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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel: Positionering genom etik och socialt ansvarstagande ur ett 

konsumentperspektiv - En studie av dagligvaruhandelns nationella 
och egna varumärken 

 
Seminariedatum: 2003-11-10 
 
Ämne/kurs:  Magisteruppsats i marknadsföring, 10 poäng 
 
Författare:  Ylva Isaksson, Jessica Johansson och Christian Stadeus 
 
Handledare:  Johan Anselmsson 
 
Nyckelord: Socialt ansvarstagande, egna märkesvaror, nationella märkesvaror, 

positionering, differentiering 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att utveckla förståelsen för vilken 

betydelse etik och socialt ansvarstagande har för konsumentens 
attityder till dagligvaruhandelns livsmedelsvaror i butiksmiljö. Vi 
vill därför utveckla och testa en modell som beskriver och mäter 
graden av etik och socialt ansvarstagande för EMV relativt NMV 
ur ett konsumentperspektiv.  

 
 
Metod: Den metod som gjort sig gällande i studien är av explorativ och 

beskrivande karaktär. En kombination av kvalitativ och kvantitativ 
metod har använts. En kvalitativ förstudie med 21 respondenter 
har legat som underlag för att skapa en konceptuell modell. Denna 
modell är sedan operationaliserad och validerad i en enkätstudie 
med 200 respondenter. 

 
 
Slutsatser: De innebörder som konsumenten lägger i begreppen etik och 

socialt ansvarstagande inom dagligvaruhandeln består av 
dimensionerna ekologiska och kravmärkta produkter, miljö och 
omgivning, produktansvar, djurhållning samt arbetsmiljö och 
arbetsförhållanden. Dimensionerna arbetsmiljö och 
arbetsförhållanden följt av djurhållning påvisade starkast samband 
med socialt ansvarstagande. Denna studie har även resulterat i en 
märkbar positionering av EMV och NMV. Således kan vi påvisa 
att image differentiering med etik och socialt ansvarstagande som 
differentieringsstrategi av dagligvaruhandelns varor är 
meningsfull, då marknadsledande EMV är tydligt differentierad 
inom sitt specifika profileringsområde. Det finns dock vissa 
praktiska faktorer som är av största vikt vid utformandet av en 
lönsam positioneringsstrategi; tydligt budskap, ökad information 
och marknadens föränderliga karaktär.  
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 1. Inledning 
 
 
I detta första kapitel kommer vi inledningsvis att presentera studiens bakgrund och det 
företagsekonomiska (praktiska) problemet. Härefter kommer diskussionen att påvisa det 
teoretiska problemområdet vilket leder oss fram till den konkreta problemformuleringen. I 
kapitlet finns även en förklaring av uppsatsens syfte, de avgränsningar vi valt att göra, 
definitioner av relevanta begrepp och avslutningsvis en schematisk bild över uppsatsens 
disposition. 
 
  
 
1.1 Bakgrund och företagsekonomiskt problem 
 
1.1.1 Dagligvaruhandeln, socialt ansvarstagande och konsumenten 
 
Intresset för vårt valda ämnesområde har sitt ursprung i en idag explosivartad och föränderlig 
dagligvaruhandel, där egna märkesvaror (EMV) har fått en ökad betydelse som 
konkurrensmedel gentemot de nationella märkesvarorna1 (NMV). Med mognande marknader 
och intensifierad konkurrens tenderar marknadsföringen att inriktas på att behålla gamla 
kunder mot att förvärva nya. Inriktningen har gått över till att bli mer fokuserad på 
konsumenttillfredsställelse respektive konsumentmissnöje. Därtill har även intresset för 
konkurrensmiljön ökat. Med en ökad takt av konkurrens- och teknologisk förändring 
använder marknadsföringen sig allt mer av beteendemodifieringsstrategier i stället för 
övertalningsstrategier i försök att påverka konsumenter. (Sheth et al, 1988). Robert Holloway 
vid University of Minnesota såg redan 1964 marknadsföring som en samhällsaktivitet som 
påverkas av samhället, men även som en faktor som påverkar samhället i sig (Holloway, 
1964). Under 70-talet ägnades stort intresse åt social marknadsföring och marknadsföringens 
roll för sociala förändringar (Kotler, 1972).  
 
Fram till 60-talet har marknadsförare inte visat något intresse eller helt enkelt valt att ignorera 
frågorna som var relaterade till företagens sociala ansvarstagande (Sheth et al, 1988). Det har 
emellertid konstaterats att det inträffat radikala förändringar inom marknadsföringsområdet 
sedan marknadsföringen uppmärksammade etik och socialt ansvarstagande i början av 60-
talet (Balmer, 1995). Orsakerna tycks bland andra vara att en samtida ökning av de etiska och 
sociala frågorna inom olika aktivistgrupper lett till en mer aggressiv ståndpunkt från vissa 
konsumenter. I dag finns koncentrerade och välorganiserade aktivister/lobbyister inom 
protestgrupper som Greenpeace, Friends of the Earth och inom olika 
konsumentorganisationer. (Klein, 2002). Teknologin är en bidragande faktor som inneburit att 
internationella grupper och intresseorganisationer kan samordna sina aktiviteter på en global 
nivå. Som en direkt följd har stora företag som ibland uppfattat sig själva som immuna från 
dessa aktiviteter, använt sina egna webbsidor som försvarsportaler för att bemöta global 
kritik. Samtidigt har de positionerat sin företags/varumärkesimage som allt mer etisk och 
socialt ansvarstagande. (Balmer, 1995). 
 

                                                 
1 Vi har valt att använda oss av benämningen nationella märkesvaror (NMV) utifrån engelskans national brands 
för dagligvaruhandelns varumärkesutbud utöver de egna märkesvarorna. I denna översättning inkluderar och 
likställer vi benämningar som traditionella och leverantörsvarumärken.  
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Som ett resultat av ökade publika förväntningar/krav och/eller företag som redan tagit etisk 
ställning, har socialt ansvarstagande förflyttats från att vara ”do-goodism” till att vara den allt 
mer centrala sfären inom företagens positioneringsstrategier som ett alternativt 
konkurrensmedel (Wilson, 2000). 
 
