som helhet och inte varje del för sig, så ska inte vår studie skadas av 

detta.  

 

Precis som nämnts i föregående del försökte vi från allra första början i så stor mån som 

möjligt ha med frågor som redan beprövats i tidigare arbeten (se appendix 2). Fördelar 

med att använda sådana redan beprövade enkätfrågor är att de ökar validiteten av 

frågorna, något som bland annat innebär att man inte ska behöva genomföra någon 

pilotstudie (Bryman & Bell, 2013, s. 277). Pilotstudien anser vi däremot vara för viktig 

för att utesluta. En annan fördel med tidigare använda frågor är att man kan få inspiration 

och idéer till sina egna undersökningsfrågor (Bryman & Bell, 2013, s. 277). I och med att 
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vår studie genomfördes på svenska samt är ganska specifik när det gäller just de SEE-

aspekter vi vill undersöka har vi snarare starkt inspirerats av tidigare beprövade frågor 

men också formulerat egna frågor utifrån de teorier vi använt oss av i vår teoretiska 

referensram. Som vi nämnt i samband med konstruktionen av enkäten så valde vi att 

endast fokusera på sådana frågor som verkligen var relevanta gentemot vår undersökning 

och referensram vilket resulterade i att en del frågor som beprövats i tidigare arbeten var 

tvungna att skalas bort.  

 

Som ett resultat av den pilotstudie som gjorts, och som kommer att nämnas i 

nästkommande del så är svarsalternativen till frågorna nummer 16 i formuläret ändrade 

från att man ska svara i likert-skalor till att antingen svara ja eller nej. Frågorna gäller 

huruvida respondenterna tycker att det finns andra aspekter att ta hänsyn till förutom de 

som nämns i frågan. Vi valde att förenkla svarsalternativen på detta sätt, eftersom det 

kunde upplevas svårt att gradera svaren till dessa frågor. En nackdel med detta är däremot 

att vi i enkäten nu antyder att man som konsument är säker på sina svar i dessa två frågor. 

Ett tredje alternativ för de som är osäkra hade också varit lämpligt (Ejlertsson, 2014, s. 

76).  

 

Vi har även undvikit att använda oss av negationer i våra frågor, vilket innebär att man 

undviker frågor som innehåller negativa ord som exempelvis “inte” (Ejlertsson, 2014, s. 

59 ; Trost, 2013, s. 82). Detta eftersom både frågorna och svaren kan bli lätta att misstolka. 

Vi har dock medvetet valt att använda oss av negationer i frågorna nummer 3 för att 

urskilja de respondenter som inte läst frågorna tydligt nog.. 

 

4.3.4 Pilotstudie 

Bryman & Bell (2013, s. 276) och Saunders et al. (2012, s. 451) rekommenderar starkt 

att man ska genomföra en pilotstudie innan man gör den egentliga undersökningen, 

speciellt när det gäller enkäter eftersom det vanligtvis inte finns någon forskare 

närvarande som kan vara behjälplig och förtydliga för respondenterna om något är oklart. 

Syftet med en pilotstudie är att säkerställa att det inte uppstår några problem som rör 

datainsamlingen och en pilotstudie kan också ge en indikation på enkätfrågornas validitet 

och reliabilitet (Saunders et al., 2012, s. 451). Man bör även be någon eller några kunniga 

personer bedöma och ge feedback när det gäller frågornas relevans och lämplighet 

(Saunders et al., 2012, s. 451). Innan vi genomförde vår pilotstudie så hade vi ett möte 

med vår handledare som gav oss en del synpunkter på mindre förändringar vad gällde 

formuleringen på vissa frågor. Vi fick även en del tips om att lägga till frågor som 

behandlade den information vi erhållit via mailkontakt med en representant från Sveriges 

Konsumenter som handlade om huruvida man som konsument upplever sig ha makt att 

påverka med sina köpbeslut. När detta hade korrigerats genomförde vi en pilotstudie 

genom att låta 6 av våra studiekamrater svara på enkäten och komma med synpunkter. 

Att vi valde 6 studiekamrater handlar så klart om bekvämlighet i och med att de fanns till 

hands, dock kan detta medföra nackdelar. Detta i och med att de som utför pilotstudien 

egentligen bör vara ett representativt urval för den grupp som ska besvara den riktiga 

enkäten (Saunders et al., 2012, s. 451), något som kan ifrågasättas då de alla är i åldern 

20-30. Vi ser dock våra studiekamrater som en grupp kunniga personer när det gäller den 

här typen av undersökningar i och med att de inkluderats i vår utbildning vilket vi anser 

troligtvis innebär att de besitter mer kunskap om detta än gemene man. Detta tycker vi är 

till största delen positivt eftersom det innebär extra kritiska ögon när det gäller enkätens 

utformning, enkätfrågorna och hur de är formulerade och så vidare.  

 



40 
 

Pilotstudien genomfördes i pappersformat och vi som författare fanns närvarande ifall det 

skulle dyka upp eventuella frågetecken kring enkäten, men också för att vi skulle få en 

bättre uppfattning om deltagarnas synpunkter. Det upptäcktes att åldersintervallen 

överlappades samt att några få frågeformuleringar kunde förbättras. Vi fick också 

synpunkter om att frågan om huruvida det finns något som respondenterna ansåg vara 

viktigare att ta hänsyn till än pris och SEE-aspekter skulle kunna vara lämplig att endast 

ha Ja eller Nej som alternativ istället för en skala 1-7, vilket vi höll med om och därför 

ändrade därefter. Efter att vi korrigerat detta och visat den slutgiltiga enkäten för vår 

handledare genomförde vi den riktiga enkätundersökningen. 

 

4.3.5 Genomförande av enkätundersökning 

Vi bestämde oss för att genomföra enkäten via Facebook för att kunna nå ut till så många 

tänkbara respondenter som möjligt på kort tid. Vi tänker oss också att de personer vi har 

på våra vännerlistor på Facebook är sådana som vi har någon form av relation med, vilket 

förhoppningsvis skulle innebära en högre svarsfrekvens än att göra en undersökning med 

okända personer via exempelvis mail. Vi började med att skapa ett evenemang på 

Facebook som vi döpte till “Hjälp Moa och Tobias ta examen!” (se appendix 3). Vi ville 

ha ett namn på evenemanget som skulle upplevas positivt, skapa lite nyfikenhet och 

samtidigt ge de inbjudna en känsla av att de faktiskt hjälper oss väldigt mycket med vårt 

examensarbete genom att delta i vår undersökning. Att motivera tilltänkta respondenter 

att delta i undersökningen kan göras med hjälp av både inre och yttre motivation 

(Ejlertsson, 2014, s. 39). Inre motivation innebär sådant som exempelvis eget intresse för 

enkäten och att vilja bidra till resultatet medan yttre motivation handlar om exempelvis 

belöningar eller att man känner att man har hjälpt till av ren sympati för den som genomför 

undersökningen (Eljertsson, 2014, s. 39-40). Genom att ha en klar koppling till att de gör 

oss en tjänst, att försöka väcka ett intresse samt få respondenterna att känna att de 

verkligen bidrar till resultatet ville vi med namnet på evenemanget motivera så många 

som möjligt att svara på enkäten. Det kändes också lite roligare än att endast kalla det för 

exempelvis “Enkätundersökning”, vilket vi tror skulle locka betydligt färre personer till 

att besöka sidan och genomföra undersökningen. Vi bjöd in större delen av personerna på 

våra respektive vännerlistor vilket resulterade i 578 inbjudna personer över 20 år, varav 

312 kvinnor och 266 män. Man bör enligt Ejlertsson (2014, s. 33) inte skicka ut enkäten 

när det pågår något annat som kan påverka, exempelvis runt jul, skollov och på sommaren 

eftersom människor då är upptagna med annat och kanske bortresta. Vi skickade ut vår 

enkät tisdagen innan påsk, vilket inte kändes optimalt eftersom det låg så pass nära i tid 

till skärtorsdagen och påskhelgen. Något som skulle kunna ha en negativ inverkan på 

svarsfrekvensen i och med att folk åker bort och tar långhelg. Dock kunde vår enkät 

genomföras var som helst där det finns internet i och med att det är en online-enkät men 

vi tänkte också att en enkätundersökning kanske inte är något som man vill fokusera på 

under en ledighet. Vi valde trots detta att genomföra enkäten denna tisdag eftersom vi 

arbetat under viss tidspress och ansåg att vi inte ville vänta längre än nödvändigt med att 

påbörja datainsamlingen. Vi satte slutdatum, det vill säga datum för evenemanget, en 

vecka senare för att även lämna öppet för de som ville svara efter påskledigheten. Den 

annalkande påsken tycks dock inte ha haft speciellt stor negativ inverkan på de inbjudnas 

benägenhet att besvara enkäten då vi redan på skärtorsdagen hade fått in drygt 150 svar 

vilket var vårt mål. Det slutgiltiga antalet besvarade enkäter blev 202 stycken. I och med 

att enkäten distribuerades via ett evenemang på Facebook skickas en automatisk 

påminnelse ut till de inbjudna dagen före detta evenemang, vilket i kombination med det 

positiva gensvar vi fick gjorde att vi inte fann det nödvändigt att på andra sätt påminna 

respondenterna att besvara enkäten. 
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Att genomföra enkäten på detta sätt medför vissa nackdelar. Förutom den uppenbara 

urvalsproblematiken så kunde vi heller inte i efterhand justera för till exempel en jämnare 

köns-eller åldersfördelning efter de som faktiskt besvarat enkäten. Detta är något som 

hade varit mer genomförbart vid en enkätutdelning i pappersform där vi hade kunnat ha 

ett mer personligt möte med de tilltänkta respondenterna och på så vis enkelt kunna 

sortera ut och välja respondenter efter hand beroende på vilken köns- och åldersfördelning 

tidigare respondenter haft. Generellt är det förmodligen även ett lägre antal äldre personer 

som använder Facebook i jämförelse med den yngre generationen, vilket i sig medför en 

skev åldersfördelning i vårt urval. 

 

4.4 Bortfall 
Bryman & Bell (2013, s. 190) beskriver bortfall som en felkälla som inte uppstår i själva 

urvalsprocessen, men som snarare uppstår av att exempelvis respondenter vägrar 

samarbeta, inte går att hitta eller att de av olika anledningar inte är förmögna att bidra 

med användbar information. Bryman & Bell (2013, s. 202) menar även att bortfall består 

av personer som valt att inte delta i studien. I vårt fall bjöd vi in 578 personer att delta i 

vår undersökning, varav 202 av dessa valde att samarbeta och svara på vår enkät. Detta 

innebär att vi fick en svarsfrekvens motsvarande 35 % av det totala urvalet. Det kan även 

vara så att respondenter väljer att inte svara på undersökningar eftersom dessa inte delar 

de åsikter som ligger bakom en enkät, vilket är svårt att hitta bevis för (Bryman & Bell, 

2013, s. 248). Av de 202 respondenter var det dock 13 av dessa som av olika anledningar 

missade att svara på ett fåtal frågor när de besvarade enkäten, vilket resulterat i att vi gått 

miste om totalt 14 svar. Bryman & Bell (2013, s. 344) menar att det är viktigt att ta 

ställning till hur sådana interna bortfall ska hanteras. Vi har dock valt att behålla dessa i 

vår studie eftersom 12 av 13 respondenter endast missat att besvara en fråga av 39, vilket 

vi anser inte ska påverka våra slutresultat främst på grund av att vi baserar stor del av vår 

databehandling på medelvärden. Dessa ska inte påverkas avgörande ifall det saknas ett 

fåtal frågor som det gör i detta fall. Vi vet heller inte vad som ligger bakom dessa små 

bortfall, förmodligen beror de på missar eftersom resten av frågorna är ifyllda. En 

anledning skulle kunna vara att dessa respondenter kan ha fyllt i enkäten via surfplatta 

eller mobiltelefon, varpå det blir enklare att göra misstag.  

 

När det gäller bortfall som uppstår på grund av att respondenter av olika anledningar inte 

alls svarat på undersökningen anser Dahmström (2005, s. 323) att över 30 % är 

oacceptabelt för en trovärdig studie medan Bryman & Bell (2013, s. 249) lägger sig på 

ungefär 50 %. Eftersom vårt bortfall är 65 % är vi återigen medvetna om den brist på 

generaliserbarhet som vår studie innebär.   

 

4.5 Verktyg för analys av data 
 

4.5.1 Cronbach’s Alfa (α)  

Vi har som tidigare nämnt vidtagit de åtgärder som varit möjlig inför vår 

enkätundersökning för att få en hög intern reliabilitet på våra enkätfrågor, men trots detta 

är det inget man med säkerhet kan bedöma förrän man genomfört undersökningen (Patel 

& Davidson, 2012, s. 105). För att ytterligare granska huruvida våra enkätfrågor mätt 

samma begrepp använder vi något som kallas Cronbach´s Alfa efter genomförd 

enkätundersökning. Detta är ett mycket vanligt statistiskt mått som används för att mäta 

den interna reliabiliteten, det vill säga hur väl frågor stämmer överens med varandra 
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(Bryman & Bell, 2013, s. 172; George & Mallery, 2011, s. 223). För att kunna genomföra 

ett Cronbach´s Alfa krävs 100-200 besvarade enkäter och det måste även finnas minst två 

ställda frågor per begrepp (Spector, 1991, s. 29;31). Dessa krav uppfyller vi i och med 

våra 202 besvarade enkäter och det faktum att vi har minst två frågor per begrepp. Värdet 

för Cronbach´s Alfa varierar oftast mellan 0 och 1 (även om det är teoretiskt möjligt att 

även få ett negativt värde) och ju närmare 1 desto större är den interna överensstämmelsen 

mellan frågorna i det aktuella begreppet (George & Mallery, 2011, s. 223). Det finns dock 

delade åsikter om vilka värden som ska godtas som pålitliga men det finns dock en vanlig 

tumregel som säger att runt 0,7 är en acceptabel nivå (George & Mallery, 2011, s. 231; 

Spector, 1991, s.32). Enligt George & Mallery (2011, s. 231) kan följande tumregler 

användas för värdena på Cronbach´s Alfa (α): 

 

α > 0,9 = Utmärkt 

α > 0,8 = Bra 

α > 0,7 = Acceptabel 

α > 0,6 = Tvivelaktig 

α > 0,5 = Dålig 

α < 0,5 = Oacceptabel 

 

Vi har en ganska specifik frågeställning som handlar om SEE-aspekter och dessutom rör 

svenska konsumenter och vad de har för uppfattningar om att handla produkter i Sverige. 

Detta medför vissa svårigheter när det gäller att använda beprövade enkätfrågor, förutom 

att det blir en fråga om att översätta frågorna från engelska vilket är det mest 

förekommande språket i den tidigare forskning vi utgått ifrån. I vår studie har vi därför 

konstruerat större delen av frågorna själva med hjälp av vår teoretiska referensram och 

genom att använda tidigare undersökningar som inspiration till våra enkätfrågor. Det är 

därför extra viktigt för oss att genomföra ett Cronbach´s Alfa för att kunna fastställa 

huruvida de frågor vi konstruerat är tillförlitliga. 

 

4.5.2 T-test 

Enligt Moore et al. (2009, s. 434) kan en bra metod när det gäller att utforska skillnader 

mellan liknande variabler vara att använda sig av en “matched pairs”-studie. Detta är ett 

av tre möjliga t-test, och enligt George & Mallery (2011, s. 134) är syftet med t-test i 

allmänhet att klargöra ifall medelvärden mellan olika typer av distributioner skiljer sig åt. 

I en sådan matched pairs studie, eller paired samples t-test, består urvalet av individer 

som har två olika upplevelser av en specifik variabel (George & Mallery, 2011, s. 134). 

Detta kan förklaras ytterligare med att fokus när det gäller t-test ligger på att upptäcka 

skillnader mellan de resultat som uppkommer av två enheters vardera mått (Moore et al., 

2009, s. 436). Dessa förklaringar ligger enligt oss helt i linje med den 

undersökningsmodell som ligger till grund för vårt arbete, där samma individer har 

uppfattningar om samma aspekter inom både livsmedels- och bankindustrin. 

 

För att ett sådant t-test ska kunna genomföras på ett så bra sätt som möjligt så krävs det 

att urvalet antingen är normalfördelat eller att det består av minst 40 deltagare (Moore et 

al., 2009, .s 437-438). Eftersom vårt urval består av 202 respondenter innebär det att 

denna metod är fullt användbar för oss. Ett viktigt syfte när man använder sig av t-test är 

att fastställa sannolikheten att kunna förkasta en nollhypotes (George & Mallery, 2011, s. 

96; Moore et al., 2009, s. 439). Nollhypotesen i vår studie är följaktligen att inga 

signifikanta skillnader existerar mellan de variabler inom livsmedels- och bankindustrin 

som mäter samma saker. Vid användandet av SPSS för att genomföra t-test till denna 
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studie är den signifikans som ska hjälpa oss att avgöra huruvida nollhypotesen ska 

förkastas eller ej tvåsidig. Syftet med denna tvåsidiga signifikans är att avgöra ifall 

medelvärdet av en distribution skiljer sig signifikant ifrån en annan (George & Mallery, 

2011, s. 135). Det innebär i detta arbete huruvida respondenternas uppfattningar om 

livsmedelsindustrin skiljer sig signifikant från samma uppfattningar om bankindustrin. 

Ett annat resultat som uppkommer med hjälp av t-test är t-värde. Enligt George och 

Mallery (2011, s. 141) består detta värde av skillnaden mellan två jämförande variablers 

medelvärden dividerat med ett standardfel. Det sistnämnda är ett sätt att mäta 

medelvärdens stabilitet eller urvalsfel och räknas ut med hjälp av standardavvikelser 

(George & Mallery, 2011, s. 141).   

 

4.5.3 Korrelation 

Enligt Moore et al. (2009, s. 111) kan korrelation beskrivas som den styrka som existerar 

kvantitativa variabler emellan. Studenmund (2014, s. 54) förklarar vidare att denna kan 

mätas mellan -1 och +1 där ju närmare dessa värden för det positiva eller negativa 

samband mellan två variabler hamnar, desto högre är korrelationen. Detta innebär i sin 

tur att om styrkan av sambanden har ett värde som motsvarar 0 så betyder det att ingen 

korrelation alls existerar mellan variablerna.  

 

Studenmund (2014, s. 262) menar att det i samband med regressionsanalyser blir svårare 

att urskilja till hur stor del den beroende variabeln påverkas av var och en av de oberoende 

variablerna ifall de har en hög korrelation mellan varandra. Detta fenomen kallas 

multikollinearitet och beskrivs av Djurfeldt & Barmark (2009, s. 111) som när oberoende 

variabler följer samma variationer. Vid bedömning av huruvida detta påverkar ens egen 

studie kan man enligt Studenmund (2014, s. 272) se en korrelation mellan -0,8 och 0,8 

som riktlinje för vad som kan anses som godtagbart. Korrelationer utanför denna ram kan 

däremot ses som alltför hög.   