Till resonemanget kan tilläggas att dagens konsument har utpekats som den mest sofistikerade 
och krävande marknaden någonsin upplevt (Caminti, 1992; Dawson, 2000). Genom ökad 
shoppingerfarenhet och utbildning ställer konsumenten allt högre krav på företagen och dess 
produkter. Kunden bedömer inte bara produkten som sådan utan även dess inverkan på 
omgivningen (Dawson, 2000). Detta kan förklaras genom att ansvarsfördelningen inom det 
ekonomiska systemet har förändrats under de senaste 20 åren. En tänkbar förklaring är att vi 
har förflyttat oss till ett ökat välstånd som medfört ökade konsumentval, olika kriterier för 
kundnöjdhet, snabbare IT-system samt nya teknologier och idéer om effektivare management. 
Detta har enligt Dawson (2000) lett till att dagens återförsäljare tar mer ansvar för att försäkra 
sig om kundnöjdhet genom faktorer utöver pris och kvalitet.  
 
 
1.1.2 Dagligvaruhandelns utveckling 
 
Dagligvaruhandelns roll som enbart återförsäljare i den traditionella utbyteskedjan har 
förändrats under de senaste åren, framförallt genom streckkodssystemets inträde på 
marknaden. Detta har lett till ökad kunskap om konsumenternas efterfrågan och vidare till 
produktionen av EMV samt även till återförsäljarnas exkluderande av de stora nationella 
varumärkena. Det är snarare en efterfrågebaserad kedja än en utbudsbaserad kedja där 
återförsäljarledet innefattas av två dimensioner: vertikalt och horisontellt. Med detta menas att 
dagligvaruhandeln verkar både som återförsäljare av leverantörers varumärken och tillika som 
tillverkare och återförsäljare av egna varumärken. (Burt, 2000). Orsakerna till denna 
förändring är enligt Eliasson (2002) en ökad intensifierad konkurrens både från såväl 
nationella som av internationella företag samt en allt vanligare förekomst av strategiska 
allianser och nya ägarstrukturer. Även handlarnas ökade produktion av EMV innebär att de 
stärker sin ställning gentemot leverantörerna och de nationella varumärkena.  
 
Sedan 1950-talet och framåt har EMV etablerats i Sverige och utvecklingen har från att gå 
upp och ner genom åren fått ett uppsving sedan mitten av 1990-talet. EMV har kommit att få 
en självklar plats inom dagens varumärkesforskning då tilltron om fortsatt snabb utveckling 
och ökade omsättningsandelar i handeln är stor. Den svenska koncentrationen av EMV finns 
främst inom de tre blocken ICA, Coop och Axfood med den totala målsättningen att öka från 
10 miljarder SEK år 2000 till 25 miljarder SEK år 2005 i omsättning. (Fredlund, 2003).  
 
Då det förväntas hända mycket inom utvecklingen av EMV de närmaste åren räknat från i år 
(2003), ökar även intresset av att studera olika aspekter som berör EMV då handeln går från 
att vara distributör till att bli marknadsförare och leverantör. Områden som utforskats är 
exempelvis produktutveckling, profilering genom sortiment, butiksutformning och 
konsumentens efterfrågan 
 
En fokus i marknadsundersökningar beträffande vilka variabler som är avgörande som 
determinanter av NMV och EMV visar på att om kvaliteten mellan produkterna är densamma 
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blir priset avgörande. Private Label Manufacturers Association2 utförde 1991 en 
marknadsundersökning om anledningarna bakom konsumtion av EMV där det, precis som i 
en Nielsen-undersökning, framkom att kvalitet är överordnat pris och att dessa två faktorer är 
de mest avgörande i valet av EMV eller ej (Rubel, 1995). Ett resultat liknande det som 
framkom ur Private Label Manufacturers Association fokusgrupp om konsumentattityder till 
EMV redan 1987 (”Quality Creates Consumer Loyalty for Private Labels”, 1987). Dock kan 
tilläggas att studierna är utförda i England och USA, där dagligvaruhandeln har en annorlunda 
struktur än i Sverige (Eliasson, 2002).   
 
I en svensk undersökning om ICA gällande konsumenters varumärkeskännedom i mitten på 
90-talet kunde endast 45 % av respondenterna nämna en produkt som ingick i deras eget 
varumärke ICA-handlarnas (etablerat 1989). Däremot uppnådde deras miljövarumärke Skona 
en konsumentkännedom på 81 %. (Fredlund, 2003). Denna undersökning handlade om 
varumärkeskännedom, vilket i sig inte innebär konsumtion. Även om en konsument tänker 
etiskt behöver den nödvändigtvis inte konsumera etiskt (Folkes & Kamins, 1999). Samtidigt 
är det paradoxalt så att konsumenter konsumerar och visar ställningstaganden, image och 
identitet i de val de gör av varumärken (Bergenheim et al, 2002). Enligt Bergenheims et al 
(2002) allmänna varumärkesteori borde ökade kunskaper om miljö således leda till en ökad 
efterfrågan av kravmärkta produkter. I utvidgningen av EMV anser vi att det bör vara 
intressant att undersöka etik och socialt ansvarstagande som en eventuell beslutsfaktor på 
frammarsch vid konsumtion gentemot pris och kvalitet, som tidigare nämnts som helt 
uteslutande av övriga determinanter. Om målsättningen för företag med EMV är att öka 
omsättningen för varje år borde de lämpligen se till konsumentens förväntningar och ökade 
krav.  
 
 
1.1.3 Problemet konkretiseras 
 
Nobelpristagaren i ekonomi 2002, Vernon Smith, hävdar att ett starkt varumärke och rätt 
prissättning är företagets enda maktmedel i framtiden (www.informationskollegiet.se, 2003-
02-28). Även Mats Urde, varumärkesforskare, pekar på att varumärket kommer att betyda allt 
när generation Y träder in på marknaden. Vidare menar Urde att det är också första gången i 
historien som företag tvingas ta ansvar för sina produkter och varumärken från ”ax till limpa”. 
Detta gäller allt från service, informationssystem och produkter - inte minst vad produkterna 
är tillverkade av. Det företag som inte fullt ut är en ”Good Corporate Citizen” bör tänka om. 
Urde menar också på att konsumenten inte längre kräver - de förutsätter att varumärket står 
för allt från etik till performance och att dagens företag bör sälja som konsumenten vill, 
annars gör någon annan det. (www.informationskollegiet.se 2003-02-28). Således kommer 
dagens konkurrensstrategi från konsumenternas efterfrågan och inte från företagets utbud 
(Burt, 2000). 
 
För att bli framgångsrika bör företag inom dagligvaruhandeln skapa konkurrensfördelar 
gentemot konkurrenterna. Detta kan företaget göra genom att fokusera på samhällets 
utveckling av ekonomiska, sociala och miljöanpassande aspekter och projicera denna image 
på sina produkter. På så vis besvarar företaget samhällets förväntningar. Genom etik och 
socialt ansvarstagande ökar vinsten för ett företag och därtill lojaliteten från konsumenten och 

                                                 
2 Private Label Manufacturers Association är en internationell organisation som arbetar med EMV. Private Label 
Manufacturers Association grundades 1979 och representerar ca 3000 tillverkare och leverantörer över hela 
världen, allt ifrån företag som specialiserat sig på EMV till de som producerar EMV gentemot sina leverantörers 
varumärken. (www.plma.com, 2003-04-08). 
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deras medarbetare. (Henderson, 2002). Därför tycker vi att det är viktigt att dagligvaruhandeln 
förstår vad etik och socialt ansvarstagande innebär för sina kunder. Med kunskap om 
konsumenternas efterfrågan gällande etik och socialt ansvarstagande ges eventuellt nya 
möjligheter till positionering som bättre motsvarar konsumenternas förväntningar. För att 
kunna tillgodose konsumenternas efterfrågan på ett bättre sätt än konkurrenterna är en tydlig 
positionering av största vikt. Då dagligvaruhandeln investerar i och expanderar sitt utbud av 
EMV är det viktigt med kunskap om vilken position EMV relativt NMV har. En framgångsrik 
positionering av EMV är avgörande för dess fortsatta ekonomiska lönsamhet inom svensk 
dagligvaruhandel.  
 
 
1.2 Teoretisk problemformulering 
 
1.2.1 Bortglömt perspektiv 
 
Socialt ansvarstagande inom marknadsföring inkluderas av ett brett spann av frågor som rör 
konsumtion, miljö, regleringar samt politiska och sociala frågor. Med tanke på det stora 
ansvar som marknadsförare har som en direkt följd av att transformera resurser till produkter, 
är det oundvikligt att det uppstår olika uppfattningar om hur marknadsföringsprocessen 
genomförs (Sheth et al, 1988).  
 
Marknadsföringsetik och socialt ansvarstagande är både kontroversiella och ständigt 
uppmärksammade ämnen, inte minst i media. Tidigare vetenskap inom området pekar på 
konflikter av att använda etik och socialt ansvarstagande som image i 
marknadsföringsaktiviteter (Laczniak & Murphy, 1993; Smith & Quelch, 1996).  
 
Med hänsyn till Fineman (1999) i Carrigan och Attalla (2001) har det påpekats att 
marknadsföring har setts som ett etiskt neutralt system eller som ett verktyg med syfte att ge 
marknaden service på ett bra sätt. Laczniak (1993) var mer kritisk i sitt förhållningssätt till de 
etiska och social frågorna. Han menade att denna typ av marknadsföring var mer värdeladdad 
och manipulerar konsumenterna i en allt annat än oskyldig marknadsföringsaktivitet. 
Marknadsföringen har blivit separerad från att endast bidra till det tillsynes goda livet till att 
bli anklagad för att bidra till en destruktiv och bortkastad sida av konsumentsamhället 
(Fineman, 1999). Denna konflikt inom marknadsföringsområdet har givit upphov till en 
debatt kring etisk och social marknadsföring. Lagregler och olika intresseorganisationer har 
verkat som en viktig faktor för konsumenternas ökade medvetenhet om marknadsföringens 
uppträdande på marknaden. Regleringen har även tagit oss från 60-talets ”Caveat Emptor” -
situation till mer etiskt och socialt ansvarstagande inom marknadsföringsområdet. (Carrigan 
& Attalla, 2001; Smith, 1995). 
 
Redan 1972 argumenterade Kotler för huruvida konsumenternas efterfrågan och önskningar 
verkligen var bra för dem (exempelvis tobak). Han menade på att även om marknadsföring 
kortsiktigt skapar tillfredsställda konsumenter tar både konsumenterna och samhället skada i 
det långa perspektivet som ett resultat av marknadsförarens försök att tillfredsställa 
konsumenter (Kotler, 1972). Detta bidrog till att många marknadsförare började överväga 
socialt ansvarstagande och samhällelig marknadsföring som ett viktigt område inom 
marknadsföringen (Carrigan & Attalla, 2001).  
 