 

4.5.4 Regressionsanalys 

Vi har använt oss av regressionsanalys för att kunna se om det finns några samband 

mellan våra variabler för att på så vis kunna acceptera eller förkasta våra hypoteser som 

finns i vår modell. Regressionsanalys är ett statistiskt verktyg som ämnar visa hur en 

variabel kan förändras beroende på förändringar i en annan variabel (Studenmund, 2014, 

s. 5). Den variabel som påverkar den andra är en förklarande och oberoende variabel 

medan den variabel som påverkas kallas för beroende variabel eller responsvariabel 

(Moore et al., 2009,s. 618; Studenmund, 2014, s. 5). När det finns en oberoende variabel 

som förklarar en beroende variabel är det en enkel linjär regression som kan uttryckas på 

följande sätt (Studenmund, 2014, s. 7; 9): 

 

Y= β0+β1X+ε 
 

Där: 

Y= Beroende variabel 

β0= Värdet på Y när X är 0 

β1= Förändringen i Y om X ändras en enhet 

ε= Slumpmässig felterm 

 

När det finns flera oberoende variabler som förklarar en beroende variabel kallas 

regressionen för multivariat linjär regression (Studenmund, 2014, s. 13). Detta innebär att 
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formeln byggs på med fler oberoende variabler och de förändringar dessa medför på den 

beroende variabeln (Studenmund, 2014, s. 12, 13): 

 

Y= β0+β1x1+...+βkxk+ε 
 

Där: 

Y= Beroende variabel 

β0= Värdet på Y när xk är 0 

βk= Förändringen i Y om xk ändras en enhet givet alla andra lika 

xk= k antal oberoende variabler 

ε= Slumpmässig felterm 

 

Vi har använt oss av SPSS 22 för att genomföra dessa tester vilket innebär att dessa 

uträkningar görs automatiskt i programmet. I vår studie har vi flera oberoende och 

beroende variabler i och med att alla variablerna påverkar och/eller påverkas av varandra 

i en sorts kedjesamband. En variabel som är oberoende i ett samband kan vara beroende 

i ett annat. Detta blir tydligt när man tittar närmare på våra hypoteser, exempelvis 

sambandet i hypotes 4 och 5a. I hypotes 4 utgör värderingar den oberoende variabeln (Xk) 

som antas påverka attityder som är den beroende variabeln (Y). Men, i hypotes 5a anses 

attityder vara den oberoende och förklarande variabeln (Xk) till avsikter som utgör den 

oberoende variabeln (Y) i detta sammanhang. En stor del av variablerna kommer alltså 

att omväxlande utgöra både Y och X, alltså den beroende och oberoende variabeln i de 

samband vi undersöker. Vi kommer även att använda oss av både enkel och multivariat 

linjär regression eftersom det i vissa fall kommer att finnas en oberoende variabel och i 

andra fall fler än en oberoende variabel som påverkar den beroende variabeln. Det är 

dessa samband mellan variablerna som vi kommer att fokusera på när vi redovisar vårt 

resultat av regressionsanalysen i och med att dessa är direkt kopplade till våra hypoteser. 

Vi kommer att granska värdena på β i och med att dessa visar huruvida det finns ett 

samband eller inte, och även visar om det eventuella sambandet är positivt eller negativt. 

I uttrycken ovan är det även inkluderat en så kallad slumpmässig felterm. Detta innebär 

påverkan på Y som inte innefattas av de förklarande variablerna, något som nästan alltid 

uppstår (Studenmund, 2014, s. 9). Denna slumpmässiga felterm inkluderar allt från 

exempelvis mätfel till sådana händelser som inte går att förutse (Studenmund, 2014, s. 9).  

 

Vi kommer också att titta på förklaringsgraden som mäter hur stor del av de observerade 

resultaten som kan förklaras med de regressioner som används (Studenmund, 2014, s. 

51). Man bör dock vara medveten om att förklaringsgraden ökar ju fler variabler som 

läggs till i regressionen oavsett om dessa inte har något förklarande samband med Y, 

varför man hellre i vissa fall bör använda sig av så kallad justerad förklaringsgrad (R2) 

som tar hänsyn till detta (Studenmund, 2014, s. 56). Den justerade förklaringsgraden 

ändras endast om den tillagda variabeln har någon egentlig påverkan på Y (Studenmund, 

2014, s. 56). 

 

Något som också är användbart när man gör multipla linjära regressioner, det vill säga 

när det finns flera förklarande variabler som anses påverka en beroende variabel, är något 

som kallas för ANOVA, eller “Analysis of Variance” som vi översatt till variansanalys 

(Moore et al., 2009, s. 604). Det vi kommer att fokusera på vad gäller ANOVA är F-

värdet som visar huruvida någon av de oberoende, förklarande, variablerna har någon 

påverkan på den beroende variabeln (Moore et al., 2009, s. 644). Testet visar alltså inte 

vilken av de oberoende variablerna som förklarar den beroende variabeln utan endast att 
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minst en av de oberoende variablerna har ett signifikant samband till den beroende 

variabeln (Moore et al., 2009, s. 644). För både enkel och multipel regression tyder ett 

högt F-värde på att det finns ett samband mellan den/de oberoende variabeln/variablerna 

och den beroende variabeln (Moore et al., 2009, s. 644). 

 

4.5.5 Signifikanstest 

Vi kommer också att titta på signifikansnivån när vi testar våra hypoteser. Signifikans 

brukar även kallas för statistisk signifikans eller sannolikhet, vilken brukar betecknas som 

“P” för “probability” som översatt betyder sannolikhet (George & Mallery, 2011, s. 96). 

 

Statistisk signifikans (P-värdet) eller sannolikhetstest används flitigt inom många 

områden eftersom det fastställer sannolikheten att nollhypotesen är sann vilket skulle 

innebära att den aktuella effekten skulle ha uppstått av en ren slump (George & Mallery, 

2011, s. 96; Moore et al., 2009, s. 398). Det är P-värdet man tittar på och ju mindre P-

värdet är desto större är indikationerna för att effekten är statistiskt signifikant (Moore et 

al., 2009, s. 399). Man kan även säga att ju mindre P-värdet är, desto större är 

sannolikheten att de resultat man fått är meningsfulla och giltiga (George & Mallery, 

2011, s. 96). Våra hypoteser utgörs av alternativhypoteser, alltså sådant som innehåller 

en effekt av något slag, det vill säga det ena påverkar det andra eller att det finns en 

skillnad. Ett lågt P-värde talar därför för att våra hypoteser stämmer. Vanliga 

signifikansnivåer att använda sig av är 1%, 5% och 10% (Moore et al., 2009, s. 288). I 

detta arbete kommer vi främst att använda oss av 1% och 5% signifikansnivå, även om 

10% diskuteras i vissa fall. 

 

4.6 Etiska överväganden 
När man planerar en enkätundersökning är det viktigt att göra vissa etiska överväganden 

och i Sverige finns också en lag om detta när det gäller forskning som rör människor 

(Ejlertsson, 2014, s. 31. Denna lag omfattar egentligen inte vårt arbete i och med att vi 

studerar under doktorandnivå, men man bör enligt Ejlertsson (2014, s. 31) trots detta ha 

denna etiklag som en slags vägledning när det gäller etiska aspekter. Det är speciellt fyra 

krav när det gäller etiska aspekter som bör tas i beaktande, nämligen informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013, s. 

137; Ejlertsson, 2014, s. 32; Patel & Davidson, 2012, s. 63).  

 

I informations- och samtyckeskraven ingår att man ska som forskare vara tydlig med vad 

som är syftet med undersökningen, att det är frivilligt att delta och att deltagarna har rätt 

att avbryta när som helst (Bryman & Bell, 2013, s. 137; Dahmström, 2005, s. 145; 

Ejlertsson, 2014, s. 32; Patel & Davidson, 2012, s. 63). Detta är något vi varit mycket 

tydliga med under genomförandet av vår undersökning i och med att vi i enkäten tydligt 

förklarat och har tagit hänsyn till alla dessa aspekter (se appendix 1). Det är viktigt att se 

till att personuppgifter om de som deltar i undersökningen inte hamnar på avvägar, det 

föreligger ett krav på både konfidentialitet och anonymitet (Bryman & Bell, 2013, s. 137; 

Ejlertsson, 2014, s. 32). I vår undersökning samlar vi inte in några egentliga uppgifter om 

respondenterna själva utan har endast inkluderat ålder och kön, förutom deras faktiska 

svar på enkäten om detta kan anses som personlig information. Respondenterna är helt 

anonyma och trots att vi har ett hum om vilka som har svarat kan inte ens vi som författare 

avgöra vem som har svarat vad, vilket gör att vi anser detta krav på anonymitet uppfyllt. 

Den information vi samlat in kommer endast att användas för detta ändamål, det vill säga 

vår uppsats, vilket gör att vi uppfyller nyttjandekravet (Ejlertsson, 2014, s. 32; Patel & 

Davidson, 2012, s. 63). Vi har inte heller på något sätt vilselett våra respondenter vilket 
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gör att vi även anser oss uppfylla det krav som Bryman & Bell (2013, s. 137) har på vad 

som rör så kallade falska förespeglingar. Vi har en kort inledande text till enkäten där vi 

förklarat vad denna går ut på och där vi tagit hänsyn till alla dessa aspekter (se appendix 

1). Utifrån detta anser vi oss ha uppfyllt alla de etiska överväganden man bör göra vid 

forskning i Sverige. 
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5. Empiri- resultatredovisning  
Kapitlet inleds med grundläggande information om de respondenter som deltagit i vår 

enkätundersökning. Vi fortsätter med att redogöra för studiens interna reliabilitet och 

huruvida det finns några skillnader mellan livsmedelsindustrin och bankindustrin i de 

variabler vi undersöker. Vi kommer även att redovisa resultatet av vår hypotesprövning 

som genomförts med hjälp av regressionsanalyser. Kapitlet avslutas med vår reviderade 

undersökningsmodell. 

 

5.1 Respondenternas fördelning 
Vi kommer nu att presentera beskrivande information som rör respondenternas fördelning 

med hjälp av tabeller. Vi kommer inte att lägga någon större vikt vid dessa faktorer i 

senare moment eftersom det är en jämförelse mellan industrier vi är intresserade av i 

första hand. Vi anser det dock vara lämpligt att beskriva respondenternas fördelning trots 

detta eftersom det ger en mer utförlig bild av underliggande faktorer som eventuellt kan 

påverka resultatet och i förlängningen vilka slutsatser man kan dra av dessa. Det ger även 

läsaren en möjlighet att dra egna slutsatser och dessa faktorer kan också vara något att ta 

i beaktande när det gäller vidare forskning. 

 

Kön: Frekvens Procent % 

Kvinna 140 69,3 

Man 62 30,7 

Total 202 100 

Tabell 2. Könsfördelning. 

 

Som vi kan se i tabell 1 ovan har vi 69,3 % kvinnor och 30,7 % män bland våra 

respondenter. Av de som var inbjudna till evenemanget för att svara på enkäten var 54 % 

kvinnor och 46 % män, alltså en betydligt jämnare könsfördelning. 
 

Ålder: Frekvens Procent % 

20-29 år 163 80,7 

30-39 år 13 6,4 

40-49 år 10 5 

50 + 16 7,9 

Total: 202 100 

Tabell 3. Åldersfördelning. 

 

Tabell 3 visar en något ojämn åldersfördelning och det är tydligt att de flesta av våra 

respondenter är mellan 20-29 år. Detta är inte speciellt oväntat i och med att vi båda 

författare också innefattas av detta åldersspann och har troligtvis en skevhet när det gäller 

denna åldersgrupp bland våra vänner på Facebook.  

 

Vi kan i och med dessa resultat konstatera att respondenterna till stor del utgörs av kvinnor 

i åldrarna 20-29 år. 
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5.2 Variablernas relevans 
På frågan om det finns andra viktigare faktorer att ta hänsyn till än sådana som gäller 

avkastning, avgifter, miljö och sociala och etiska frågor har respondenterna svarat som 

följer: 

 

 
Tabell 4. Variablernas relevans. 

Som vi kan se i tabellen ovan finns en viss skillnad mellan livsmedelsindustrin på 64,4 % 

och bankindustrin med 61,9 % som anser att det inte finns några andra viktigare faktorer 

att ta hänsyn till vid köp inom de respektive industrierna än de som vi inkluderat i vår 

studie. Siffran är därmed lägre för bankindustrin där man alltså i större utsträckning anser 

att det finns andra viktigare faktorer att ta hänsyn till. Vi konstaterar för båda industrier 

att större delen av våra respondenter anser att alla variabler som är relevanta för köpet har 

inkluderats i undersökningsfrågorna. 

 

5.3 Chronbach’s Alfa 
Som tidigare nämnt bör värdet på Cronbach´s Alfa vara runt 0,7 för att vara på en 

acceptabel nivå när det gäller huruvida enkätfrågorna inom samma begrepp mäter samma 

sak. I tabellen nedan visas resultatet från detta test: 

 

Chronbach's Alfa Livsmedelsindustrin Bankindustrin 

Värderingar 0,836 0,836 

Attityder 0,657 0,675 

Attityder (Exkl. omvänd fråga) 0,725 0,757 

Avsikter 0,763 0,789 

Tillit 0,863 0,826 

Transparens 0,687 0,824 

Förväntningar 0,867 0,874 

Tabell 5. Chronbach's Alfa. 

 
Som vi kan se har vi värden som till större delen ligger över 0,7 och 0,8 vilket innebär 

acceptabel respektive en bra nivå på värdena. Detta tyder starkt på att våra frågor inom 

samma begrepp mäter vad de avser att mäta vilket innebär att enkätfrågorna kan anses 

vara pålitliga. De värden som kan anses tveksamma och därför bör användas med större 

försiktighet är attitydfrågorna som inkluderar fråga nummer 3, den omvända frågan, och 

de som mäter transparens inom livsmedelsindustrin. Vi kan dock se att värdena för 

begreppet attityder som ligger på 0,657 för livsmedelsindustrin och 0,675 för 

bankindustrin fortfarande ligger någorlunda högt. När vi exkluderar den omvända frågan 

kan vi även se att värdena hamnar på 0,725 för livsmedelsindustrin och 0,757 för 

Frekvens Procent

Ja 72 35,6

Nej 130 64,4

Totalt 202 100

Ja 77 38,1

Nej 125 61,9

Totalt 202 100

16. Vid köp av livsmedel tycker jag att det finns andra 

viktigare faktorer att ta hänsyn till än sådana som gäller 

pris, miljö och sociala och etiska frågor.

16. Vid investeringar tycker jag att det finns andra 

viktigare faktorer att ta hänsyn till än sådana som gäller 

avkastning, avgifter, miljö och sociala och etiska frågor.
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bankindustrin vilket är väl över acceptabel nivå på 0,7. Vi kan alltså säga att utan den 

omvända frågan är begreppet mer pålitligt, även om vi anser att resultatet fortfarande kan 

användas med försiktighet när vi inkluderar den omvända frågan. Vi kan även se att värdet 

för begreppet transparens när det gäller livsmedelsindustrin ligger strax under 0,7 med 

värdet 0,687. Vi anser detta värde vara så pass högt och nära 0,7 att vi ändå kan räkna det 

som relativt tillförlitligt. Vi kan också se att den upplevda transparensen för bankindustrin 

hamnar på en bra nivå med ett värde över 0,8. Man kan spekulera i huruvida skillnaden 

på dessa värden mellan industrierna är en fördel eller nackdel. Det kan å ena sidan peka 

på att transparensen skulle kunna vara högre än vad värdet visar för livsmedelsindustrin 

i och med det högre värdet på bankindustrin vars frågor är formulerade på exakt samma 

sätt förutom att livsmedelsindustrin och dess produkter har bytts ut mot bankindustrin och 

dess produkter. Det kan å andra sidan även indikera att vi inte riktigt lyckats med att 

säkerställa att frågorna som mäter begreppet transparens mäter samma sak mellan de olika 

industrierna, i och med att vi bytt ut livsmedelsindustrin mot bankindustrin och kanske 

kunde ha formulerat om oss för ett jämnare resultat. Vi bedömer dock trots detta att de 

generellt höga värdena vi har i huvudsak visar att vi kan lita på de frågor vi ställt i vår 

enkätundersökning. 

 

5.4 T-test och medelvärden 
T-testet har som bekant som syfte att klargöra huruvida medelvärden mellan olika typer 

av distributioner skiljer sig åt (George & Mallery, 2011, s. 134). Vi har således genomfört 

detta test för att undersöka eventuella skillnader mellan våra två industrier. Resultatet från 

testet kan ses i tabellen nedan: 
 

 

 

Tabell 6. T-test. Jämförelse variabler. 

 

Som vi ser i tabellen visar det sig att det finns signifikanta skillnader i medelvärdet när 

det gäller alla de olika begreppen mellan livsmedelsindustrin och bankindustrin med 

undantag för begreppet tillit där respondenterna svarat identiskt. Det kan tyckas märkligt 

att medelvärdet är exakt lika för de båda industrierna för detta begrepp, vilket är 

anledningen till att vi undersökte detta extra noggrant genom att specifikt titta på den 

variabeln ifall det skulle ha blivit något fel under databearbetningen när vi konstruerade 

begreppen. Vi konstruerade om begreppet för att vara säkra på att det stämde och 

genomförde testet igen med samma resultat. Det visade sig att det hela var korrekt när vi 

granskade dessa frågor för sig och såg att de skiljde sig på andra sätt, till exempel vad 

gäller svarsfrekvensen och hur många i antal som angett de olika svarsalternativen 1-7 på 

likert-skalan (se appendix 6). Vad gäller de övriga begreppen så kan vi som sagt se att det 

finns en signifikant skillnad mellan de olika industrierna i och med att alla värden 

Medelvärde* T-värde Signifikans

Par 1 AttityderLivs - AttityderBank 2,27363 8,975 0**

Par 2 AvsiktLivs - AvsiktBank 2,31818 12,365 0**

Par 3 TillitLivs - TillitBank 0 0 1

Par 4 TransparensLivs - TransparensBank 1,275 5,966 0**

Par 5 FörväntningarLivs - FörväntningarBank 1,24365 4,459 0**

Paired Samples T-Test

*Skillnader i medelvärde mellan industrierna

**Signifikant på nivån 1 %
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resulterat i 0. Vi konstaterar därför att dessa skillnader är signifikanta på signifikansnivå 

1 %.  