På senare år har forskare inom området studerat en mängd olika aspekter av socialt ansvar och 
samhällelig marknadsföring, vilket bland annat kan ses i följande författares verk; Hunt & 
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Chonko (1984), Robin & Riedenbach (1987), Garrett (1987), Laczniak & Murphy (1993), 
Hunt & Vitell (1992) samt Smith (1995). Den första etiska och socialt relaterade konflikten 
som rapporterades av marknadsförare handlade om hur företagets behov skulle balanseras 
gentemot konsumenternas efterfrågan (Chonko & Hunt, 2000). Redan 1961 undersökte 
Baumhart etiska problem relaterade till marknadsföring och fann att gåvor, dricks, mutor, 
”call-girls”, prisdiskriminering, oärlig prissättning och svekfull reklam var ett problem för 
utövarna av marknadsföring (Baumhart, 1961). Etiska konflikter uppstår då människor 
uppfattar att deras åtaganden gentemot en grupp är oförenliga med deras förpliktelser och 
ansvarstaganden gentemot en annan grupp, vilket leder till försök att lösa motsatta 
obligationer (Chonko & Hunt, 2000). 
 
Många marknadsförare har ansett att socialt ansvarstagande och samhällelig marknadsföring 
som aktivitet är en viktig fråga inom marknadsföringsfältet. Även om det har ägnats mycket 
uppmärksamhet inom området för etik och socialt ansvarstagande i 
marknadsföringssammanhang, är konsumenterna såsom delaktiga i köpprocessen ett relativt 
outforskat område. Detta då mycket av forskningen är vinklad ur ett företagsperspektiv. (Hunt 
& Vitell, 1992). Utifrån ett konsumentperspektiv har forskningen kretsat kring pris och 
kvalitet som de uteslutande determinanterna i köpbeslutsprocessen. Johansson i Conning 
(2003, s.26) säger: - ”Man har bara pratat pris, pris och pris”. (Conning, 2003). Trots att 
konsumenterna är en viktig del i marknadsföringsprocessen har inte fokus på förståelsen för 
hur konsumenterna upplever och agerar gentemot etiska och sociala ställningstaganden från 
företagens sida erhållit något större utrymme inom forskningen om etiskt och socialt 
ansvarstagande (Hunt & Vitell, 1992; Folkes & Kamins, 1999; Carrigan & Attalla, 2001).  
 
 
1.2.2 Teoretiskt gap 
 
Existerande teori inom området för socialt ansvarstagande och dagligvaruhandeln påvisar inte 
gapet mellan konsumenters attityder till företag/varumärkens image inom dagligvaruhandeln 
och företagens strategiska val av socialt ansvarstagande som konkurrensmedel. Med 
forskningsfokus på pris och kvalitet, samt med Urdes (www.informationskollegiet.se, 2003-
02-28) resonemang om framtidens determinanter vid köpbeslut i åtanke, finner vi det såväl 
egendomligt som intressant att företags egna varumärkens sociala ansvarstaganden inte är mer 
i brännpunkten av forskningen inom konsumentattityder.  
 
I en Roper Starch-undersökning framgick det att endast ett fåtal av konsumenterna övervägde 
etiska och sociala aspekter vid sin konsumtion i mitten av 90-talet (Hisey, 1996). Under de 
senaste fem åren har utvecklingen av EMV inom svensk dagligvaruhandel intensifierats 
(Fredlund, 2003). Samtidigt har konsumenters medvetenhet om mänskliga rättigheter, 
arbetsplatsrelaterade- och miljöfrågor, samt krav på företags/varumärkens sociala 
ansvarstagande ökat. Därmed anser vi att det finns en kunskapslucka gällande konsumenters 
attityder till företags/varumärkens image som etiska och socialt ansvarstagande inom handeln 
av EMV och företagens strategiska image av socialt ansvarstagande såsom konkurrensmedel. 
Detta kan även styrkas med att vi inte funnit någon nyligen utförd studie som speglar 
utvecklingen av socialt ansvarstagande i relation till dagligvaruhandeln.  
 
Ghose & Lowengart (2001) beskriver dagens forskning kring konsumenters uppfattningar av 
konkurrensmässig positionering av EMV, nationella och internationella varumärken som 
minimal. Med ytterligare hänsyn till aspekten etik och socialt ansvarstagande anser vi att 
forskning på området är näst intill obefintlig. Som ett led i denna utveckling har vi valt att 



 12 

undersöka vilken betydelse etik och socialt ansvarstagande har för betydelse för 
dagligvarukunden. Genom en konsumentattitydstudie där EMV relativt NMV står i fokus 
försöker vi därför lokalisera hur olika varumärken förhåller sig mot varandra gällande 
innebörden av socialt ansvarstagande inom dagligvaruhandeln.   
 
Vårt teoretiska bidrag kan illustreras med hjälp av Lundahl & Skärvads (1982, s. 88) modell 
där vi påvisar existerande beskrivningssituation. Ur studiens perspektiv finner vi att data inte 
finns insamlad och sorterad efter det relevanta beskrivningsspråket vi ämnar använda. Således 
kan vi inte tillgodogöra oss befintligt beskrivningsspråk utan utgår ifrån ny insamlad data. Då 
kunskapsluckan vi funnit påvisar att relevant beskrivningsspråk samt data saknas, består 
utredningsproblemet i att både utveckla beskrivningsspråk och samla in nya data om 
företeelsen, vilket illustreras i modellen nedan. 
 
  
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Studiens utredningssituation om dagligvaruhandelns etiska och sociala ansvarstagande projiceras och 
positioneras genom företag/varumärkens image faktiskt påverkar konsumenternas attityder eller inte.  
Källa: Lundahl & Skärvad (1982, s.88) 
 
 
1.3 Frågeställningar 
 
Genom inledande resonemang har vi kommit fram till två relevanta frågeställningar, en 
praktisk och en teoretisk:  
 

• Praktisk problemformulering: Är det meningsfullt att positionera sig med etik och 
socialt ansvarstagande i dagligvaruhandeln, och i så fall vilken position har EMV 
relativt NMV? 

 
• Teoretisk problemformulering: Vad innebär etik och socialt ansvarstagande ur ett 

konsumentperspektiv med fokus på svensk dagligvaruhandeln och är aspekten 
mätbar? 