 

För att man som läsare även ska få en uppfattning om hur medelvärdena i de olika 

industrierna ser ut och inte bara vilka skillnader som finns har vi även sammanställt 

medelvärdena för de olika begreppen i en tabell: 
 

 

Tabell 7. Medelvärden. Jämförelse variabler. 

Medelvärdet för värderingar är ca 14,45 för båda industrier eftersom de inte ingår i någon 

jämförelse utan gäller mer generellt. Vi kan också se att det finns skillnader mellan 

industrierna, en skillnad som konstaterats signifikant i t-testet. Man kan också se att 

värdena för livsmedelsindustrin generellt sett är högre än de för bankindustrin. Detta med 

undantag för begreppet tillit som har värdet 7, 2487 för båda industrierna. Med hjälp av 

detta och t-testet kan vi konstatera att medelvärdena för alla begrepp utom tillit är 

signifikant högre inom livsmedelsindustrin i jämförelse med bankindustrin. Detta tyder 

på att respondenterna har mer SEE-vänliga attityder och avsikter och är mer villiga att 

betala lite extra för produkter som tar hänsyn till dessa aspekter när det gäller 

livsmedelsindustrin än när det gäller bankindustrin. Respondenterna upplever också 

livsmedelsindustrin som mer transparent när det gäller information som rör hur produkter 

inom industrin tagit hänsyn till SEE-aspekter. Respondenterna har även högre 

förväntningar på att SEE-aspekter ska prioriteras och förväntar sig mer öppenhet om hur 

man inom livsmedelsindustrin arbetar med dessa aspekter. 

 

Vi har även sammanställt en tabell som visar resultatet av t-testet för de övriga frågorna 

som inte innefattas av något specifikt begrepp men som vi av andra anledningar har funnit 

intressanta att undersöka: 

 

 

Tabell 8. T-test. Jämförelse övriga frågor. 

I tabellen ovan (tabell 8) har vi använt oss av en signifikansnivå på 5 % eftersom det 

innebär en signifikant skillnad för alla frågorna. Man kan dock se att alla frågor utom 

Medelvärde Bankindustrin Livsmedelsindustrin

Värderingar 14,4527 14,4527

Attityder 13,0697 15,3168

Avsikter 6,87 9,245

Tillit 7,2487 7,2487

Transparens 4,845 6,1139

Förväntningar 13,403 14,7374

Medelvärde* T-värde Signifikans

Par 1 Fråga 10 0,265 2,577 0,011**

Par 2 Fråga 11 0,6634 5,479 0**

Par 3 Fråga 12 0,3234 2,75 0,007**

Par 4 Fråga 17 0,7761 6,479 0**

Par 5 Fråga 18 0,3582 3,237 0,001**

Paired Samples T-Test för övriga frågor

*Skillnader i medelvärde mellan industrierna

**Signifikant på nivån 5 %
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fråga 10 även är signifikanta på nivån 1 %, vilket ytterligare styrker de signifikanta 

skillnaderna mellan industrierna när det gäller dessa frågor. För att man enkelt ska kunna 

se hur industrierna skiljer sig åt har vi även sammanställt medelvärdena för dessa frågor 

nedan i en tabell: 
 

 

Tabell 9. Medelvärden. Jämförelse övriga frågor. 

 

Vi kan även här konstatera att medelvärdena är högre för livsmedelsindustrin än för 

bankindustrin. Respondenterna tenderar att lägga ner mer tid på att själva söka 

information (fråga 10) och anser också att etiska märkningar är till större hjälp inom 

livsmedelsindustrin (fråga 11). Resultatet av av t-testet som visas i tabell 8 och genom att 

granska medelvärdena för fråga 12 i tabell 9 tyder på att respondenterna i signifikant 

större utsträckning anser att regler kring att kommunicera information som rör SEE-

aspekter bör vara hårdare i livsmedelsindustrin än inom bankindustrin. Utifrån resultatet 

kan man även se att respondenterna upplever att de har större inflytande med sina 

köpbeslut inom livsmedelsindustrin (fråga 17) och att de också upplever större eget 

ansvar när det gäller att ta hänsyn till SEE-aspekter (fråga 18) inom denna industri i 

jämförelse med bankindustrin.  

 

5.5 Korrelation 
Som tidigare nämnt så ska korrelation mellan oberoende variabler hålla sig innanför 

intervallet mellan -0,8 och +0,8 för att enligt Studenmund (2014, s. 272) inte ha en 

multikollinearitet som är så pass hög att den blir skadlig för studien. I denna studie 

undersöker vi hur fyra stycken beroende variabler påverkas av oberoende variabler. I tre 

av dessa fall testar vi två oberoende variablers påverkan på en beroende, medan vi när det 

gäller tillit endast testar en oberoende variabels inverkan. I de tre fallen där två oberoende 

variabler påverkar resultatet kan vi däremot med hjälp av Appendix 4 se att inga 

korrelationer som är lägre än -0,8 eller högre än 0,8 existerar. Det finns dock värden som 

ligger relativt högt inom livsmedelsindustrin och det är värdena mellan begreppen 

värderingar, attityder och avsikter som alla ligger över 0,7. Vi kommer därför att vara 

extra vaksamma när det gäller resultaten för dessa i regressionsanalysen, ifall det skulle 

kunna påverka. Vi kan även konstatera att relationen mellan respondenternas värderingar 

och upplevda transparens som tillsammans påverkar den oberoende variabeln attityder 

när det gäller livsmedelsindustrin är den som visar på högst korrelation mellan oberoende 

variabler i denna undersökning. Denna korrelation har även ett lågt värde motsvarande 

0,127, varför vi anser att multikollinearitet inte bör utgöra något större problem för de 

regressionsanalyser vars resultat kommer presenteras i kommande avsnitt. 

 

Övriga frågor

Fråga Bankindustrin Livsmedelsindustrin

10 2,124 2,388

11 4,738 5,401

12 4,756 5,089

17 3,163 3,945

18 2,915 3,267

Medelvärde
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5.6 Regressionsanalys 
Vi har utifrån vår teoretiska modell testat fyra olika samband där vi använt oss av linjära 

regressioner, och sedan jämfört dessa samband livsmedels- och bankindustrin emellan. I 

och med den relativt höga korrelation vi tidigare upptäckt mellan värderingar, attityder 

och avsikter kommer vi även att sammanfoga begreppen attityder och avsikter till en 

gemensam beroende variabel utöver de samband där de testas för sig. Detta gör vi för att 

kunna bilda en uppfattning om hur denna korrelation skulle kunna påverka sambanden 

till de andra variablerna och även ge läsaren en möjlighet att göra detsamma. Vi kommer 

att använda oss av 5 % signifikansnivå när vi genomför regressionerna. 

 

5.6.1 Regressionsanalys, Samband 1 

Det första sambandet som ska undersökas är hur respondenternas attityder påverkas av 

de värderingar de själva har samt den transparens de upplever att industrierna bidrar med 

när det gäller SEE-aspekter. Sambandet kan uttryckas matematiskt på följande sätt: 

 

Attityder (Y)=β0+β1Värderingar+β2Transparens+ε 
 

Attityderna ses alltså som en funktion av värderingar och upplevd transparens. I tabellen 

nedan har vi sammanställt resultatet från regressionerna i en tabell: 

 

 

Tabell 10.  Regression. Undersökningsmodell. Samband 1. 

 

Genom att granska β kan vi se att det finns ett positivt samband mellan den förklarande 

variabeln värderingar och den beroende variabeln attityder när det gäller både 

livsmedelsindustrin och bankindustrin. Med ett positivt samband menas att en ökning i 

den förklarande variabeln innebär en ökning i den beroende variabeln. Vi kan även se att 

sambandet för livsmedelsindustrin (0,766) är betydligt starkare mellan dessa variabler än 

inom bankindustrin (0,547). Signifikansen är 0 för båda industrier och eftersom 0 < 0,05 

kan vi konstatera att sambandet är signifikant på 5 % signifikansnivå för båda industrier. 

Respondenterna som har högre värderingar när det gäller SEE-frågor tenderar också att 

ha mer SEE-vänliga attityder. När det gäller upplevd transparens kan man för 

livsmedelsindustrin se att det finns ett negativt signifikant samband till attityderna då 

värdet är -0,115 för β. Detta innebär att respondenternas attityder påverkas negativt av 

den upplevda transparensen när det gäller SEE-aspekter. β-värdet för transparensen när 

det gäller bankindustrin visar ett positivt samband. Detta samband är dock inte signifikant 

utan har värdet 0,576 vilket innebär att det är 57,6 % sannolikhet att effekten av 

transparens på attityder skulle ha uppstått av en ren slump vilket är betydligt högre än vår 

satta signifikansnivå på 5%. 

 

Beroende (Y): Attityder β Signifikans β Signifikans

Konstant (β0) 6,609 0* 5,119 0*

Värderingar 0,766 0* 0,547 0*

Transparens −0,115 0,014* 0,034 0,576

Justerad förklaringsgrad (R2)

F-värde

* Signifikant på nivån 5 %

135,189 42,566

Livsmedelsindustrin Bankindustrin

0,573 0,297
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Den justerade förklaringsgraden (R2) ligger på 0,573 för livsmedelsindustrin och 0,297 

för bankindustrin, vilket innebär att de oberoende variablerna tillsammans förklarar 57,3 

% respektive 29,7 % av variationerna i den beroende variabeln. Detta betyder att 

respondenternas attityder när det gäller SEE-aspekter inom livsmedelsindustrin förklaras 

till 57, 3 % av deras värderingar och den transparens som de upplever från 

livsmedelsindustrin när det gäller SEE-aspekter. För bankindustrin innebär detta att 29,7 

% av respondenternas attityder kan förklaras med hjälp av deras värderingar och den 

upplevda transparensen. Vi kan även se ett högt F-värde på 135 respektive 189 vilket 

indikerar ett signifikant samband mellan dessa variabler för båda industrier. 

 

När vi sammanfogar attityder och avsikter till en beroende variabel ser resultatet ut på 

följande sätt: 
 

 

Tabell 11. Alternativ regression, Undersökningsmodell. Samband 1. 

 

Vi kan se i tabellen ovan att det positiva sambandet mellan den förklarande variabeln 

värderingar och den beroende variabeln som nu utgörs av attityder och avsikter är mycket 

starkt för båda industrier med 0,822 för livsmedelsindustrin och 0,946 för bankindustrin. 

Detta är starkare än sambandet som visas i tabell 10 när endast attityder utgör den 

beroende variabeln. Sambandet är också signifikant på nivån 5 % för båda industrier 

eftersom 0 < 0,05. Vi kan därför med 95 % sannolikhet säga att detta positiva samband 

mellan värderingar och attityder/avsikter faktiskt föreligger. När det gäller transparensen 

så ser vi ett svagt negativt samband (-0,07) mellan denna variabel och den beroende 

variabeln för livsmedelsindustrin. Detta samband är inte signifikant på nivån 5 % men 

däremot på nivån 10 %. Det är alltså mindre än 10 % sannolikhet att effekten av 

transparensen på attityder/avsikter inom livsmedelsindustrin har uppstått av ren slump. 

Inom bankindustrin ser vi ett starkare negativt samband mellan transparens och 

attityder/avsikter men detta samband är inte signifikant i och med att värdet 0,2 hamnar 

över vår signifikansnivå på 5 %. Vi kan också se en ökning i förklaringsgraden som efter 

sammanfogningen ligger på 0,663 för livsmedelsindustrin och 0,333 för bankindustrin. 

De oberoende variablerna förklarar alltså i högre utsträckning variationerna i den 

beroende variabeln attityder/avsikter än när det endast gäller attityder. Vi kan även 

konstatera att de positiva sambanden mellan den förklarande variabeln värderingar och 

den beroende variabeln blev starkare för båda industrier i och med att vi sammanfogade 

attityder och avsikter. Vi kan även konstatera att sambandet mellan upplevd transparens 

och den beroende variabeln blev mindre signifikant för livsmedelsindustrin (0,014 vs 

0,093) och mer signifikant för bankindustrin (0,576 vs 0,02) efter sammanfogandet av 

attityder och avsikter. F-värdet ökade efter sammanfogningen till 195 respektive 769 

vilket också tyder på ett signifikant samband för båda industrier. 

Beroende (Y): Attityder&Avsikter β Signifikans β Signifikans

Konstant (β0) 8,014 0* 8,69 0*

Värderingar 0,822 0* 0,946 0*

Transparens −0,07 0,093 −0,397 0,2

Justerad förklaringsgrad (R2)

F-värde

* Signifikant på nivån 5 %

195,769 50,099

Livsmedelsindustrin Bankindustrin

0,663 0,333
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5.6.2 Regressionsanalys, Samband 2 

Det andra sambandet som ska undersökas är hur avsikter påverkas av de attityder man 

har gentemot SEE-aspekter och den tillit som finns till industrierna när det gäller dessa 

aspekter. Sambandet uttrycks matematiskt på följande sätt: 

 

Avsikter (Y)=β0+β1Attityder+β2Tillit+ε 
 

 

Tabell 12. Regression, Undersökningsmodell. Samband 2. 

 

Tabell 12 visar ett starkt positivt samband för båda industrier mellan den förklarande 

variabeln attityder och den beroende variabeln avsikter. Båda sambanden är signifikanta 

på nivån 5% i och med att 0 < 0,05. Detta innebär att det är 95% sannolikhet att detta 

samband föreligger och att respondenter med SEE-vänliga attityder även i större 

utsträckning har för avsikt att handla SEE-vänliga produkter. När det gäller tillit så kan 

vi se ett svagt positivt samband (0,065) mellan denna variabel och den beroende 

variabeln. Sambandet är ej signifikant i och med att 0,162 > 0,05. För bankindustrin kan 

vi se ett svagt negativt samband (-0,025) men inte heller detta är signifikant i och med att 

0,595 > 0,05. Vi bedömer därför att risken att sambanden som gäller tillit har uppkommit 

av en slump är alltför stora för att med någon större empirisk säkerhet kunna dra några 

slutsatser från resultatet.  

 

Den justerade förklaringsgraden (R2) ligger på 0,582 för livsmedelsindustrin och 0,584 

för bankindustrin vilket innebär att de förklarande variablerna attityder och tillit 

tillsammans förklarar variationer i den oberoende variabeln avsikter till 58,2% respektive 

58,4 % för de båda industrierna. Det höga F-värdet på 138 och 189 tyder också starkt på 

ett signifikant samband för båda industrier. 

 

När vi sammanfogar attityder med avsikter blir resultatet detta: 
 

 

Tabell 13. Alternativ regression, Undersökningsmodell. Samband 2. 

Beroende (Y): Avsikter β Signifikans β Signifikans

Konstant (β0) −0,347 0,594 −0,709 0,218

Attityder 0,764 0 0,767 0*

Tillit 0,065 0,162 −0,025 0,595Justerad förklaringsgrad 

(R2):

F-värde:

* Signifikant på nivån 5 %

138,056 138,656

Livsmedelsindustrin Bankindustrin

0,582 0,584

Beroende (Y): Attityder&Avsikter β Signifikans β Signifikans

Konstant (β0) 24,423 0* 19,868 0*

Tillit 0,15 0,837 0,009 0,895

Justerad förklaringsgrad (R2)

F-värde

* Signifikant på nivån 5 %

−0,005 −0,005

0,043 0,018

Livsmedelsindustrin Bankindustrin
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Som vi ser i tabellen ovan finns inget signifikant samband mellan den oberoende 

variabeln tillit och den beroende variabeln attityder/avsikter för någon av industrierna. 

Det förefaller mycket osannolikt att det finns ett förklarande samband mellan dessa 

variabler i och med en signifikans på 0,837 för livsmedelsindustrin och 0,895 för 

bankindustrin. Detta bekräftas även av den justerade förklaringsgraden som har ett värde 

på -0,005 vilket innebär att tilliten inte har någon förklarande effekt på attityder/avsikter. 

Det låga F-värdet på 0,043 indikerar ytterligare att det inte föreligger något samband 

mellan dessa variabler. 

 

Detta tyder starkt på att de värden som vi såg tidigare i tabell 12 som indikerade vissa 

samband mellan de förklarande variablerna attityder och tillit och den beroende variabeln 

avsikter troligtvis beror mer eller mindre helt och hållet på variabeln attityder. 

 

5.6.3 Regressionsanalys, Samband 3 

Samband nummer tre handlar om huruvida förväntningar påverkas av värderingar och 

tillit och uttrycks på följande sätt: 

 

Förväntningar (Y)=β0+β1Värderingar+β2Tillit+ε 
 

Som vi ser i regressionstabellen nedan antas i detta fall förväntningar vara en funktion av 

de förklarande variablerna värderingar och tillit. 
 

 

Tabell 14. Regression, Undersökningsmodell. Samband 3. 

 

Vid granskning av β för varje industri så kan vi se att både värderingar och tillit har 

positiva samband med respondenternas förväntningar om dessa. Alla samband är i detta 

fall även signifikanta på 5 % signifikansnivå. Detta kan vi se eftersom signifikanserna för 

vardera variabel inom båda industrierna har 0-värden, vilket håller sig inom ramen av 5%. 

Enligt den regressionsanalys som gjorts är sambandet mellan värderingar och 

förväntningar 0,462 inom livsmedelsindustrin, motsvarande 0,337 inom bankindustrin. 

Vi kan även se att tillit har ett starkare samband med förväntningar inom bankindustrin 

än inom livsmedelsindustrin, där betavärdena motsvarar 0,428 respektive 0,268.  

 

Den justerade förklaringsgraden för hela livsmedelsindustrin ligger på 29,8 % samtidigt 

som den för bankindustrin ligger på 32,2 %. Värderingar och tillit är därmed oberoende 

variabler som enligt dessa siffror har större inverkan på förväntningar inom bankindustrin 

än inom livsmedelsindustrin. Vi kan även se relativt höga F-värden på 42,222 för 

Beroende (Y): Förväntningar β Signifikans β Signifikans

Konstant (β0) 5,027 0* 2,719 0,026

Värderingar 0,462 0* 0,337 0*

Tillit 0,268 0* 0,428 0*Justerad förklaringsgrad 

(R2):

F-värde:

* Signifikant på nivån 5 %

0,298 0,322

42,222 47,753

Livsmedelsindustrin Bankindustrin
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livsmedelsindustrin och 47,753 för banksektorn vilket tyder på signifikanta samband 

mellan dessa variabler för båda industrier. 

 

5.6.4 Regressionsanalys, Samband 4 

Det fjärde sambandet rör huruvida transparens påverkar tillit. Nedan visas det 

matematiska uttrycket för sambandet följt av en sista regressionstabell: 

 

Tillit (Y)=β0+β1Transparens+ε 
 

 

Tabell 15. Regression, Undersökningsmodell. Samband 4. 

 

Tabellen ovan undersöker vad transparens om industriers arbeten inom SEE har för 

påverkan på respondenternas upplevda tillit till de företag som ingår i dessa. Detta innebär 

att transparens i det här fallet utgör den oberoende variabeln. När det gäller 

livsmedelsindustrin kan man se att betavärdet för transparensen i detta fall är 0,322. Detta 

är dock inte signifikant på nivån 5 % eftersom 0,092 > 0,05. Det är dock signifikant på 

nivån 10 % i och med att 0,092 < 0,1 vilket innebär att det är mindre än 10 % sannolikhet 

att denna effekt skulle ha uppstått av en slump. När det gäller bankindustrin kan vi se ett 

signifikant samband inom 5 % signifikansnivå med ett beta-värde som motsvarar 0,306. 

Vi kan därmed se att transparens och tillit har ett starkare samband inom 

livsmedelsindustrin, men det är dock viktigt att ta den existerande signifikansskillnaden i 

beaktning. 

 

När det gäller livsmedelsindustrin så är även den justerade förklaringsgraden högre för 

denna. Tabell 15 visar här en förklaringsgrad på 9,9 %, motsvarande 8,9 % för 

bankindustrin vilket innebär att upplevd transparens i något högre utsträckning förklarar 

tillit inom livsmedelsindustrin i jämförelse med bankindustrin. 

 

5.7 Hypotesprövning 
 

Vi kommer att använda signifikansnivån 5 % för vår hypotesprövning. 

 

H1. SEE-vänliga värderingar har en positiv effekt på förväntningar på företags 

ansvarstagande när det gäller SEE-frågor. 
I tabell 14 visas regressionen där förväntningar är den beroende variabeln och värderingar är 

en oberoende variabel. Vi ser att det finns ett positivt signifikant samband på 5% 

signifikansnivå för både industrierna eftersom 0 < 0,05 och vi bekräftar därför H1. Vi kan 

med 95% sannolikhet säga att det finns ett positivt samband mellan värderingar och 

förväntningar vilket bekräftar H1 för båda industrier. 
 

Beroende (Y): Tillit β Signifikans β Signifikans

Konstant (β0) 4,502 0* 5,203 0*

Transparens 0,322 0,092 0,306 0*Justerad förklaringsgrad 

(R2):

F-värde:

* Signifikant på nivån 5 %

22,973 20,196

Livsmedelsindustrin Bankindustrin

0,099 0,089
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H2. Upplevd transparens om SEE-frågor har en positiv effekt på Attityder. 
I tabell 10 visas regressionen där attityder är den beroende variabeln och transparens är en 

oberoende variabel. Vi finner inget signifikant samband mellan dessa variabler inom 

bankindustrin eftersom 0, 576 > 0,05. Vi ser att det finns ett negativt signifikant samband 

inom livsmedelsindustrin eftersom 0, 014 < 0,05. Det finns dock inget empiriskt stöd för ett 

positivt samband mellan dessa variabler, varken före eller efter vi sammanfogat de beroende 

variablerna attityder och avsikter (tabell 5). Vi förkastar därför H2 på 5 % signifikansnivå för 

båda industrier. Vi finner inget empiriskt stöd för att transparensen har en positiv effekt på 

attityder. 

 

H3. Upplevd transparens om SEE-frågor har en positiv effekt på Tillit 
Tabell 15 visar regressionen där tillit är den beroende variabeln och transparens är den 

beroende variabeln. Vi ser ett positivt signifikant samband mellan dessa variabler när det 

gäller bankindustrin eftersom 0 < 0,05. Vi kan ej finna något signifikant samband på 5 % 

signifikansnivå för livsmedelsindustrin eftersom 0,092 > 0,05. Vi förkastar därför H3 på 

5% signifikansnivå för livsmedelsindustrin och bekräftar H3 för bankindustrin. Det finns 

empiriskt stöd för att transparens om SEE-frågor har en positiv effekt på tillit inom 

bankindustrin. 

 

H4. Tillit har en positiv effekt på förväntningar på företags ansvarstagande när det 

gäller SEE-frågor. 
Regressionen för sambandet visas i tabell 14 där förväntningar är den beroende variabeln 

och tillit är en oberoende variabel. Vi ser att det finns signifikanta positiva samband 

mellan dessa variabler för båda industrier eftersom 0 < 0,05. Vi bekräftar därför H4 på 5 

% signifikansnivå. Vi kan med 95 % sannolikhet säga att det finns ett positivt samband 

mellan tillit och förväntningar när det gäller SEE-frågor inom både livsmedelsindustrin 

och bankindustrin. 

 

H5. SEE-vänliga värderingar har en positiv effekt på attityder kring SEE-vänliga 

produkter 
Regressionen visas i tabell 10 där attityder är den beroende variabeln och värderingar är 

en oberoende variabel. Det finns signifikanta positiva samband mellan dessa variabler för 

båda industrier eftersom 0 < 0,05. Detta samband är även signifikant i tabell 11 där 

attityder och avsikter tillsammans utgör den beroende variabeln. Vi bekräftar därför H5 

på 5 % signifikansnivå för båda industrier. Vi kan med 95 % sannolikhet säga att 

värderingar angående SEE-frågor har en positiv effekt på attityder kring SEE-vänliga 

attityder.  

 

H6. SEE-vänliga attityder har en positiv effekt på Avsikt att köpa SEE-produkter 
I tabell 12 visas regressionen där avsikter utgör den beroende variabeln och attityder en 

oberoende variabel. Vi ser att det finns ett signifikant positivt samband mellan attityder 

och avsikter för båda industrier eftersom 0 < 0,05. Vi bekräftar därför H6 på 5 % 

signifikansnivå för båda industrier. Vi kan med 95 % sannolikhet säga att SEE-vänliga 

attityder har en positiv effekt på avsikten att köpa SEE-produkter inom både 

bankindustrin och livsmedelsindustrin. 

 

H7. Tillit har en positiv effekt på Avsikt att köpa 
Regressionen visas i tabell 12 där avsikter är den beroende variabeln och tillit en 

oberoende variabel. Vi finner inget empiriskt stöd för att det skulle finnas något samband 

mellan dessa variabler inom någon industri eftersom 0,162 > 0,05 och 0,595 > 0,05. Vi 

förkastar därför hypotes H7 på 5 % signifikansnivå för båda industrier.  
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Övergripande jämförelse 
Utöver detta har vi i en mer övergripande jämförelse funnit intressanta resultat gällande 

medelvärdena för de olika variablerna i varje industri. I tabell 6 visas resultaten från de t-

test vi utfört och vi kan med hjälp av dessa även konstatera att det finns signifikanta 

skillnader mellan industrierna när det gäller medelvärdena för alla variabler utom tillit 

vars värde som tidigare nämnt är lika för båda industrier. Dessa skillnader är signifikanta 

på 1 % signifikansnivå eftersom 0 <0,01. Vi kan därför med 99 % sannolikhet säga att 

det finns skillnader när det gäller respondenternas attityder, avsikter och förväntningar 

kring SEE-aspekter mellan livsmedelsindustrin och bankindustrin. Vi kan också 

konstatera att det finns signifikanta skillnader mellan industrierna i hur man upplever 

transparens inom den aktuella industrin när det gäller SEE-frågor.  

 

5.8 Undersökningsmodell 
I modellen nedan (Figur 6 & 7) visas de samband som vi undersöker i hypoteserna samt 

huruvida de är signifikanta eller ej. Vi konstaterar att det finns empiriskt stöd för 

hypoteserna H1, H4, H5 och H6 för båda industrier på 5 % signifikansnivå. Det finns 

även stöd för hypotes H3 inom bankindustrin. Vi accepterar således dessa hypoteser. 

Detta betyder att SEE-vänliga värderingar och tillit till den aktuella industrin har en 

positiv effekt på förväntningar när det gäller SEE-frågor inom båda industrier. SEE-

vänliga värderingar har även en positiv effekt på attityder när det gäller SEE-vänliga 

produkter och dessa attityder har i sin tur en positiv effekt på avsikten att köpa denna typ 

av produkter. Detta gäller för både livsmedelsindustrin och bankindustrin. För 

bankindustrin gäller också att transparens gällande SEE-frågor har en positiv effekt på 

den tillit man har till bankindustrin.  

 

 

 

 

  

 

Förväntningar 

(om SEE & Transparens) 

 

Transparens 

(om SEE) 

  

Tillit 0,462* 

0,268* 0,322 -0,115* 

0,065 

0,766*
* 

0,764* 

Livsmedelsindustrin 

Värderingar Attityder 

Intentioner 

& 

Avsikter 

Figur 6. Undersökningsmodell med betavärden. Livsmedelsindustrin. 

* Signifikant på nivån 5%. 
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5.9 Reviderad modell 
Utifrån de empiriska resultat vi fått har vi omarbetat vår undersökningsmodell som visas 

nedan med de variabler och samband som visat sig vara signifikanta på nivån 5 %. Vi kan 

därför med 95 % sannolikhet bekräfta de samband som finns i modellen. 

 

 

Förväntningar 

(om SEE & Transparens) 

 

Transparens 

(om SEE) 

  

Tillit 0,337* 

0,428* 0,306*
* 

0,034 

-0,025 

0,547*
* 

0,767* 

Bankindustrin 

Attityder Värderingar 

Intentioner 

& 

Avsikter 

Figur 7. Undersökningsmodell med betavärden. Bankindustrin.  

* Signifikant på nivån 5%. 

Förväntningar 

(om SEE & Transparens) 

 

Transparens 

(om SEE) 

  

Tillit 0,462* 

0,268* 
-0,115* 

0,766*
* 

0,764* 

Livsmedelsindustrin 

Värderingar Attityder 

Intentioner 

& 

Avsikter 

Figur 8. Avslutande modell. Livsmedelsindustrin.  

* Signifikant på nivån 5 %. 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förväntningar 

(om SEE & Transparens) 

 

Transparens 

(om SEE) 

  

Tillit 0,337* 

0,428* 0,306*
* 

0,547*
* 

0,767* 

Bankindustrin 

Attityder Värderingar 

Intentioner 

& 

Avsikter 

Figur 9. Avslutande modell. Bankindustrin. 

* Signifikant på nivån 5 % 
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6. Analys & diskussion 
I detta kapitel analyserar vi resultaten från vår genomförda enkätundersökning och 

diskuterar dessa med återkoppling till de teorier och tidigare forskning som denna studie 

grundar sig på. Vi börjar med att diskutera de eventuella samband som påträffats i och 

med vår hypotesprövning för att sedan diskutera de skillnader och likheter vi funnit 

mellan alla variabler. Jämförelsen mellan livsmedels- och bankindustrin kommer att 

genomsyra kapitlet och vara en ledstjärna i diskussionen. 

 

Vår frågeställning handlar om hur konsumenters köpbeslut och avsikter att handla från 

företag kan påverkas av egna medvetenheter kring SEE-frågor samt upplevelser av hur 

företaget i fråga på olika sätt arbetar med dessa aspekter. De variabler vi undersöker har 

alla på ett eller annat sätt inverkan på konsumenters köpbeslut. Vi kommer här att 

analysera och diskutera dessa variabler och deras eventuella påverkan utifrån de resultat 

vi fått fram med hjälp av vår enkätundersökning. Vi kommer även att jämföra likheter 

och skillnader mellan livsmedelsindustrin och bankindustrin samt hur våra resultat kan 

kopplas till den tidigare forskning som presenterats i vår teoretiska referensram. 

 

6.1 Värderingar, attityder och avsikter (H5, H6) 
Solomon et al. (2013, s 209) beskriver en värdering som tron om ett visst önskvärt 

sluttillstånd som i överlag genomsyrar alla olika situationer och i sin tur påverkar slutliga 

beteenden. Värderingar är något som i hög grad leder till attityder eftersom att en 

grundläggande del av attityder är vilka värderingar eller övertygelser man har om det 

objekt som attityderna riktas mot (Eagly & Chaiken, 2007, s. 599; Martin et al., 2010, s. 

668). Detta är något vi funnit stöd för i vår enkätundersökning i och med att våra resultat 

visar ett starkt positivt samband mellan värderingar och attityder och i ännu högre 

utsträckning mellan värderingar och en kombination av attityder och avsikter. Detta 

samband tycks heller inte vara beroende av någon speciell industri eftersom det återfanns 

i respondenternas svar gällande både livsmedels- och bankindustrin. Detta är mycket 

intressant i och med de skilda produktkategorier som undersökts eftersom det verkar 

finnas ett mer generellt samband mellan värderingar och attityder som inte nödvändigtvis 

beror på situation.  

 

Tidigare forskning (Pickett-Baker & Ozaki, 2008, s. 288; Ohtomo & Hirose, 2007, s. 122) 

säger att konsumenter inte alltid lever upp till sina värderingar i de produkter de väljer att 

köpa, något som vi inte kan se några indikationer på i denna studie i och med det starka 

positiva sambandet mellan värderingar och det sammanfogade begreppet attityder och 

avsikter. Tidigare forskning (Ajzen, 1991, s. 189; Kang & Hustvedt, 2014, s. 262; Ruiz 

de Maya et al., 2010, s. 1772) säger att det finns en tydlig koppling mellan attityder och 

avsikten att utföra ett visst beteende. Detta är något vi funnit empiriskt stöd för i vår studie 

i och med det positiva samband som bekräftats mellan SEE-vänliga attityder och avsikten 

att köpa SEE-vänliga produkter. Detta samband fanns inom både livsmedelsindustrin och 

bankindustrin, vilket enligt oss är en stark indikation på att det finns ett tydligt samband 

mellan vad man har för attityder till SEE-frågor och huruvida man har för avsikt att handla 

produkter som tar hänsyn till dessa. Vi har dock bara mätt detta till avsikten att köpa och 

inte själva köpet. Det är därför fullt möjligt att saker och ting kan komma emellan, trots 

att konsumenterna har alla intentioner att agera enligt sina värderingar. Pengar kan enligt 

Ajzen (1991, s. 181) utgöra ett hinder mellan intentioner till ett beteende och det faktiska 

beteendet eftersom det kan anses vara en variabel som ligger utanför en persons kontroll 

över beteendet om det är så att man helt enkelt inte har råd att genomföra det. Även 



62 
 

Grankvist (2010, s. 25) konstaterar att priset oftast är det största hindret när det kommer 

till att handla den här typen av produkter eftersom denna produktkategori oftast är lite 

dyrare. Vi finner dock i och med vårt resultat snarare stöd för de teorier som säger att 

konsumenter är beredda att betala lite högre priser för produkter som tar hänsyn till olika 

etiska aspekter, bland andra Auger et al. (2003, s 299) och Piercy & Lane (2009, s. 253).  

 

6.2 Transparens, attityder och tillit (H2, H3, H7) 
Enligt Kang & Hustvedt (2014, s. 254) utgör transparens, eller snarare konsumenters 

uppfattning om denna, en viktig del i att skapa tillit till och positiva attityder gentemot 

företag. Detta gäller både transparens om verksamheter generellt och även det som 

handlar om hur man arbetar med sådant som rör SEE-aspekter, eller mer specifikt i deras 

studie, socialt ansvar (Kang & Hustvedt, 2014, s. 254). Kang & Hustvedt (2014, s. 262) 

konkluderar att när det gäller att bygga positiva attityder gentemot företag så spelar 

konsumenters uppfattning om hur pass transparenta företag är om hur de arbetar med 

CSR-relaterade frågor en avgörande roll. Vi har som bekant inkluderat mer än endast 

CSR-relaterade aspekter i vår studie i och med vårt SEE-perspektiv som även innefattar 

CSR. Vi kunde dock i denna studie inte konstatera något positivt samband mellan 

transparens och positiva attityder. Vi kunde däremot se ett negativt samband inom 

livsmedelsindustrin vilket direkt motsäger Kang & Hustvedts studie från 2014. Man kan 

spekulera i vad detta skulle kunna bero på. Det kan vara det faktum att Kang & Hustvedts 

(2014) studie handlar om klädindustrin medan vi undersöker livsmedels- och 

bankindustrin. Det kan också vara kulturella skillnader som ligger bakom i och med att 

deras studie genomfördes i USA och vår studie i norra Sverige. Något vi även finner 

intressant är det negativa samband som påträffats inom livsmedelsindustrin, vilket 

indikerar att högre transparens leder till lägre vänligt inställda attityder från 

konsumenternas sida. Vi tänker oss att detta skulle kunna vara något som är speciellt för 

livsmedelsbranschen i och med den mediabevakning som finns och det faktum att man 

som konsument kan bli drabbad personligen om företagen inom denna industri inte sköter 

sig när det gäller dessa aspekter. Detta eftersom det handlar om sådant man äter vilket 

gör att man engagerar sig mer. Skandaler inom livsmedelsindustrin är ganska vanligt 

förekommande i media vilket kan ha fått konsumenter att helt enkelt börja misstro 

företagen inom denna bransch och därför känner man att ju mer man vet desto mindre 

vänligt inställd är man som konsument inom denna industri. Detta skulle kunna kopplas 

till Darke et al. (2010, s. 360) som menar att misstro och tvivel mot en produkt även kan 

leda till att man som konsument även hyser misstro gentemot andra produkter från samma 

företag och även produkter från andra liknande företag. Detta skulle kunna betyda att man 

som konsument associerar denna misstro till hela produktkategorin vilket i det här fallet 

då skulle vara livsmedel. Denna typ av negativ information skulle även kunna vara 

anledningen till att vi inte kunnat bekräfta ett positivt samband mellan attityder och 

transparens, och att vi till och med ser ett negativt samband mellan dessa variabler inom 

livsmedelsindustrin.  

 

Vårt resonemang får stöd av Carrigan & Attalla (2001, s. 569) som menar att negativ 

information via media har ett stort inflytande för att man som konsument ska välja att inte 

handla av vissa företag på grund av etiska skäl. Det kan alltså vara så att man som 

konsument får mycket negativ information som rör industrin vilket skulle kunna förklara 

det negativa samband mellan transparens och attityder som vi funnit i vår undersökning 

och kanske även frånvaron av ett positivt samband inom bankindustrin. Resultatet för 

bankindustrin skulle även kunna bero på att det helt enkelt upplevs som att det finns för 

mycket information vilket enligt Nilsson (2010, s. 82) komplicerar köpbeslutsprocessen. 



63 
 

Detta skulle också kunna vara anledningen till att man som konsument upplever negativa 

attityder gentemot det informationsflöde som uppstår när transparensen är hög, det blir 

helt enkelt för jobbigt att fatta beslut och ta hänsyn till all information som finns 

tillgänglig. Vårt resonemang får stöd av Walsh & Mitchell (2010, s. 839) som menar att 

när konsumenter är förvirrade så minskar deras möjligheter att kunna fatta genomtänkta 

köpbeslut, vilket innebär svårigheter att välja bra produkter. Detta medför att 

köpupplevelser påverkas negativt vilket vi anser skulle kunna leda till negativa attityder. 