 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att utveckla förståelsen för vilken betydelse etik och socialt 
ansvarstagande har för konsumentens attityder till dagligvaruhandelns livsmedelsvaror i 
butiksmiljö. Vi vill därför utveckla och testa en modell som beskriver och mäter graden av 
etik och socialt ansvarstagande för EMV relativt NMV ur ett konsumentperspektiv.  

Data
Beskriv- 
ningsspråk 

 
Finns 

 
Finns ej 

 
Relevant 

Utnyttja tillgängligt 
material 

Samla in nya data 
 

 
Irrelevant 

Utveckla 
beskrivningsspråk. 
Omsortera 
tillgängliga data 

Utveckla 
beskrivningsspråk. 
Samla in nya data 
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1.4.1 Avgränsningar 
 
Inom dagligvaruhandeln är det vanligt att undersöka vilka aspekter som spelar roll vid valet 
av en dagligvara. För att avgränsa oss har vi valt att enbart studera vilken betydelse etik och 
socialt ansvarstagande har för ett företags/varumärkes image. Som ett led i denna avgränsning 
har vi även valt att undersöka hur etik och socialt ansvarstagande influerar konsumentens 
attityder till dagligvaruhandelns nuvarande positionering av EMV och NMV gällande 
livsmedelsprodukter. 
 
De första motiven till vår avgränsning beror på att området för EMV är under snabb 
frammarsch. Antalet leverantörer till EMV ökar samtidigt som att 
dagligvaruhandelsmarknaden visar på en ganska låg lojalitet till de traditionella 
leverantörerna, med undantag från några få mycket starka varumärken. (Conning, 2003). Det 
andra motivet till vår avgränsning är att tidigare forskning är begränsad inom vårt valda 
ämnesområde. Vår sista motivering grundar sig i den teoretiska bristen om huruvida etik och 
socialt ansvarstagande som positioneringsverktyg av företags/varumärkens produktimage 
faktiskt är en fungerande konkurrensstrategi eller ej (detta resonemang kan då sättas i relation 
till tidigare nämnda påpekande från Mats Urde). 
 
 

1.5 Definition av begrepp 
 
1.5.1 Socialt ansvarstagande 
 
Trots all forskning under de senaste 30 till 40 åren finns det fortfarande inte en definitiv 
definition av begreppet socialt ansvarstagande (corporate social responsibility) inom 
marknadsföringsämnet (Carrigan & Attalla, 2001). Socialt ansvarstagande inom 
marknadsföring berör områden såsom köpbeteende, miljö, föreskrifter, politik och social 
marknadsföring (Carrigan & Attalla, 2001) och har traditionellt blivit uppfattat som ett 
koncept snarare än en hanterbar obligering gentemot samhällsintresset i arbetet för förbättring 
av välfärden (Davis & Blomstrom, 1975).  
 
”The World Business Council for Sustainable Development” har föreslagit definitionen av 
socialt ansvarstagande som följer:  
 
”the ethical behavior of a company towards society … management acting responsibly in its 
relationships with other stakeholders who have a legitimate interest in the business,” samt 

“CSR is the continuing commitment by business to behave ethically an contribute to economic 
development while improving the quality of the life of the workforce and their families as well 

as of the local community and society at large.” (Moir, 2001, s. 18) 
 
Ur denna motivering finner vi ett komplext område med en flytande betydelse rörande 
arbetsförhållanden för anställda, marknadsförhållanden för konsumenter och leverantörer, 
miljö, samhälle, mänskliga rättigheter och etik. 
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1.5.2 Varumärken 
 
För att kunna skilja på EMV och NMV är det viktigt att först förklara vad ett varumärke är. 
Keller (1998) definierar ett varumärke som:  
 
”A brand is a product, then, but one that adds other dimensions to differential it in some way 
from other products designed to satisfy the same need. These differences may be rational and 

tangible- related to product performance of the brand- or more symbolic, emotional, and 
tangible- related to what the brand represents” (Keller, 1998, s.4). 

 
Kotler et al (1999) definierar ett varumärke som ett namn, term, tecken, symbol eller design 
eller som en kombination av dessa som har för avsikt att identifiera de varor eller tjänster som 
erbjuds av en säljare eller grupp av säljare och för att skilja dem från konkurrenters utbud. 
 
I den Svenska varumärkes lagen (Vml) står det vidare att ett varumärke kan bestå av alla 
tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, 
siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan 
särskilja varan som tillhandahålls i en närings verksamhet från sådana som tillhandahålls i en 
annan (Urde, 1997). 
 
Avslutningsvis återges Kapferers sammanfattning av ett varumärke:  
 

”Although the brand originates from a product, it is not the product. The brand is the 
meaning of the product” (Kapferer, 1997, s.233). 

 
 
1.5.3 Egna märkesvaror 
 
I denna rapport har vi valt att använda oss av Kotlers definition av egna märkesvaror (EMV). 
Egna märkesvaror eller egna varumärken (EVM) är enligt Kotler et al (1999) varor som 
varuhandeln, oavsett tillverkare, sätter sitt eget eller annat namn på. Dessa egna varumärken 
eller egna märkesvaror är exklusiva för varje varuhandelsföretag. Exempelvis kan nämnas 
ICA:s egna varumärke Ica-handlarnas, Skona och Euroshopper. COOP som eget varumärke 
använder sig av Blåvitt och Änglamark. AXFOOD som profileras under flera kedjor som 
Hemköp, Willys och Spar har bland annat varumärken som Signum, Eldorado och ”Vår 
Egen” som egna märkesvaror. 
 