 

Transparens anses även också enligt tidigare forskning utgöra en viktig del av den tillit 

man som konsument känner till företag (Kang & Hustvedt, 2014, s. 262). Detta har vi i 

vår undersökning kunnat bekräfta för bankindustrin men inte för livsmedelsindustrin. Vi 

fann ett positivt samband mellan den upplevda transparensen angående SEE-aspekter och 

den tillit man ansåg sig ha gentemot bankindustrin. Vi kunde se ett positivt samband även 

för livsmedelsindustrin men detta var inte signifikant på den nivå på 5% som vi använde 

när vi utförde testet för sambandet. Varför man skulle uppleva högre tillit gentemot 

bankindustrin än livsmedelsindustrin när det gäller transparens kring SEE-aspekter kan 

vi endast spekulera kring. Kanske har det som vi tidigare resonerat kring att göra med att 

det finns för mycket information inom livsmedelsindustrin vilket komplicerar 

köpbeslutsprocessen. Det skulle även kunna bero på den andel av negativ information 

som finns inom livsmedelsindustrin som vi resonerat tidigare kan ge upphov till misstro 

och negativa attityder. Att man upplever misstro innebär ju egentligen att man upplever 

minskad tillit, vilket vi absolut ser som en möjlighet i och med de frekvent förekommande 

medieskandalerna inom livsmedelsindustrin som vi tidigare nämnt. Det resultat vi har fått 

skulle kunna tolkas som att både tillit och attityder även kan påverkas negativt i de fall 

när det exempelvis förekommer för mycket eller negativ information. I detta fall skulle 

man även kunna påstå att anledningen till att det positiva sambandet mellan transparens 

och tillit är starkare för bankindustrin är på grund av att den helt enkelt inte är lika 

transparent som livsmedelsindustrin, Med hjälp av Fair Finance Guide vet vi att 

transparens gällande bland annat etiska frågor har visat sig vara mycket bristfällig hos de 

svenska storbankerna (Fair Finance Guide, 2015, s. 64). Skulle dessa dessutom bli 

tvungna att bli mer transparenta med hur kunders pengar verkligen används så skulle 

konsumenters misstro kunna bli större även inom denna industri. Om etiska 

produktmärkningar skulle komma att få större roll inom bankindustrin så skulle även 

bristen av sådana kunna leda till misstro när de specifika bankprodukterna inte skulle 

kunna leva upp till märkningarnas krav. Detta kan ses som ett exempel på hur ökad 

transparens med hjälp av exempelvis produktmärkningar skulle kunna ge effekt på 

finansmarknaden.  

 

Tillit är något som enligt tidigare forskning leder till ökade köpintentioner (Kang & 

Hustvedt, 2014, s. 257; Kim et al., 2007, s. 556; Lacey & Kenneth-Hansel, 2010, s. 591; 

Walsh & Mitchell, 2010, s. 839). De resultat vi erhållit från vår enkätundersökning säger 

dock emot denna tidigare forskning. Vi har inte kunnat finna något empiriskt stöd för att 

det skulle finnas något positivt samband mellan tillit och avsikten att köpa inom varken 

livsmedelsindustrin eller bankindustrin. Varför vi inte har kunnat bekräfta detta samband 

är en intressant fråga. Det kan bero på att den tidigare forskning vi funnit i ärendet handlar 

om exempelvis klädindustrin och e-handel, vilket enligt oss kan anses utgöra industrier 

med mindre viktiga och mindre frekventa köp ur ett konsumentperspektiv. Det skulle 

kunna vara så att oavsett om man som konsument känner tillit till livsmedels- och 

bankindustrin så är man mer eller mindre tvungen att trots detta köpa och nyttja produkter 

från båda av dessa två industrier. Vi behöver mat för att överleva och livsmedel är något 
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de flesta handlar flera gånger i veckan av denna anledning. Det är också mycket svårt, om 

inte omöjligt, att inte nyttja bankers produkter och tjänster i dagens samhälle i och med 

exempelvis kortbetalningar, sparkonton och löneutbetalningar. Detta eftersom sådana 

tjänster sker automatiskt via banker och därmed blir svåra att kringgå. Även om man 

exempelvis föredrar att betala kontant så innebär ju detta att man som konsument 

troligtvis ändå måste antingen besöka en bank eller ta ut pengar i en uttagsautomat vilket 

också innebär att man nyttjar bankers produkter och tjänster. De två industrier vi 

undersöker skulle därför kunna anses utgöra en större och mer betydelsefull del av 

konsumenternas vardag än de industrier man undersökt i tidigare forskning vilket skulle 

kunna vara en anledning till att våra resultat motsäger dessa teorier. Man skulle alltså 

kunna se detta resultat som en indikation på huruvida tilliten utgör en viktig del i avsikten 

att köpa när det gäller den typen av produkter och tjänster som man måste köpa oavsett 

om tilliten finns där eller ej. Dock så finns det ändå så många olika produktalternativ att 

välja på, speciellt inom livsmedelsindustrin, som gör att konsumenter ändå skulle kunna 

ha möjlighet att välja sådana alternativ som de känner större tillit till när det gäller SEE-

hänsyn. Trots detta måste vi enligt vårt empiriska resultat och resonemanget ovan 

acceptera att det finns andra faktorer än tillit som spelar avgörande roller för avsikter att 

köpa.  

 

6.3 Värderingar, förväntningar och tillit (H1, H4) 
Som vi tidigare nämnt är det inte säkert att konsumenters värderingar får uttryck i deras 

köpbeslut (Ohtomo & Hirose, 2007, s. 122; Pickett-Baker & Ozaki, 2008, s. 288). Trots 

att man som konsument inte alltid handlar produkter enligt sina egna SEE-vänliga 

värderingar förväntar man sig dock att företagen ska ta sina etiska ansvar (Carrigan & 

Attalla, 2001, s. 564; Dawkins & Lewis, 2003, s. 187). Detta är något som vi även 

bekräftar i vår studie i och med det positiva samband vi funnit mellan SEE-vänliga 

värderingar och de förväntningar man har på företagens ansvarstagande när det gäller 

dessa aspekter. Vi tolkar detta som att man som konsument förväntar sig att företag ska 

leva upp till de värderingar man själv har när det gäller sådant som rör SEE-aspekter. Om 

man personligen värdesätter dessa aspekter förväntar man sig detsamma från företag. 

Även detta samband gäller för båda industrier vilket får oss att spekulera i huruvida detta 

resultat skulle kunna visa ett mer generellt samband mellan egna värderingar och de 

förväntningar de leder till som kan vara applicerbart i andra situationer än denna. Det är 

särskilt intressant att detta gäller för båda industrier i och med de olika produkter och 

tjänster de erbjuder. Darke et al. (2010, s. 360) och Walsh & Mitchell (2010, s. 841) är 

båda inne på att tillit och förväntningar är kopplade till varandra. Denna tidigare forskning 

går i linje med de resultat vi fått i vår undersökning där vi funnit ett positivt samband 

mellan tillit och vad man som konsument har för förväntningar när det gäller SEE-frågor. 

Vi konstaterade att tilliten har en positiv effekt på dessa förväntningar och att detta 

samband gäller för båda industrier. Detta samband tycks alltså inte vara kopplat till någon 

speciell industri eller produkt i och med att sambandet fanns i både livsmedelsindustrin 

och bankindustrin. Man kan även spekulera i huruvida det finns någon koppling mellan 

de värderingar man har och den tillit man känner i och med att båda variabler har ett så 

pass tydligt samband med de förväntningar man som konsument har på företags 

ansvarstagande när det gäller SEE-frågor. Detta är dock inget vi har kunnat hitta något 

empiriskt stöd för i vår undersökning, men kan vara något för framtida forskare att ta reda 

på. 
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6.4 Övergripande jämförelse 
Enligt de resultat vi har fått kan vi säga att det finns skillnader i hur man som konsument 

resonerar kring miljöfrågor samt sociala och etiska aspekter när det gäller 

livsmedelsindustrin och bankindustrin. Det visade sig att alla medelvärden var signifikant 

högre inom livsmedelsindustrin när det gäller SEE-vänliga attityder och avsikter samt vad 

man som konsument har för förväntningar på företags ansvarstagande när det gäller dessa 

aspekter. Man upplevde även livsmedelsindustrin som mer transparent. Vi kunde dock 

inte finna några skillnader vad gäller tillit till de båda industrierna. Vi ska nu diskutera 

kring vad dessa resultat skulle kunna bero på. 

 

Värderingar kan enligt tidigare forskning påverkas av yttre faktorer, som exempelvis 

subjektiva normer (Ajzen, 1991, s. 179; Ruiz de Maya et al., 2011, s. 1774) eller kulturer 

och media (Solomon et al., 2013, s. 210). Man blir helt enkelt påverkad av sin omgivning. 

Enligt Ruiz de Maya et al. (2011, s. 1773) visade det sig att Sverige toppade listan över 8 

europeiska länder i en undersökning gällande subjektiva normers påverkan på 

konsumenters handel av ekologiska produkter. Detta är något vi tolkat som att svenska 

konsumenter bryr sig relativt mycket om hur man framstår inför andra med sina 

köpbeslut, något vi i referensramen resonerat om kan leda till att man i högre utsträckning 

väljer att öppet handla mer SEE-vänliga alternativ. I jämförelsen mellan 

livsmedelsindustrin och bankindustrin kunde vi konstatera att konsumenter är mer 

benägna att prioritera SEE-aspekter när det gäller att handla livsmedel. Något som bör 

nämnas är möjligheten att man som konsument eventuellt tar hänsyn till dessa aspekter 

för sin egen skull eftersom det handlar om produkter som man ska äta, vilket kan vara 

anledningen till att man exempelvis väljer ekologiskt. Det kan alltså i vissa fall handla 

om att handla ansvarstagande livsmedel för sin egen skull snarare än att man vill ta hänsyn 

till ett större perspektiv som exempelvis miljön eller mänskliga rättigheter. Vi kan hur 

som helst konstatera att medelvärdena för alla de variabler vi inkluderat är signifikant 

högre inom livsmedelsindustrin, med undantag för tilliten. Detta skulle kunna anses ge 

stöd åt det resonemang vi tidigare fört om huruvida man som konsument bryr sig mer om 

SEE-aspekter när man handlar sina varor inför omgivningen. Detta då exempelvis andra 

kunder i livsmedelsbutiker kan granska ens köp medan de affärer som görs på banker är 

betydligt mer privata och därmed skyddade från omgivningens eventuellt dömande ögon. 

Detta skulle kunna tolkas som att subjektiva normer är mer påtagliga när det gäller sådana 

köp som sker öppet, vilket är fullt logiskt eftersom upplevda sociala tryck troligtvis är 

större i sådana situationer där andra människor är närvarande. Detta skulle också kunna 

vara en del i att konsumenter i större utsträckning tar ansvar vid handel av livsmedel 

eftersom “alla andra” gör det.  

 

Denna hänsyn från konsumenters sida har ökat markant de senaste åren och man skulle 

till och med kunna säga att det har blivit en trend med exempelvis ekologisk mat, något 

man även kan se i livsmedelsproducenters och livsmedelsbutikers framtoning. De som 

säljer livsmedel försöker leva upp till konsumenters förväntningar när det gäller etiska 

aspekter. Detta skulle kunna kopplas till Dawkins & Lewis (2003, s. 188) som säger att 

den här typen av hänsyn kan vara en direkt respons från företagens sida i takt med att 

konsumenter blir mer medvetna. Detta kan även innebära att skillnaderna skulle kunna 

bero på att man som konsument helt enkelt är mer van vid att ta etisk hänsyn när man 

handlar livsmedel än vad man är inom bankindustrin, vilket kan förklara de mer SEE-

vänliga attityder och avsikter som respondenterna visat för livsmedelsindustrin.  
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De värderingar och attityder man har påverkar hur pass engagerad man som konsument 

är i köpbeslutsprocessen (Misra & Agrawal, 2003, s. 276), vilket även kan tyda på att 

man som konsument engagerar sig mer när det gäller att ta hänsyn till etiska aspekter 

inom livsmedelsindustrin. Detta resonemang får även stöd av Barrena & Sánchez (2010, 

s. 267) som menar att genom att handla produkter frekvent skapas en form av relation till 

produkten, vilket i högre grad skulle kunna anses vara fallet inom livsmedelsindustrin där 

produkter i normalfallet handlas mer frekvent än inom bankindustrin. Detta skulle kunna 

bero på att etik inom bankindustrin enligt den uppfattning vi bildat oss genom detta arbete 

innebär från bankens sida att inte göra något vårdslöst med kundernas pengar snarare än 

att investera i etiska sammanhang som tar hänsyn till miljön samt sociala och etiska 

frågor. Man kan fundera över vad detta kan bero på. Enligt vår studie så förväntar man 

sig som konsument mer av livsmedelsindustrin när det gäller denna etiska hänsyn, även 

om man fortfarande till viss del även har förväntningar på bankindustrin. Detta skulle 

kunna ha ett samband med att man även har mer SEE-vänliga attityder och avsikter när 

det gäller livsmedelsindustrin. Som vi konstaterat tidigare så leder SEE-vänliga 

värderingar till högre förväntningar på företags ansvarstagande. I och med det starka 

positiva samband vi bekräftat mellan värderingar och attityder/avsikter ser vi absolut en 

möjlighet att förväntningar även kan ha ett samband med attityder och avsikter. Vi kan 

även få visst stöd för detta påstående i och med att korrelationen mellan förväntningar 

och attityder samt förväntningar och avsikter ligger något under den påträffade 

korrelationen mellan förväntningar och värderingar (se appendix 4). Vi kan så klart inte 

uttala oss säkert om detta utan endast spekulera kring ett eventuellt samband. När vi i 

överlag kan konstatera att våra respondenter har signifikant svagare attityder gällande 

SEE inom banksektorn än när det gäller handel av livsmedel så kan vi här även hänvisa 

till Bhattacharya & Sen (2004, s. 23). De menar att detta kan bero på att man som 

konsument helt enkelt inte prioriterar sådana frågor, eftersom företags engagemang inom 

dessa kan innebära att andra investeringar går förlorade. För vissa bankkonsumenter 

skulle detta kunna relateras till att man helt enkelt prioriterar ekonomiska aspekter före 

sådana som rör SEE-frågor. 

 

Tillit är den enda variabel som är empiriskt lika för båda industrier då ingen skillnad i 

medelvärde överhuvudtaget kunde påträffas i vår studie. Något som även är intressant är 

att tilliten visat sig vara relativt låg för båda industrier. Det tycks alltså inte föreligga 

någon större tillit till varken livsmedelsindustrin eller bankindustrin från konsumenternas 

sida. Som vi tidigare diskuterat behöver dock detta nödvändigtvis inte påverka den avsikt 

man har att köpa, i och med att båda industrier erbjuder den typen av produkter och 

tjänster som de flesta konsumenter använder dagligen. Dock är resultatet något 

förvånande i och med att medelvärdet blev exakt lika låga. Det är trots allt två olika 

industrier som erbjuder olika produkter och tjänster. Det låga resultatet kan ha med 

transparens att göra. Som vi tidigare diskuterat påträffades ett positivt samband mellan 

transparens och tillit för bankindustrin men inte för livsmedelsindustrin. Sambandet för 

bankindustrin får teoretiskt stöd av Kang & Hustvedt (2014, s. 262) som konstaterar att 

man känner större tillit till ett företag man anser vara transparent. Vi har också tidigare 

diskuterat kring huruvida anledningen till det mindre tillförlitliga sambandet inom 

livsmedelsindustrin kan bero på överflöd av information vilket enligt Nilsson (2010, s. 

82) komplicerar köpbeslutsprocessen, eller om det kan bero på de frekvent 

förekommande medieskandalerna inom denna industri, vilket även är något som skulle 

kunna vara en orsak till det låga värdet inom livsmedelsindustrin. Den låga tilliten inom 

industrierna skulle alltså kunna bero på olika saker. Det skulle som sagt kunna bero på att 

man får för mycket information inom båda industrier, vilket komplicerar 



67 
 

köpbeslutsprocessen och minskar tilliten (Nilsson, 2010, s. 32; Walsh & Mitchell, 2010, 

843). Det kan också för bankindustrins del bero på att man som vanlig konsument utan 

förkunskaper kan ha svårt att tillgodogöra sig den information som finns tillgänglig 

(Devlin, 2007, s. 646). Detta får också stöd av en representant från Sveriges Konsumenter 

som säger att i jämförelse med livsmedelsindustrin så upplever man som konsument 

“finansiella produkter som mycket mer komplexa och abstrakta” (J. König, personlig 

kommunikation, 27 mars, 2015). Att dessutom utöver de finansiella aspekterna även ta 

hänsyn till etiska aspekter försvårar enligt Nilsson (2010, s. 30) beslutsfattandet 

ytterligare inom bankindustrin i och med den extra informationen som konsumenten 

måste bearbeta. Enligt vår undersökning upplevs transparensen som högre inom 

livsmedelsindustrin, något som får stöd av J. König (personlig kommunikation, 27 mars, 

2015) som menar att det är lättare för konsumenter att göra informerade val inom denna 

industri i och med exempelvis de etiska märkningar som finns. Som sagt kan också 

bankindustrin upplevas som mer komplex ur ett konsumentperspektiv (J. König, 

personlig kommunikation, 27 mars, 2015; Nilsson, 2010, s. 30) vilket gör det svårare för 

konsumenter att tillgodogöra sig tillgänglig information vilket i sin tur har negativ 

inverkan på den upplevda transparensen inom denna industri. Enligt EU-Kommissionen 

(2006, s.7) förväntas konsumenter via sina köpbeslut kunna uppmuntra företag och 

tillhörande produktionsled till bättre beteenden, vilket är en del av EU-kommissionens 

mål för att främja företags användande av CSR-konceptet. För att kunna göra detta 

behöver konsumenterna tydligt kommunicerad information om produkterna och dess 

påverkan på miljö och samhälle i alla led (2006, s.7). Enligt vår studie anses transparensen 

inom båda industrier vara relativt låg. Detta resultat ligger i linje med Dawkins & Lewis 

(2003, s. 191) där man menar att de enda som anser att den information som företag 

kommunicerar är tillräcklig och håller en god kvalitet är företagen själva. Vårt resultat 

visar även att det finns mycket att arbeta på, främst inom bankindustrin, när det gäller 

företags kommunikation för att kunna uppfylla EU-kommissionens mål och främja ett 

CSR-vänligt företagsklimat. Även tillit är något som EU-kommissionen har inkluderat i 

sina övergripande mål för EU (Europeiska Kommissionen, 2011, s. 6). Det faktum att 

man som konsument inte upplever transparensen som bra inom någon av industrierna har 

ett bekräftat starkt samband med det låga värdet vi ser för tilliten vars samband även får 

stöd i tidigare forskning (Kang & Hustvedt, 2014, s. 254; Walsh & Mitchell, 2010, s. 

843).  

 

Att öka transparensen inom industrierna skulle alltså uppfylla flera av EU-kommissionens 

mål, både att konsumenter ska kunna göra välinformerade val och på så vis främja 

företags användande av CSR-konceptet samt även höja tilliten som även den är i fokus 

efter finanskrisen. Anledningen till den låga transparensen kan bero på de olika saker som 

vi diskuterat enligt den tidigare forskning vi funnit i ämnet. Enligt J. König (personlig 

kommunikation, 27 mars, 2015) från Sveriges Konsumenter kan strängare regler vara 

behjälpligt för att företag inom finansindustrin ska tvingas ge tydligare information om 

vad deras produkter innehåller. Detta i och med den komplexitet som följer med produkter 

på denna marknad. Vi tänker oss att ett striktare regelverk kan vara behjälpligt inom båda 

industrier med tanke på den genomgående låga upplevda transparensen men att man som 

konsument troligtvis har större nytta av dessa regler inom bankindustrin just för att det 

innebär svårare köpbeslut på en mer komplex marknad. Bankprodukter är också en mer 

ogripbar och abstrakt produktkategori, vilket precis som diskuterats tidigare innebär att 

den tillgängliga informationen blir svårare att ta till sig. 

 



68 
 

Något överraskande har vi dock funnit i vår studie att respondenterna i större utsträckning 

anser att det bör finnas hårdare regler inom livsmedelsindustrin när det gäller att ge 

konsumenter bättre information om hur man som verksam inom industrin arbetar med att 

ta hänsyn till SEE-aspekter än inom bankindustrin. Man upplever alltså att transparensen 

är lägre inom bankindustrin, om än låga inom båda industrier, samtidigt som man i högre 

utsträckning anser att det bör finnas regler kring mer information inom 

livsmedelsindustrin. Detta skulle möjligen kunna ha koppling till det resonemang vi fört 

tidigare om hur engagerad man som konsument är i köpbeslutet. En av de faktorer som 

kan påverka är enligt Barrena & Sánchez (2010, s. 267) hur ofta produkten inhandlas. 

Barrena & Sánchez (2010, s. 267) menar att genom att handla produkter mer frekvent 

skapas en form av relation till produkten som leder till vanehandel. Detta kan i större 

utsträckning anses vara applicerbart på livsmedelsprodukter i och med att dessa aktivt 

handlas mer frekvent än bankens produkter. Misra & Agrawal (2003, s. 272) menar att 

engagemang till viss del uppkommer som en del av personliga värderingar som grundar 

sig i tidigare erfarenheter. I och med att man som konsument mer frekvent handlar 

livsmedelsprodukter har man troligtvis även mer erfarenheter av detta. Detta skulle kunna 

leda till ett högre engagemang hos konsumenter när man köper livsmedelsprodukter i 

jämförelse med bankprodukter vilket även innebär att man genom detta högre 

engagemang även i högre grad har sina egna värderingar i åtanke vid köpet. Detta skulle 

då innebära att egna SEE-vänliga värderingar i högre grad skulle leda till hänsyn till dessa 

aspekter vid köp av livsmedel, en teori som vi finner stort stöd för i vår undersökning i 

och med att vi konstaterat att man i högre grad tar hänsyn till SEE-aspekter inom 

livsmedelsindustrin i jämförelse med bankindustrin. 

 

Som vi tidigare konstaterat kan pengar utgöra ett hinder mellan intentioner till ett 

beteende och det faktiska beteendet eftersom det kan anses vara en variabel som ligger 

utanför personens kontroll över beteendet (Ajzen, 1991, s. 181). Det kan vara så att 

individen helt enkelt inte har råd att genomföra beteendet. Som vi kommer att diskutera 

mer senare har vi dock funnit stöd för existerande forskning som menar att konsumenter 

är beredda att betala lite högre pris för produkter som tar hänsyn till olika etiska aspekter 

(Auger et al., 2003, s 299; Piercy & Lane, 2009, s. 253). Man är som ansvarstagande 

konsument även villig att via sina köp belöna de företag som tar ansvar (Vassilikopoulou 

et al., 2005, s. 327). Vi har i vår studie integrerat denna ekonomiska aspekt i vår 

undersökning när det gäller variablerna värderingar, attityder och avsikter eftersom det är 

en viktig aspekt att ta hänsyn till i och med att ansvarstagande produkter oftast även kostar 

lite mer för konsumenten. Vi ville alltså se att man som konsument har eventuella SEE-

vänliga attityder även när det innebär en viss uppoffring eftersom detta bör ge ett mått 

som på ett bättre sätt speglar verkligheten. Vi fann som bekant stöd för positiva samband 

mellan värderingar, attityder och avsikter inom båda industrier när det gäller att ta hänsyn 

till SEE-aspekter. Detta säger oss att SEE-vänliga värderingar leder till intentioner att ta 

hänsyn till etiska aspekter i sina köpbeslut, även när det innebär en viss skillnad i pris 

och/eller avkastning för konsumenten. Vi har även konstaterat skillnader i medelvärden 

mellan dessa och det är genomgående högre medelvärden inom livsmedelsindustrin för 

sambanden mellan dessa tre variabler (se appendix 5) vilket säger oss att man som 

konsument är mer villig att ta hänsyn till och betala mer för ansvarstagande gällande SEE 

inom denna industri.  

 

Tidigare forskning säger även att ekonomiska aspekter kan påverka individers 

värderingar i olika situationer när det gäller köpbeslut som kan leda till negativ inverkan 

på ens egen välfärd och levnadsstandard, vilket en investering på kapitalmarknaden skulle 
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kunna ge (Lichtenstein et al., 1999, s. 203; Nilsson, 2010, s. 2). Detta går i linje med de 

resultat vi funnit i vår undersökning i och med att livsmedelsindustrin och bankindustrin 

innebär två olika typer av investeringar, varav köpbeslut inom bankindustrin kan ge 

betydligt större konsekvenser för ens egen välfärd. Det är även lätt att tänka sig att det 

inom bankindustrin handlar om större summor pengar än inom livsmedelsindustrin, som 

en del i det längre tidsperspektivet. Nilsson (2010, s. 22) menar också att man som 

konsument kan uppleva det som svårt att påverka SEE-aspekter eftersom placeringar och 

investeringar ofta görs på längre sikt vilket kan göra att SEE-medvetna val får en mer 

direkt effekt inom andra branscher. Vi har även funnit stöd för detta argument i vår studie 

när vi konstaterat att man som konsument upplever att man i högre grad kan påverka med 

sina köpbeslut inom livsmedelsindustrin än när det gäller bankindustrin. Vi kan i vår 

studie inte med säkerhet säga vad denna skillnad när det gäller upplevt inflytande beror 

på, men det skulle mycket väl kunna vara som Nilsson (2010, s. 22) menar att det beror 

på att köpbesluten sträcker sig över en längre tid. Det skulle också kunna bero på det 

faktum att bankindustrin medför en mer komplex situation när det gäller att fatta beslut 

som vi har diskuterat tidigare. Enligt J. König (personlig kommunikation, 27 mars, 2015) 

har konsumenter större möjlighet till att göra medvetna val vid handel av 

livsmedelsprodukter, vilket enligt honom bland annat beror på att informationen som 

finns tillgänglig inom denna industri genom exempelvis märkningar upplevs som lättare 

att förstå. Detta är ett argument som kan förklara varför konsumenterna därmed upplever 

sig ha mer inflytande vid köp av livsmedel i och med att man upplever sig vara mer insatt 

och lättare förstår den tillgängliga information som finns när det gäller köp av livsmedel. 

Som vi diskuterat tidigare skulle eventuellt hårdare regler när det gäller transparens vara 

behjälpligt inom främst bankindustrin (J. König, personlig kommunikation, 27 mars, 

2015). Enligt Sveriges Konsumenter bör ansvaret för att öka medvetna val hos 

konsumenter ligga på politisk nivå, även fast man som konsument anser att etiska frågor 

är viktiga att överväga (Sveriges Konsumenter, u.å.). Att skärpa reglerna för transparens 

skulle vara ett steg i rätt riktning när det gäller att öka dessa medvetna val hos 

konsumenter. Detta speciellt inom bankindustrin där den nu tillgängliga informationen 

kan vara svår att förstå och tillgodogöra sig, vilket får stöd av de resultat vi erhållit 

angående upplevd transparens. Detta skulle även kunna leda till att konsumenter känner 

att de får större möjligheter att påverka inom bankindustrin i takt med att medvetenheten 

ökar på grund av ökad transparens inom denna industri. En ökad transparens inom båda 

industrier ökar även pressen på företag och banker att arbeta och göra affärer på sådana 

sätt som tar hänsyn till miljö samt etiska och sociala aspekter, vilket innebär fördelar även 

ur ett större perspektiv för samhälle och omvärld. 

 

Något som också är intressant i våra resultat är att man som konsument inom 

livsmedelsindustrin anser att man har större ansvar än industrin själv när det gäller att ta 

hänsyn till etiska aspekter än vad man anser att man har inom bankindustrin. Detta kan 

tolkas som att man anser att bankindustrin bör ta större ansvar än den enskilda 

konsumenten när det gäller etiska aspekter i jämförelse med livsmedelsindustrin. Detta 

skulle också kunna vara en anledning till de genomgående lägre medelvärdena för 

bankindustrin, nämligen att man som konsument i större utsträckning anser att det är 

bankindustrins ansvar att ta hänsyn till dessa aspekter även fast förväntningarna på denna 

industri är lägre. Dock så kan vi även konstatera att man som konsument generellt har 

mer SEE-vänliga attityder och avsikter inom livsmedelsindustrin och man förväntar sig 

även i högre utsträckning både transparens och ansvarstagande från verksamheter inom 

denna sektor i jämförelse med bankindustrin. Detta innebär något motstridigt att man 

både anser att man som konsument har större ansvar och samtidigt förväntar sig större 
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ansvarstagande från företag inom livsmedelsindustrin när det gäller SEE-frågor än inom 

bankindustrin. Detta resonemang är i linje med de resultat vi har funnit, nämligen att 

högre egna värderingar gällande SEE-faktorer leder till högre förväntningar på företag 

vilket vi diskuterat tidigare. Om man som konsument själv värderar att visa SEE-hänsyn 

inom livsmedelsindustrin högre än inom bankindustrin så tyder det också på att man 

förväntar sig ett högre ansvarstagande inom livsmedelsindustrin. Detta är något som kan 

bekräftas av att man som enskild konsument anser sig ha större ansvar inom 

livsmedelsindustrin samtidigt som man i högre grad även förväntar sig ansvarstagande 

från livsmedelsindustrins sida. Enligt Dawkins och Lewis (2003, s. 188) är även frågan 

om företags ansvarstagande på frammarsch inom den finansiella världen men vi kan med 

hjälp av vår studie konstatera att det fortfarande finns mycket att göra när det gäller dessa 

aspekter, speciellt inom bankindustrin. Frågan är dock om det ska börja med en 

efterfrågan från konsumenternas sida i takt med att medvetenheten ökar eller om bankerna 

själva kommer att förändra detta synsätt. 
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7. Slutsats och bidrag 
I detta kapitel besvarar vi den problemformulering som legat till grund för studien samt 

diskuterar huruvida vi har uppnått vårt syfte. Vi kommer även sammanfatta studiens 

teoretiska och praktiska bidrag samt ge förslag till vidare forskning inom detta område. 

 

7.1 Slutsats 
I den här studien har vi arbetat utifrån följande problemformulering: 

 

Finns det några skillnader mellan livsmedelsindustrin och bankindustrin när det gäller 

faktorer som kan påverka konsumenters ansvarstagande köpbeslut? 

 

För att kunna besvara detta har vi i vår studie inkluderat konsumenters värderingar, 

attityder och avsikter gentemot SEE-aspekter. Vi har även inkluderat hur man som 

konsument upplever transparensen inom industrin, vilken tillit man känner till industrin 

samt vad man har för förväntningar på företags ansvarstagande inom industrin. Alla dessa 

variabler kan enligt tidigare forskning påverka köpbeslutsprocessen på olika sätt, vilket 

ur ett SEE-perspektiv har varit i fokus under arbetets gång. Dessa variabler har undersökts 

och jämförts mellan livsmedelsindustrin och bankindustrin, vilket utgjort en betydande 

del av vårt syfte och bidrag med denna studie. Vi utvecklade utifrån redan existerande 

teorier en modell innehållande sambanden mellan dessa variabler som senare testades. 

Efter att ha genomfört vår undersökning kan vi konstatera att högre värderingar gällande 

SEE-aspekter leder till högre förväntningar på företags ansvarstagande när det gäller 

SEE-frågor vilket stämmer överens med både Carrigan & Attalla (2001, s. 564) och 

Dawkins & Lewis (2003, s. 187). Vi konstaterar även att tillit leder till högre 

förväntningar på företags ansvarstagande när det gäller SEE-frågor vilket är i linje med 

tidigare studier där man menar att tillit och förväntningar har en koppling till varandra 

(Darke et al., 2010, s. 360; Walsh & Mitchell, 2010, s. 184). Vi kan också konstatera att 

SEE-vänliga värderingar har positiv effekt på attityder kring SEE-vänliga produkter 

vilket är i linje med existerande forskning (Eagly & Chaiken, 2007, s. 599; Martin et al., 

2010, s. 668). Vi konstaterar vidare att attityder i sin tur har positiva samband med 

avsikter att köpa SEE-vänliga produkter vilket också stämmer med tidigare forskning 

(Ajzen, 1991, s. 189; Kang & Hustvedt, 2014, s. 262; Ruiz de Maya et al., 2010, s. 1772). 

Alla dessa samband påträffades i både livsmedelsindustrin och bankindustrin. Vi fann 

även att transparens om SEE-frågor har positiv effekt på tillit inom bankindustrin, vilket 

får stöd av Kang & Hustvedt (2014, s. 254). Vi kan däremot inte bekräfta detta samband 

för livsmedelsindustrin även om vi fann tydliga indikationer på att ett positivt samband 

föreligger mellan transparens och tillit även inom denna industri. Vidare påträffades inget 

samband mellan transparens om SEE-frågor och attityder inom bankindustrin, medan det 

inom livsmedelsindustrin föreligger ett negativt samband mellan dessa variabler vilket 

direkt motsäger tidigare forskning av Kang & Hustvedt (2014, s. 262) som visat på ett 

positivt samband. Vi kunde heller inte hitta något som talade för att tillit skulle ha någon 

positiv effekt på avsikten att köpa inom varken livsmedelsindustrin eller bankindustrin 

vilket säger emot den tidigare forskning vi funnit i ämnet (Kang & Hustvedt, 2014, s. 

257; Kim et al., 2007, s. 556; Lacey & Kenneth-Hansel, 2010, s. 591; Walsh & Mitchell, 

2010, s. 839). 

 

Utöver detta kan vi konstatera att man som konsument i överlag i högre utsträckning 

tenderar att ta hänsyn till SEE-aspekter när man handlar produkter inom 

livsmedelsindustrin. Livsmedelsindustrin upplevs också som mer transparent. Man har 
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även högre förväntningar på att företag inom livsmedelsindustrin ska ta sina ansvar och 

kommunicera kring hur de arbetar med SEE-frågor i jämförelse med bankindustrin. Vi 

konstaterar även att man som konsument har relativt låg tillit till båda industrierna och att 

det inte finns några skillnader mellan industrierna när det gäller detta 

 

Vi anser i och med ovanstående resonemang att vi besvarat den problemformulering som 

legat till grund för studien samt uppfyllt vårt syfte att upptäcka likheter och skillnader 

mellan livsmedels- och banksektorn när det gäller konsumenters resonemang kring SEE-

frågor och hur dessa kan påverka köpbeslut. Trots att de resultat vi erhållit inte är 

generaliserbara anser vi resultaten vara intressanta nog för att uppfylla vårt mål med att 

väcka intresse för framtida forskning inom området. 

 

7.2 Teoretiskt bidrag 
Teoretiskt anser vi oss med denna studie bidra till redan existerande forskning inom 

området konsumentbeteende när det gäller CSR-aspekter och etik, eller det mer 

övergripande konceptet SEE som vi använt oss av. Enligt den tidigare forskning vi 

granskat saknas jämförelser av SEE-faktorer mellan industrier, något som gör att vår 

studie kan anses vara både nydanande och originell. Genom resultatet av denna studie 

ökar kunskapen kring huruvida konsumentbeteende skiljer sig åt mellan olika industrier 

vilket bidrar till att minska detta mycket outforskade ämnesområde samtidigt som 

resultatet skapar intresse för ytterligare forskning. Studiens resultat väcker frågor om 

huruvida en del existerande teorier och forskningsrön är generellt applicerbara eller om 

de bör användas med viss försiktighet beroende på situation, däribland det påstådda 

positiva samband som enligt Kang & Hustvedt (2014, s. 262) ska finnas mellan 

transparens och attityder. 

 

7.3 Praktiskt bidrag 
I denna studie har vi konstaterat att transparensen uppfattas som klart bristfällig inom 

båda industrier och att det till och med finns ett negativt samband mellan transparens och 

attityder inom livsmedelsindustrin. Detta säger oss att företag och banker inom 

livsmedelsindustrin och bankindustrin har stor förbättringspotential när det gäller den 

kommunikation de förmedlar om sådant som rör SEE-aspekter och hur de arbetar med 

dessa i sina respektive produktionsled. Vår studies resultat ger indikationer på att någon 

form av strängare regler när det gäller kommunikation kan vara på sin plats eftersom det 

i nuläget verkar som att man som konsument inte alls anser att tillgänglig information är 

tillräcklig, speciellt när det gäller bankindustrin. Detta ligger i linje med det som J. König 

(personlig kommunikation, 27 mars, 2015) från Sveriges Konsumenter säger, att 

strängare regler vore ett steg i rätt riktning för att företag inom finansindustrin ska tvingas 

ge tydligare information om vad deras produkter innehåller i och med den komplexitet 

som följer med produkter på denna marknad. Vårt praktiska bidrag blir således att visa 

att ett strängare regelverk från högre instanser vore på sin plats, som en del i att uppfylla 

EU-kommissionens mål att konsumenter ska kunna fatta väl informerade och övervägda 

beslut och därigenom uppmuntra företag till bättre beteenden. Att öka transparensen 

skulle enligt våra resultat och tidigare forskning (Kang & Hustvedt, 2014, s. 254) leda till 

ökad tillit, vilket även är ett av EU-kommissionens övergripande mål för EU (Europeiska 

Kommissionen, 2011, s. 6).  
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7.4 Förslag till framtida forskning 
Denna studie fokuserar på en jämförelse mellan livsmedelsindustrin och bankindustrin 

när det gäller konsumentbeteende och hur detta kan skilja sig åt mellan de två industrierna 

när det gäller att ta hänsyn till SEE-aspekter i köpbeslut. Efter att ha genomfört vår studie 

har vi även funderat över vad som kan vara intressant för vidare forskning: 

 

 I denna studie ligger störst fokus på jämförelsen mellan industrier. Vår studie 

genomfördes också via Facebook genom ett bekvämlighetsurval vilket resulterade 

i en viss skevhet vad gäller ålder och kön och förmodligen även utbildningsgrad 

eftersom många studenter troligtvis har svarat. Det skulle därför vara intressant 

att i vidare forskning, där tid och resurser tillåter, använda ett sannolikhetsurval 

och även inkludera att jämföra exempelvis kön, ålder eller utbildningsgrad för att 

se hur sådana faktorer skulle kunna påverka resultatet. 