 
1.6.4 Dagligvaror 
 
Definitionen av begreppet dagligvaror utgår härifrån från tre svenska uppslagsverk. 
Dagligvaror är: 
 

- förbrukningsartiklar som i allmänhet köps ofta och i små poster. Det rör sig i regel om 
produkter som ingår i den dagliga hushållsrutinen, till exempel livsmedel, tobaksvaror, 
och olika kemisk-tekniska artiklar (National encyklopedien, 1990) 

 
- detaljhandelsvaror som köps ofta främst, livsmedel och hygieniska artiklar (Bonniers 

Stora Lexikon, 1985) 
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- varor som ett hushåll vanligen köper flera gånger i veckan dvs. huvudsakliga 
livsmedel (Bra Böckers Lexikon , 1992) 

 
 
1.7 Disposition 
 
Efter sammanfattning, förord samt innehållsförteckning ser dispositionen av uppsatsen ut 
enligt följande: 
 
Kapitel 1 – Inledning 
 
I detta inledande kapitel presenteras den praktiska och teoretiska problemdiskussionen, vårt 
syfte med studien, samt avgränsningar och definitioner.  
 
Kapitel 2 - Teori 
 
Här presenteras relevant teori för studien med aspekter från företag/varumärkesimage samt 
positionering, för att sedan lägga tyngdpunkt på etik och socialt ansvarstagande samt EMV. 
Avslutningsvis finns en teoridiskussion som föranleder vald metod.  
 
Kapitel 3 - Metod 
 
Det tredje kapitlet redogör för den metod vi valt att utgå ifrån, hur valet är gjort, samt 
motiveringen till detta val. 
 
Kapitel 4 - Förundersökning & konceptuell modell 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från förundersökningen, operationalisering av det 
insamlade materialet samt utvecklandet av en konceptuell modell.  

  
Kapitel 5 - Resultat & analys 
 
I det femte och näst sista kapitlet redovisas resultatet från den kvantitativa undersökningen. 
Analysen presenteras dels löpande under kapitlets gång, dels i en mer ingående slutdiskussion 
i kapitlet. Analysen av empirin kommer vidare att grundas utifrån de teorier som beskrivs i 
rapportens teoridel. 
 
Kapitel 6 - Slutsats  
 
I det avslutande kapitlet för vi fram våra slutsatser och reflektioner, samt vilket bidrag vår 
uppsats ger i form av teori och praktik. Vi ger även förslag till framtida forskning inom 
området. 
 
 
 
 



 16 

2. Teori 
 
 
 
I andra kapitlet presenteras de relevanta teorier som berör studien och som ligger till grund 
för kommande kapitel. Teorin om företag och varumärkesrelationen har som syfte att belysa 
kopplingen däremellan, samt ge en förförståelse för projektion av image. Teorierna om etik 
och socialt ansvarstagande och EMV utgör grunden för studien, medan teorierna om 
positionering och differentiering snarare är att betraktas som det yttre ramverket som 
problemområdet angrips utifrån. Teoridelen kommer även att i den fortsatta rapporten ha 
som uppgift att fungera som analysunderlag för den insamlade empirin.  
 
 
 
2.1 Teoretiskt perspektiv  
 
Teorierna presenteras i ordningen ”the societal marketing concept”, etik och socialt 
ansvarstagande, EMV, företag och varumärkesrelationen, differentiering samt positionering. 
Bilden nedan tydliggör kapitlets disposition där pilarna mellan teorierna enbart symboliserar 
ordningsföljden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 

Figur 2: Eget upplägg och ordningsföljd av applicerad teori. 

 
 
2.2 The societal marketing concept 
 
För ett företag som vill nå ut till sin målmarknad finns det enligt Kotler et al (1999) fem olika 
koncept att använda sig av för att samordna sina marknadsföringsaktiviteter. Det koncept som 
är mest relevant för studien är ”the societal marketing concept”. 
 

 
”The Societal Marketing Concept” 

 
 

Etik och socialt ansvarstagande 

 
 

EMV 
 

 
Företag och varumärkesrelationen 

 
  

Differentiering 
 

 
Positionering 

 
 

= Studiens teoretiska grund 
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”The societal marketing concept” slog igenom i början 1970-talet (Crane & Desmond, 2002) 
och kan kopplas samman med turbulensen kring miljöfrågor som tog sig uttryck i bildandet av 
olika konsument- och miljörörelser (Elliott, 1990). Konceptet innebär att företaget bör 
fastställa den tilltänkta målgruppens behov, önskemål och intressen för att sedan kunna 
leverera sin produkt mer effektivt än konkurrenterna. Samtidigt är det viktigt att detta görs på 
ett sätt som upprätthåller eller förbättrar konsumentens och samhällets välbefinnande. (Kotler 
et al, 1999). En bidragande faktor som påverkat marknadsföringsdisciplinen är en ökad 
medvetenhet hos allmänheten gällande samhälls- och miljöproblem samtidigt som 
konsumenttrycket från ett mer utbildat och sofistikerat samhälle har ökat (Abratt & Sacks, 
1988). Därmed är konceptet snarare att ses som en förlängning av ”the marketing concept” 
(att se till efterfrågan och producera det som marknaden vill ha) än en fundamental 
rekonstruktion av marknadsföringsteorin (Crane & Desmond, 2002). ”The societal marketing 
concept” har därefter banat vägen för två vida områden inom företagsfilosofin; socialt 
ansvarstagande och företagsetik (Abratt & Sacks, 1988).  
 