 

 I och med den korrelation vi funnit mellan förväntningar och attityder och mellan 

förväntningar och avsikter kan detta vara något för framtida forskning att 

undersöka närmare, då vi i denna studie i högre grad fokuserat mer på förhållandet 

mellan värderingar och förväntningar.  

 

 Den modell vi konstruerat med hjälp av tidigare forskning skulle kunna testas för 

andra industrier för att se om det föreligger skillnader även bland andra industrier 

än livsmedelsindustrin och bankindustrin. Till exempel skulle klädindustrin vara 

en intressant jämförelse i och med de ofta dåliga arbetsförhållanden som där kan 

finnas och det faktum att kläder är produkter som konsumenter troligtvis handlar 

mindre frekvent än livsmedel och bankprodukter, vilket i tidigare forskning har 

visat sig kunna ha viss påverkan. 

 

 Vidare forskning kring just transparens i och med att detta i tidigare forskning har 

visat sig till stor del kunna påverka vid köpbeslut. Vi anser detta vara en mycket 

viktig faktor att ta hänsyn till, speciellt i och med det negativa samband som 

påträffades i livsmedelsindustrin vilket helt talar emot tidigare studier. Otillräcklig 

eller otydlig information hindrar konsumenter från att göra välinformerade 

köpbeslut vilket i sin tur hämmar det mål som EU-kommissionen satt upp när det 

gäller ett CSR-vänligt företagsklimat. Detta gör att vi anser detta vara ett mycket 

viktigt område för framtida forskning. 

 

Dessa förslag på hur man i framtiden kan bedriva forskningen vidare utifrån de resultat 

vi fått uppfyller förhoppningsvis vårt mål att denna studie ska väcka intresse för framtida 

forskning inom området. 

 

7.5 Samhälleliga och etiska aspekter 
Ur ett samhälleligt perspektiv anser vi vår studie vara relevant eftersom produkter från 

både bankindustrin och livsmedelsindustrin är en stor del av konsumenters vardag och att 

dessa industrier därför utgör en enorm handelsplats där konsumenters val kan ha stor 

inverkan när det gäller miljö samt sociala och etiska aspekter. Vi uppmärksammar hur en 

rad aspekter både från konsumenter själva och från företag inom livsmedels- och 

bankindustrin påverkar konsumenters köpbeslut. Bland annat har vi kunnat konstatera att 

konsumenter upplever en högst bristfällig transparens från industriernas, vilket kan ge 

negativa konsekvenser både för konsumenterna själva men också ur ett större perspektiv 

i och med EU-kommissionens mål om en mer långsiktig hållbarhet. Att visa att det finns 
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förbättringspotential från företags sida som rör att underlätta konsumenters 

beslutsfattande när det gäller att ta hänsyn till SEE-frågor ser vi som en del i ett större 

hållbarhetstänk med implikationer för både samhället i stort och i förlängningen hela vår 

planet. Som en del av detta större perspektiv indikerar studiens resultat behovet av ett 

strängare regelverk när det gäller transparens för företag inom både livsmedels- och 

bankindustrin. Vi tänker oss att ett strängare regelverk på ett mycket direkt sätt skulle 

underlätta konsumenters beslutsfattande som i nuläget grundas på information som anses 

vara både otydlig och otillräcklig. I förlängningen skulle detta innebära att fler väljer 

produkter som tar hänsyn till SEE-aspekter i sina köpbeslut, vilket är en del i att uppfylla 

EU-kommissionens mål för ett CSR-vänligt företagsklimat. Detta skulle även innebära 

exempelvis mindre gifter i mat, mindre utsläpp, bättre arbetsförhållanden, mer etisk 

djurhållning och en förbättring överhuvudtaget när det gäller etiska aspekter som rör 

människa, djur och natur vilket skulle gynna hela vår värld.  
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8. Sanningskriterier & kritik mot studien 
 

8.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten åsyftar sådant som handlar om mått och mätningars pålitlighet, det vill säga 

huruvida det finns så kallade slumpmässiga mätfel i undersökningen (Bryman & Bell, 

2013, s. 170; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 152). Man kan säga att reliabiliteten handlar 

om måttets tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2012, s. 103). Den information man samlar 

in, det observerade värdet, innehåller både det sanna värdet och ett felvärde som beror på 

svagheter med mätinstrumentet (Patel & Davidson, 2012, s. 103). Om mätinstrumentet är 

reliabelt så är detta felvärde minskat och på så vis kommer man närmare det sanna värdet 

(Patel & Davidson, 2012, s. 104). I och med att man som forskare många gånger själv 

utformar mätinstrumentet kan det finnas viss risk för att dess pålitlighet ska bli låg 

(Ejvegård, 2003, s. 71). Det finns flera olika sätt att testa reliabiliteten när man genomför 

en enkätundersökning där återtestning, halveringsmetoden, parallellmetoden och 

kontrollfrågor är sådana metoder (Ejvegård, 2003, s. 71). Återtestning, eller test-retest, 

prövar stabiliteten genom att låta samma personer genomföra testet två gånger (Bryman 

& Bell, 2013, s. 171; Ejvegård, 2003, s. 71). Om sambanden mellan de två testen är låga 

finns det stor risk för att testet har låg reliabilitet vilket innebär att den insamlade 

informationen inte är tillförlitlig (Bryman & Bell, 2013, s. 171; Ejvegård, 2003, s. 71). 

 

Med intern reliabilitet åsyftas huruvida de olika indikatorerna, i vårt fall de enkätfrågor 

som rör samma begrepp, är relaterade till varandra och stämmer överens, det vill säga om 

de mäter samma saker (Bryman & Bell, 2013, s. 171). Halveringsmetoden, eller “split-

half” som den också kallas, innebär att man slumpmässigt delar upp de insamlade svaren 

och jämför resultaten med varandra (Bryman & Bell, 2013, s. 172; Ejvegård, 2003, s. 72). 

Man jämför hur väl testen korrelerar med varandra och ju mindre avvikelser mellan de 

två halvorna desto högre anses reliabiliteten vara (Bryman & Bell, 2013, s. 172; Ejvegård, 

2003, s. 71). Det är mycket vanligt att man som forskare idag använder sig av det 

statistiska måttet Cronbach´s Alfa för att göra en typ av detta “split-half” test (Bryman & 

Bell, 2013, s. 172), något som även vi har genomfört i vår statistiska bearbetning. 

Parallellmetoden innebär att man genomför två olika mätningar som avser att mäta 

samma sak och man kan även använda sig av kontrollfrågor vilket innebär att man lägger 

in några extra frågor med en annan formulering än tidigare frågor (Ejvegård, 2003, s. 72). 

Ju tydligare samband mellan dessa, när det gäller kontrollfrågorna ska svaren vara så lika 

som möjligt, desto högre är reliabiliteten (Ejvegård, 2003, s. 72). 

 

I och med att vi i vår undersökning använt oss av en enkät för att samla in information 

skulle det ha varit svårt att kontrollera reliabiliteten innan genomförandet av 

undersökningen, något som bland annat hade kunnat prövas genom att låta en grupp 

individer besvara enkäten innan undersökningen för att exempelvis kunna se om frågorna 

är lätta att förstå och så vidare (Patel & Davidson, 2012, s. 105). Vi har varit mycket noga 

med att försöka göra enkäten så enkel som möjligt för respondenterna att besvara och vi 

anser oss ha givit klara och tydliga instruktioner. Vi har också genomfört en pilotstudie 

och låtit en grupp individer besvara enkäten för att ytterligare kunna öka reliabiliteten för 

vårt mätinstrument innan den faktiska undersökningen. Efter att vi samlat in vårt data 

genomfördes ett Cronbach´s Alfa-test för att kunna fastställa huruvida vår studies 

reliabilitet är hög eller inte. Testet visade som bekant i huvudsak bra reliabilitet för de 
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flesta av våra frågebegrepp, dock ansågs några få till viss del vara tvivelaktiga men 

ändock åt det reliabla hållet. Detta gör dock att vi iakttagit viss försiktighet i tolkningen 

av dessa. Reliabiliteten är också avgörande för validiteten (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 

152) 

 

8.2 Validitet 
Trots att reliabilitet är en viktig komponent för forskningskvalitet så behövs även enligt 

Saunders et al. (2012, s. 193) validitet för att detta ska kunna uppnås. Lundahl och 

Skärvad (1999, s. 150) menar att begreppet validitet innebär att återkommande mätfel i 

en undersökning inte existerar. Detta förklaras vidare av Dahmström (2005, s. 62) med 

att hög validitet bland annat betyder att de enkätfrågor man ställer i sin undersökning 

faktiskt mäter vad som är tänkt. Dahmström (2005, s. 62) menar även att validitet kan 

vara svårare att uppnå i olika situationer beroende på vad frågorna faktiskt mäter. Detta 

innebär att frågor som frågar om exempelvis kön och ålder ger högre validitet än sådana 

som exempelvis är ämnade att mäta respondenters värderingar och attityder. I vårt fall är 

personliga värderingar, attityder och olika uppfattningar om SEE det mest centrala. 

Mellan två och tre frågor har valts ut för att mäta dessa olika begrepp, där vi trots vår 

noggrannhet och eftertanke måste vara medvetna om att det eventuellt kan finnas andra 

bättre sätt att få fram de resultat vi erhållit i denna studie. Vi har dock bedömt att det bästa 

alternativet för oss med tanke på tidsram och tillgängliga resurser har varit att använda 

oss av en enkätundersökning. Vi anser att vi fått fram användbara resultat med hjälp av 

denna metod, samtidigt som vi är medvetna om att djupare och fler frågor per variabel 

hade kunnat ge oss ännu mer tillförlitliga mått. Detta har dock inte varit aktuellt eftersom 

det skulle ha gjort enkäten alldeles för omfattande i och med de relativt många begrepp 

vi undersökt. 

 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999, s. 150) går det att skilja på inre och yttre validitet. 

Inre validitet innebär att de frågor som ställs i undersökningen mäter vad som är avsett 

(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 150). Yttre validitet har däremot mer att göra med huruvida 

en studies resultat kan generaliseras eller ej, något som exempelvis kan möjliggöras om 

undersökningen bygger på ett representativt urval (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Som 

tidigare förklarats är vi medvetna om att det inte är möjligt att generalisera våra resultat 

till hela Sveriges befolkning eftersom vi använt oss av ett bekvämlighetsurval, vilket 

innebär en låg yttre validitet. 

 

Något som anses som viktigt för att validitet ska kunna uppnås är enligt Dahmström 

(2005, s. 62) att operationalisering utförs på rätt sätt. Det innebär att det som ska mätas 

faktiskt översätts till rätt typ av frågor för att i slutändan ge ett resultat som speglar vad 

som faktiskt skulle mätas. Detta innebär enligt Bryman (2013, s. 63) att uppnå 

begreppsvaliditet, något som brukar vara användbart när exempelvis abstrakta begrepp 

som attityder ska mätas. För att ta hänsyn till detta har vi, förutom i de fall där vi använt 

oss av tidigare använda enkätfrågor, exempelvis använt oss av litteratur som Solomon et 

al. (2013) och Bearden et al. (2011) för att få vägledning om hur frågor ska ställas för att 

mäta rätt saker. Allt detta med syftet att undvika systematiska fel, eftersom felaktigt 

ställda frågor ger felaktiga mått oavsett hur många svar man får in (Dahmström, 2005, s. 

334). Enligt Ejvegård (2003, s. 75) har även reliabiliteten på mått en stor inverkan på 

validitet, då låg reliabilitet på mätinstrument i sin tur ger lägre validitet. Ejvegård menar 

dock att reliabilitet och validitet inte går hand i hand då god reliabilitet inte utgör garanti 

för god validitet. Vi kan däremot utifrån detta resonemang konstatera att chansen för god 
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validitet i vårt fall ändå existerar eftersom vi i överlag använt oss av enkätfrågor som haft 

hög reliabilitet vilket vi kunnat se med hjälp av Cronbach´s Alfa. 

 

Patel och Davidsson (2011, s. 103) nämner även betydelsen av innehållsvaliditet, vilket 

innebär att man på ett så bra sätt som möjligt täcker upp det problem som ska studeras 

där översättning av teorier till slutliga undersökningsfrågor har en central roll. För att 

detta ska kunna uppnås menar författarna således att det kan vara bra att få råd gällande 

detta av en redan insatt person. För att leva upp till detta har vi haft vår handledare till 

hjälp, som både haft inblick i vårt arbete samtidigt som han besitter stor kunskap om 

tillvägagångssätt vid konstruktion av undersökningsfrågor. Med det i beaktning vågar vi 

påstå att även denna validitetstyp mest troligt uppfyllts. 

 

8.3 Kritik mot vår undersökning 
När det gäller syftet med vår undersökning kan vi framföra kritik mot vårt sätt att jämföra 

de två olika industrierna eftersom de bakomliggande orsakerna till att som konsument ta 

hänsyn till SEE skiljer sig dessa emellan. Exempelvis är konsekvenserna för ens 

personliga hälsa en viktig faktor inom livsmedelsindustrin, detta enligt Barrena & 

Sánchez (2010, s. 267), som man givetvis förstår inte spelar någon större roll inom val 

mellan olika investeringsalternativ. De två olika industrierna innehåller även två olika 

typer av produkter som handlas på olika sätt. Livsmedel handlas exempelvis mer frekvent 

medan köp av aktiefonder, investeringar, eller övriga insättningar på bank endast görs 

emellanåt. Vid närmare eftertanke är dock de investeringar man som bankkonsument gör 

på en bank i pågående process när det exempelvis gäller vanliga spar- och 

transaktionskonton. Detta är en faktor som vi anser minskar argumentet att livsmedel 

skulle handlas mer frekvent än bankprodukter. Däremot är livsmedelsmarknaden en 

industri där konsumenter ständigt tvingas göra val av olika slag som efter initiala aktiva 

val “sköts av sig själv” inom bankindustrin. Barrena & Sánchez (2010, s. 268) bekräftar 

detta i sin slutsats när de säger att ju oftare man handlar en viss produkt, desto mer 

medveten om denna produkt blir man som beslutsfattare i ett sådant köp. 

 

En annan sak vi är medvetna om är det breda begreppet SEE. Eftersom vi undersöker 

både sociala, etiska och miljömässiga aspekter är det svårt att enbart hitta tidigare 

forskning som behandlar dessa tre faktorer samtidigt. Detta medför en risk att den 

teoretiska referensramen kan kännas aningens hoppig när olika källor behandlar olika 

aspekter. Vi bedömer dock i grund och botten att alla dessa faktorer separerade från 

varandra ändå styrs av samma typ av värderingar, eftersom alla faktorer går ut på att “ta 

välgörande syften i beaktning” istället för andra exempelvis finansiella faktorer. Vid 

granskning av vår teoretiska referensram kan man dessutom uppleva att referenser 

baserade på teorier om livsmedelsindustrin har fått mer fokus än referenser gällande 

bankindustrin. Detta kan bero på att mer forskning är gjord inom SEE-området när det 

gäller livsmedelsindustrin, vilket vi anser indikerar på vikten av att göra denna 

undersökning. 

 

Något som även bör kritiseras är vår urvalsmetod i och med att det icke-sannolikhetsurval 

vi använt oss av innebär att resultaten av studien inte går att generalisera. Att vi genomfört 

undersökningen via Facebook har även medfört svårigheter att definiera populationen, 

vilket i sin tur innebär svårigheter att replikera studien. Exempelvis hade vi, om vi 

genomfört enkätundersökningen i pappersform, kunnat använda oss av ett kvot-urval för 

att bättre kunna styra mot ett representativt urval med jämnare köns- och åldersfördelning. 

Genom att använda Facebook tog vi risken att få ett skevt urval när det gäller dessa 
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aspekter vilket senare visat sig då respondenterna till större delen bestått av kvinnor i 

åldrarna 20-29 år. Detta är något som bör tas i beaktning när det gäller vilka slutsatser 

som kan dras av denna studie. 
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Appendix 2 - Enkättabell 
Enkätfrågor Referenser Inspirerad av tidigare 

ställda enkätfrågor 

Värderingar     

A. Jag anser det livsviktigt att genom 

mina egna köp och handlingar kunna 

påverka miljön samt sociala och etiska 

frågor. 

Pickett-Baker & 

Ozaki, 2008, s. 

288 ; Ohtomo & 

Hirose, 2007, s. 

122 

  

B. Jag är beredd att göra uppoffringar 

för att agera ansvarsfullt i frågor som 

rör miljön samt i sociala och etiska 

sammanhang. 

Auger et al., 

2003, s. 299; 

Piercy & Lane, 

2009, s. 253; 

Vassilikopoulou 

et al., 2005, s. 

327 

Haws et al., 2010, refererad i 

Bearden et al. 2011, s. 173 

C. Jag anser att konsumenter i 

allmänhet ska betala ett högre pris för 

produkter som har negativ påverkan på 

miljön samt sociala och etiska frågor. 

  Antil, 1984 ; Antil & Bennett, 

1979, refererad i Bearden et 

al. 2011, s. 173 

Attityder     

1a. När man handlar livsmedel tycker 

jag att det ska vara av högsta prioritet 

att handla produkter som tar hänsyn till 

miljön samt sociala och etiska frågor. 

Misra & Agrawal, 

2003, s. 272  

  

1b. När man placerar eller sätter in 

pengar på en bank tycker jag att det ska 

vara av högsta prioritet att pengarna 

placeras på ett sätt som tar hänsyn till 

miljön samt sociala och etiska frågor. 

Misra & Agrawal, 

2003, s. 272 

  

2a. Alla borde vara beredda att betala 

högre priser för livsmedel för att veta 

att de har tagit hänsyn till miljön samt 

sociala och etiska frågor. 