Det intressanta med ”the societal marketing concept” är att konceptet ifrågasätter huruvida 
den klassiska marknadsföringen av varumärken är adekvat med tanke på miljöproblem, 
resursbegränsningar, globala ekonomiska problem och försummad offentlig sektor. Konceptet 
ifrågasätter även om företagen levererar och tillfredsställer de individuella önskningarna på ett 
sätt som gynnar både konsumenten och även samhället på lång sikt. Enligt ”the societal 
marketing concept” tar inte heller den klassiska marknadsföringen upp den möjliga konflikt 
som kan uppstå mellan konsumentens önskemål på kort sikt och konsumentens välfärd på 
lång sikt. (Kotler et al, 1999). Innebörden av ”the societal marketing concept” illustreras 
genom följande bild: 

      
        Society 
(human welfare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumers                                                     Company 
                (want satisfaction)                                                 (Profits) 

 
             Figur 3: Three considerations underlying the societal marketing concept, (Kotler et al 1999, s.23) 
 
  
Tidigare har det ansetts att företag har tagit sina marknadsföringsbeslut med förhoppning om 
att göra en bra kortsiktig vinst. På senare tid har företagen insett att konsumentens önskemål 
och samhällets intressen bör ligga till grund för marknadsföringsbesluten på lång sikt. Med 
ökad takt måste företagen kunna möta de förväntningar som hela samhället ställer på dem. 
Exempelvis förväntar sig samhället att företagen kan upprätthålla en hög standard gällande 
etik och miljöaspekter. För företagen gäller det att inte bara ha en etisk och miljöanpassad 
policy, utan även att ha handling bakom orden. (Abratt & Sacks, 1988; Kotler et al, 1999). 
Således har orsaksrelaterad marknadsföring blivit en nisch som bara blir mer och mer viktig 
över tiden (Mitchell, 1998). 
 

Societal 
Marketing 

Concept 
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Företag som använder sig av ”the societal marketing concept” i uppbyggnaden av ett 
varumärkes värde kan därmed generera varumärkeskännedom. De kan även generera en 
förbättrad varumärkesimage, skapa trovärdighet för sitt varumärke, skapa känslor associerade 
till varumärket, framkalla en känsla av samhörighet genom varumärket samt skapa 
engagemang. (Hoeffler & Keller, 2002).  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det idag är viktigt för företag att inte enbart leverera 
ett varumärke i form av en produkt, utan hänsyn måste även tas till andra aspekter, 
exempelvis etik och socialt ansvarstagande. För att företag skall lyckas med sina 
marknadsföringsaktiviteter är det viktigt att de lyckas med två väsentliga delar som utgör 
navet i marknadsföringsstrategin; differentiering och positionering (Kotler et al, 1999). Dessa 
begrepp redogörs för längre fram i kapitlet. 
 
 
2.3  Etik och socialt ansvarstagande  
 
2.3.1 Ämnets utveckling 
 
Trots all forskning under de senaste 30 till 40 åren finns det, som vi tidigare nämnt, 
fortfarande inte en definitiv definition av begreppet socialt ansvarstagande inom 
marknadsföring (Carrigan & Attalla, 2001). Socialt ansvarstagande inom marknadsföring 
berör områden såsom köpbeteende, miljöföreskrifter, politik och social marknadsföring 
(Carrigan & Attalla, 2001) och har traditionellt sett blivit uppfattat som ett koncept snarare än 
en hanterbar obligering gentemot samhällsintresset i arbetet för att förbättra välfärden (Davis 
& Blomstrom, 1975).  
 
Den betydelse som många företag lägger i socialt ansvarstagande är arbetsplatsrelaterade 
frågor såsom lika möjligheter för såväl de båda könen som för etniska och religiösa grupper, 
rättvis behandling av medarbetare, mänskliga rättigheter, skydd av miljön och stöd till 
samhället. Detta innebär att företag brottas med dilemman som exempelvis löneskillnader i 
produktionsland och försäljningsland, där de måste lära av varje enskilt lands normer, koder, 
principer och kulturer. (Maresca, 2000). Även Singhapakdi et al (2001) påtalar den ökade 
vikten av forskning kring etik i samband med den globala företagsexpansionen. Detta på 
grund av de ökade etiska och sociala ansvarstaganden som företag möter i nya länder och 
miljöer.  
 
En kombination av nyliga förändringar i världsläget samt trycket från den allmänna opinionen 
kräver att företag antar en ny roll för att bidra till en bättre värld menar Henderson (2002). 
Företag har press på sig att rättfärdiga vad de gör och att vårda sitt offentliga rykte. De måste 
visa att de behandlar människor på ett humant och rättvist sätt, att deras verksamhet inte leder 
till några negativa externa effekter. Företagen måste även påvisa att de bidrar till att förbättra 
miljön och sociala frågor på ett sätt som stämmer överens med deras främsta syfte och 
obligationer som kommersiell ställningstagare. (Henderson, 2002). På företagssidan skall 
varumärket indikera på en säkerhet värd att investera i, men även att företaget är bra arbeta på 
och bygga en karriär inom. Starka varumärken på konsumentsidan garanterar däremot 
pålitliga produkter och service. (Karolefski, 2002). Vidare samarbetar företag idag i en större 
utsträckning med aktivister, inte för att de verkar som etiska och socialt ansvariga, utan för att 
de lyssnar på marknaden. Omvärlden har ökat sitt intresse för bland annat miljön, barnarbete 
och mänskliga rättigheter. (Colvin, 2001). 
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Även Maresca (2000) argumenterar för att den ökade medvetenheten om nya ansvarstaganden 
skapar ett nytt perspektiv för företag att agera inom, ett koncept som bygger på att företag är 
ansvariga för samhället som helhet. Miljökatastrofer, användandet av barnarbetare i 
utvecklingsländer, samt inskränkningar i de mänskliga rättigheterna har uppdagats som 
skandaler för multinationella företag. Det sätt som företag har visat sitt ansvarstagande 
gentemot samhället håller på att förändras. Några av de företagen som varit de värsta 
”regelbrytarna” gentemot samhällets acceptans har blivit de mest aktiva i arbetet med att höja 
den etiska standarden. (Maresca, 2000). Globaliseringen av världsekonomin medför att 
världen växer till en ekonomi med ökat ansvar för världsekonomins hälsa. För att citera Kofi 
Annan, FN´s  generalsekreterare, i Maresca (2000, s. 156):  
 

”With global power comes global responsibility.” 
 