Auger et al., 

2003, s. 299; 

Piercy & Lane, 

2009, s. 253 ; 

Vassilikopoulou 

et al, 2005, s. 327 

  

2b. Alla borde vara beredda att avstå 

viss avkastning och/eller betala högre 

avgifter för att veta att ens investeringar 

har tagit hänsyn till miljön samt sociala 

och etiska frågor. 

Auger et al., 

2003, s. 299; 

Piercy & Lane, 

2009, s.253 ; 

Vassilikopoulou 

et al, 2005, s. 327 

  

3a. Jag tycker inte att man ska bry sig 

om hur de livsmedel man handlar 

påverkar miljön samt sociala och etiska 

frågor. 

Misra & Agrawal, 

2003, s. 272  

  

3b. Jag tycker inte att man ska bry sig 

om hur de bankprodukter (fonder, 

konton mm) man investerar i påverkar 

miljön samt sociala och etiska frågor. 

Misra & Agrawal, 

2003, s. 272  

  

Avsikter     
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4a. Nästa gång jag handlar livsmedel 

har jag för avsikt att i första hand 

prioritera produkter som tar hänsyn till 

miljön samt sociala och etiska frågor. 

Misra & Agrawal, 

2003, s. 272 

  

4b. Nästa gång jag placerar och/eller 

sätter in pengar på en bank har jag för 

avsikt att i första hand prioritera att 

pengarna placeras på ett sätt som tar 

hänsyn till miljön samt sociala och 

etiska frågor. 

Misra & Agrawal, 

2003, s. 272 

  

5a. Jag är beredd att betala högre priser 

för livsmedel för att veta att de har tagit 

hänsyn till miljön samt sociala och 

etiska frågor. 

Piercy & Lane, 

2009, s. 253 ; 

Vassilikopoulou 

et al, 2005, s. 327 

  

5b. Jag är beredd att avstå viss 

avkastning och/eller betala högre 

avgifter för att veta att mina 

investeringar tar hänsyn till miljön samt 

sociala och etiska frågor. 

Piercy & Lane, 

2009, s.253 ; 

Vassilikopoulou 

et al, 2005, s. 327 

  

Tillit     

6a. Jag litar på att livsmedelsbutiker 

och livsmedelsproducenter tar hänsyn 

till miljön samt sociala och etiska 

frågor. 

Kang & Hustvedt, 

2014, s. 262 ; 

Lacey & 

Kenneth-Hansel, 

2010, s. 591 

  

6b. Jag litar på att banker och fonder tar 

hänsyn till miljön samt sociala och 

etiska frågor. 

Kang & Hustvedt, 

2014, s. 262 ; 

Lacey & 

Kenneth-Hansel, 

2010, s. 591 

  

7a. Jag litar på att livsmedelsbutiker 

och livsmedelsproducenter håller vad 

de lovar när det gäller att ta hänsyn till 

miljön samt sociala och etiska frågor. 

Erdem & Swaits, 

2004, s. 192 

Erdem & Swaits, 2004, s. 193 

7b. Jag litar på att banker och dess 

fonder håller vad de lovar när det gäller 

att ta hänsyn till miljön samt sociala 

och etiska frågor. 

Erdem & Swaits, 

2004, s. 192 

Erdem & Swaits, 2004, s. 193 

Transparens     

8a. Jag upplever att jag får god 

information från livsmedelsbutiker och 

livsmedelsproducenter av olika slag om 

hur deras produkter tar hänsyn till 

miljön samt sociala och etiska frågor. 

Kang & Hustvedt, 

2014, s. 262 ; 

Reynolds & 

Yuthas, 2008, s. 

62 

  

8b. Jag upplever att jag får god 

information från banker om hur deras 

produkter (fonder och konton mm) av 

olika slag tar hänsyn till miljön samt 

sociala och etiska frågor. 

Kang & Hustvedt, 

2014, s. 262 ; 

Reynolds & 

Yuthas, 2008, s. 

62 

  

9a. Inom livsmedelsindustrin tycker jag 

att all information om hur produkterna 

tagit hänsyn till miljön samt sociala och 

etiska frågor är tydlig och lättillgänglig. 

Walsh & 

Mitchell, 2010, s. 

839 
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9b. Inom bankindustrin tycker jag att all 

information om hur produkterna 

(fonder, konton mm) tagit hänsyn till 

miljön samt sociala och etiska frågor är 

tydlig och lättillgänglig. 

Walsh & 

Mitchell, 2010, s. 

839 

  

Informationssökning     

10a. Inför handel av livsmedel lägger 

jag själv ner mycket tid på att söka 

information om hur miljön samt sociala 

och etiska frågor visats hänsyn i alla 

produktionsled. 

Barrena & 

Sánchez, 2010, s. 

267 

  

10b. Inför handel av bank- och 

investeringsprodukter (fonder, konton 

mm) lägger jag själv ner mycket tid på 

att söka information om hur miljön 

samt sociala och etiska frågor visats 

hänsyn i alla produktionsled. 

Barrena & 

Sánchez, 2010, s. 

267 

  

11a. Jag anser att etiska märkningar 

(exempelvis Fairtrade och KRAV) är 

bra hjälpmedel för att jag ska kunna 

avgöra ifall livsmedelsprodukter tar 

hänsyn till miljön samt sociala och 

etiska frågor 

Thøgersen et al., 

2010, s. 1801 

  

11b. Jag anser att etiska märkningar 

(exempelvis livsmedelsindustrins 

Fairtrade och KRAV) skulle vara ett bra 

hjälpmedel för att jag ska kunna avgöra 

ifall bankprodukter (fonder och konton 

mm) tar hänsyn till miljön samt social 

och etiska frågor. 

Thøgersen et al., 

2010, s. 1801 

  

12a. Jag tycker att det bör finnas 

hårdare regler för livsmedelsindustrin 

när det gäller att ge mig som konsument 

bättre information om hur 

livsmedelsbutiker och 

livsmedelproducenter tar hänsyn till 

miljön samt sociala och etiska frågor. 

J. König, 

personlig 

kommunikation, 

27 mars, 2015 

  

12b. Jag tycker att det bör finnas 

hårdare regler för bankindustrin när det 

gäller att ge mig som konsument bättre 

information om hur banker tar hänsyn 

till miljön samt sociala och etiska 

frågor. 

J. König, 

personlig 

kommunikation, 

27 mars, 2015 

  

Förväntningar     

13a. Jag förväntar mig att 

livsmedelsbutiker tar ansvar när det 

gäller miljön samt sociala och etiska 

frågor. 

Dawkins & 

Lewis, 2003, s. 

187 

  

13b. Jag förväntar mig att banker tar 

ansvar när det gäller miljön samt 

sociala och etiska frågor. 

Dawkins & 

Lewis, 2003, s. 

187 

  

14a. Jag förväntar mig att 

livsmedelsbutiker är öppna med hur de 

Dawkins & 

Lewis, 2003, s. 

189 ; Kang & 

Walsh & Mitchell, 2010, s. 

839 
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arbetar när det gäller miljön och sociala 

och etiska frågor. 

Hustvedt, 2014, s. 

262 

14b. Jag förväntar mig att banker är 

öppna med hur de arbetar när det gäller 

miljön och sociala och etiska frågor. 

Dawkins & 

Lewis, 2003, s. 

189 ; Kang & 

Hustvedt, 2014, s. 

262 

Walsh & Mitchell, 2010, s. 

839 

15a. Jag förväntar mig att 

livsmedelsbutiker prioriterar att göra ett 

lika bra arbete när det gäller miljön 

samt sociala och etiska frågor som när 

det gäller finansiella frågor. 

Dawkins & 

Lewis, 2003, s. 

188 

  

15b. Jag förväntar mig att banker 

prioriterar att göra ett lika bra arbete när 

det gäller miljön samt sociala och etiska 

frågor som när det gäller finansiella 

frågor. 

Dawkins & 

Lewis, 2003, s. 

188 

  

Övriga frågor     

16a. Vid köp av livsmedel tycker jag att 

det finns andra viktigare faktorer att ta 

hänsyn till än sådana som gäller pris, 

miljö och sociala och etiska frågor. 

Carrigan & 

Attalla, 2001, s. 

565 

  

16b. Vid investeringar tycker jag att det 

finns andra viktigare faktorer att ta 

hänsyn till än sådana som gäller 

avkastning, avgifter, miljö och sociala 

och etiska frågor. 

Carrigan & 

Attalla, 2001, s. 

565 

  

17a. Jag upplever att jag genom mina 

köpbeslut har stort inflytande när det 

gäller att påverka hur livsmedelsbutiker 

och livsmedelsproducenter tar hänsyn 

till miljön samt sociala och etiska 

frågor. 

J. König, 

personlig 

kommunikation, 

27 mars, 2015 

  

17b. Jag upplever att jag genom mina 

köpbeslut har stort inflytande när det 

gäller att påverka hur banker och fonder 

tar hänsyn till miljön samt sociala och 

etiska frågor. 

J. König, 

personlig 

kommunikation, 

27 mars, 2015 

  

18a. Jag tycker att jag som konsument 

har större ansvar än livsmedelsindustrin 

när det gäller att ta hänsyn till miljön 

samt sociala och etiska frågor. 

Sveriges 

Konsumenter, u.å. 

  

18b. Jag tycker att jag som konsument 

har större ansvar än bankindustrin när 

det gäller att ta hänsyn till miljön samt 

sociala och etiska frågor. 

Sveriges 

Konsumenter, u.å. 
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Appendix 3 – Facebook-evenemang 
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Appendix 4 – Korrelationstabeller 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedelsindustrin Värderingar Attityder Avsikt Tillit Transparens Förväntningar

Värderingar 1 0,751 0,783 0,089 0,127 0,489

AttityderLivs 0,751 1 0,766 −0,019 −0,018 0,44

AvsiktLivs 0,783 0,766 1 0,052 0,089 0,444

TillitLivs 0,089 −0,019 0,052 1 0,322 0,305

TransparensLivs 0,127 −0,018 0,089 0,322 1 −0,002

FörväntningarLivs 0,489 0,44 0,444 0,305 −0,002 1

Bankindustrin Värderingar Attityder Avsikt Tillit Transparens Förväntningar

Värderingar 1 0,553 0,514 0,112 0,098 0,38

AttityderBank 0,553 1 0,771 0,023 0,09 0,375

AvsiktBank 0,514 0,771 1 −0,003 0,127 0,412

TillitBank 0,112 0,023 −0,003 1 0,306 0,466

TransparensBank 0,098 0,09 0,127 0,306 1 0,221

FörväntningarBank 0,38 0,375 0,412 0,466 0,221 1
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Appendix 5 – T-test 
  Frågor Medelvärde* T-värde Signifikans 

Par 1 1. När man handlar livsmedel tycker 

jag att det ska vara av högsta prioritet 

att handla produkter som tar hänsyn 

till miljön samt sociala och etiska 

frågor. - 1. När man placerar eller 

sätter in pengar på en bank tycker jag 

att det ska vara av högsta prioritet att 

pengarna placeras på ett sätt som tar 

hänsyn till miljön samt sociala och 

etiska frågor. 

0,7574 6,61 0 

Par 2 2. Alla borde vara beredda att betala 

högre priser för livsmedel för att veta 

att de har tagit hänsyn till miljön samt 

sociala och etiska frågor. - 2. Alla 

borde vara beredda att avstå viss 

avkastning och/eller betala högre 

avgifter för att veta att ens 

investeringar har tagit hänsyn till 

miljön samt sociala och etiska frågor. 

0,698 5,523 0 

Par 3 3. Jag tycker inte att man ska bry sig 

om hur de livsmedel man handlar 

påverkar miljön samt sociala och 

etiska frågor. - 3. Jag tycker inte att 

man ska bry sig om hur de 

bankprodukter (fonder, konton mm) 

man investerar i påverkar miljön samt 

sociala och etiska frågor. 

0,8159 7,887 0 

Par 4 4. Nästa gång jag handlar livsmedel 

har jag för avsikt att i första hand 

prioritera produkter som tar hänsyn till 

miljön samt sociala och etiska frågor. - 

4. Nästa gång jag placerar och/eller 

sätter in pengar på en bank har jag för 

avsikt att i första hand prioritera att 

pengarna placeras på ett sätt som tar 

hänsyn till miljön samt sociala och 

etiska frågor. 

1,0547 10,464 0 

Par 5 5. Jag är beredd att betala högre priser 

för livsmedel för att veta att de har 

tagit hänsyn till miljön samt sociala 

och etiska frågor. - 5. Jag är beredd att 

avstå viss avkastning och/eller betala 

högre avgifter för att veta att mina 

investeringar tar hänsyn till miljön 

samt sociala och etiska frågor. 

1,2714 10,99 0 

Par 6 6. Jag litar på att livsmedelsbutiker 

och livsmedelsproducenter tar hänsyn 

till miljön samt sociala och etiska 

frågor. - 6. Jag litar på att banker och 

fonder tar hänsyn till miljön samt 

sociala och etiska frågor. 

0,0508 0,409 0,683 



99 
 

Par 7 7. Jag litar på att livsmedelsbutiker 

och livsmedelsproducenter håller vad 

de lovar när det gäller att ta hänsyn till 

miljön samt sociala och etiska frågor. - 

7. Jag litar på att banker och dess 

fonder håller vad de lovar när det 

gäller att ta hänsyn till miljön samt 

sociala och etiska frågor. 

−0,0249 −0,198 0,844 

Par 8 8. Jag upplever att jag får god 

information från livsmedelsbutiker och 

livsmedelsproducenter av olika slag 

om hur deras produkter tar hänsyn till 

miljön samt sociala och etiska frågor. - 

8. Jag upplever att jag får god 

information från banker om hur deras 

produkter (fonder och konton mm) av 

olika slag tar hänsyn till miljön samt 

sociala och etiska frågor. 

0,8515 6,995 0 

Par 9 9. Inom livsmedelsindustrin tycker jag 

att all information om hur produkterna 

tagit hänsyn till miljön samt sociala 

och etiska frågor är tydlig och 

lättillgänglig - 9. Inom bankindustrin 

tycker jag att all information om hur 

produkterna (fonder, konton mm) tagit 

hänsyn till miljön samt sociala och 

etiska frågor är tydlig och 

lättillgänglig. 

0,42 3,526 0,001 

Par 10 10. Inför handel av livsmedel lägger 

jag själv ner mycket tid på att söka 

information om hur miljön samt 

sociala och etiska frågor visats hänsyn 

i alla produktionsled. - 10. Inför 

handel av bank- och 

investeringsprodukter (fonder, konton 

mm) lägger jag själv ner mycket tid på 

att söka information om hur miljön 

samt sociala och etiska frågor visats 

hänsyn i alla produktionsled. 

0,265 2,577 0,011 

Par 11 11. Jag anser att etiska märkningar 

(exempelvis Fairtrade och KRAV) är 

bra hjälpmedel för att jag ska kunna 

avgöra ifall livsmedelsprodukter tar 

hänsyn till miljön samt sociala och 

etiska frågor - 11. Jag anser att etiska 

märkningar (exempelvis 

livsmedelsindustrins Fairtrade och 

KRAV) skulle vara ett bra hjälpmedel 

för att jag ska kunna avgöra ifall 

bankprodukter (fonder och konton 

mm) tar hänsyn till miljön samt social 

och etiska frågor. 

0,6634 5,479 0 

Par 12 12. Jag tycker att det bör finnas 

hårdare regler för livsmedelsindustrin 

när det gäller att ge mig som 

0,3234 2,75 0,007 
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konsument bättre information om hur 

livsmedelsbutiker och 

livsmedelproducenter tar hänsyn till 

miljön samt sociala och etiska frågor. - 

12. Jag tycker att det bör finnas 

hårdare regler för bankindustrin när 

det gäller att ge mig som konsument 

bättre information om hur banker tar 

hänsyn till miljön samt sociala och 

etiska frågor. 

Par 13 13. Jag förväntar mig att 

livsmedelsbutiker tar ansvar när det 

gäller miljön samt sociala och etiska 

frågor. - 13. Jag förväntar mig att 

banker tar ansvar när det gäller miljön 

samt sociala och etiska frågor. 

0,48 4,16 0 

Par 14 14. Jag förväntar mig att 

livsmedelsbutiker är öppna med hur de 

arbetar när det gäller miljön och 

sociala och etiska frågor. - 14. Jag 

förväntar mig att banker är öppna med 

hur de arbetar när det gäller miljön och 

sociala och etiska frågor. 

0,3532 3,18 0,002 

Par 15 15. Jag förväntar mig att 

livsmedelsbutiker prioriterar att göra 

ett lika bra arbete när det gäller miljön 

samt sociala och etiska frågor som när 

det gäller finansiella frågor. - 15. Jag 

förväntar mig att banker prioriterar att 

göra ett lika bra arbete när det gäller 

miljön samt sociala och etiska frågor 

som när det gäller finansiella frågor. 

0,44 3,732 0 

Par 16 17. Jag upplever att jag genom mina 

köpbeslut har stort inflytande när det 

gäller att påverka hur 

livsmedelsbutiker och 

livsmedelsproducenter tar hänsyn till 

miljön samt sociala och etiska frågor. - 

17. Jag upplever att jag genom mina 

köpbeslut har stort inflytande när det 

gäller att påverka hur banker och 

fonder tar hänsyn till miljön samt 

sociala och etiska frågor. 

0,7761 6,479 0 

Par 17 18. Jag tycker att jag som konsument 

har större ansvar än 

livsmedelsindustrin när det gäller att ta 

hänsyn till miljön samt sociala och 

etiska frågor. - 18. Jag tycker att jag 

som konsument har större ansvar än 

bankindustrin när det gäller att ta 

hänsyn till miljön samt sociala och 

etiska frågor. 

0,3582 3,237 0,001 

*Skillnaden i medelvärde mellan industrierna       
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Appendix 6 – Svarsfrekvenser Tillit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarsalternativ Frekvens Procent %

2 12 5,9

3 10 5

4 26 12,9

5 15 7,4

6 31 15,3

7 16 7,9

8 26 12,9

9 13 6,4

10 17 8,4

11 12 5,9

12 11 5,4

13 5 2,5

14 6 3

Totalt: 200 99

Bortfall: 2 1

Totalt: 202 100

Livsmedelsindustrin, Tillit (fråga 6 & 7)

Svarsalternativ Frekvens Procent %

2 22 10,9

3 7 3,5

4 20 9,9

5 12 5,9

6 21 10,4

7 22 10,9

8 31 15,3

9 14 6,9

10 17 8,4

11 9 4,5

12 9 4,5

13 6 3

14 9 4,5

Totalt: 199 98,5

Bortfall: 3 1,5

Totalt: 202 100

Bankindustrin, Tillit (Fråga 6 & 7)



 

 
 

 