 
2.3.2 Sambandet mellan etik och socialt ansvarstagande  
 
Enligt Beardshaw och Palfreman (1990) är marknadsföring ett etiskt neutralt verktyg för att 
kommunicera då marknadsföring fyller samhällets behov med endast ett fåtal etiska 
restriktioner. Å andra sidan argumenterar Fineman (1999) att marknadsföring manipulerar 
den oskyldige konsumenten och bidrar till den destruktiva sidan av konsumtionssamhället.   
 
Vid en sammankoppling av socialt ansvarstagande och etik inom marknadsföringsområdet 
fokuseras det på de effekter som kan komma att uppstå när ett företag/varumärke 
kommunicerar en identitet som inte stämmer överens med vad som är accepterat av samhället. 
Eckert (2000) menar att i grund och botten bör alla marknadsförare ärligt konfrontera sig 
själva och vad de står för då varje reklamkampanj, nyhetsartikel eller annan 
marknadsföringsaktivitet återspeglar vem de är. Han anser vidare att det är av stor vikt att inse 
att det finns ett samband mellan en individs handlingar och ett företags sociala 
ansvarstagande. Därav uppmuntras marknadsförare till att agera etiskt eftersom information 
om ett företags etiska ställningstagande och beteende influerar både försäljningen och 
konsumentens image av företaget (Mascarenhas, 1995).  
 
Etik och socialt ansvarstagande kan uttryckas i olika typer av beteenden.  Företag kan agera 
etiskt korrekt för att bli accepterade och därmed undvika att bli associerade till att vara 
lögnare och bedragare. En annan anledning till att företag tar socialt ansvar är att de kan ha 
medverkat till att skapa problemen i första hand och på så vis vill förbättra sin image. 
(Wilson, 2000). 
 
Det finns en mängd modeller för etiskt beslutsfattande inom marknadsföring där beslut 
beträffande olika etiska frågor behandlas. Ramverket för beslutsfattandet börjar med att en 
given situation har en etisk komponent och slutar med en utvärdering av dess konsekvenser. 
(Hunt & Vitell, 1986). Chonko (1995) knyter samman aspekter som krav på försäljning, 
diskriminering och missrepresentation med etik. Detta får oss att tänka på att ett företag under 
hög press och låga försäljningssiffror, det vill säga med låga intäkter och höga utgifter, kanske 
tvingas till att exempelvis finna billigare produktionssätt och minska på personalomsorgen för 
att öka sin lönsamhet och inte gå i konkurs. Frågan vi ställer oss då är om det är berättigat att 
nå framgång på någon annans bekostnad. Det är här etiken kommer in i bilden. Henderson 
(2002) argumenterar för att företag skall fokusera på samhällets ekonomiska och sociala 
aspekter samt miljöutveckling istället för ett trångsynt perspektiv med enbart vinst i sikte. 
Kopplingen mellan socialt ansvarstagande och etiskt agerande är tydlig. Genom socialt 
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ansvarstagande motsvarar företag samhällets förväntningar. Henderson (2002) menar 
dessutom att genom socialt ansvarstagande ökar vinsten för ett företag, därtill lojaliteten från 
sina medarbetare och konsumenter. 
 
 
2.4 Konsumtion, etik och socialt ansvarstagande 
 
För att öka förståelsen för hur konsumenter agerar på och associerar kring ett 
företags/varumärkes image gällande tidigare studier av etik och socialt ansvarstagande 
redogör vi för hur dessa aspekter påverkar konsumtion. 
 
 
2.4.1 Inverkan på konsumtion 
 
Tidigare forskning visar på att negativ information påverkar konsumenter mer än vad positiv 
information gör (Amine, 1996). Om denna teori är sann kan vi förvänta oss att konsumenter 
som är medvetna om ett företags/varumärkes oetiska ställning bojkottar dess produkter. 
Konsumenter behöver dock inte nödvändigtvis köpa produkter av ett företag/varumärke som 
de betraktar som etiskt. Här i finns en konflikt och motsättning i dagens forskning (det vill 
säga konflikten om huruvida konsumenter stödjer etiskt agerande av företag/varumärke eller 
ej). 
 
I England gjordes en MORI-undersökning (Market and Opinion Research Institute) som 
visade på att 1/3 av de tillfrågade konsumenterna var allvarligt oroade över etiska frågor 
(Mason, 2000). Studien visade även på att hälften hade köpt en produkt eller rekommenderat 
ett företag/varumärke på grundval av dess etiska rykte. Även tidigare forskning, såsom 
Walker-studien, visar på att konsumenter snarare skulle köpa från ett företag som tar ett 
socialt ansvar och som anses vara ”good corporate citizen” än företag som inte gör det 
(Gildea, 1994-95). Forte & Lamott (1998) ansåg att konsumenter ökar köpen på grund av ett 
företags/varumärkes sociala roll. Liksom Creyer & Ross (1997) fann de även att ett företags 
etiska uppträdande är en viktig faktor i köpbeslutsprocessen. Creyer & Ross upptäckte 
dessutom att konsumenten fortsatte köpa produkter från oetiska företag men endast till ett 
lägre pris, det vill säga priset för dålig etik. 
 
I motsats till ovanstående forskning identifierade Robert och Smith 1996, i en studie gjord av 
Cone & Roper, att fastän konsumenter hade attityder till och värderingar om socialt 
ansvarstagande, hade endast 20 % faktiskt köpt något på grund av att produkten/varumärket 
var associerat med etiskt igenkännande (Carrigan & Attalla, 2001). Konsumenter uttrycker en 
vilja av att göra köp som är förenade med god etik, men i verkligheten är det sociala 
ansvarstagandet inte den avgörande faktorn. I en Walker-studie, utförd 1995, kom det fram att 
pris, kvalitet och service spelade roll vid konsumtion. Denna teori stöds även av Boulstridge 
& Carrigan (2000) med tillägget värde och varumärkesfamiljaritet. Konsumenter 
konsumerade på basis av personliga skäl istället för sociala orsaker.  
 
Tillsammans med en tidigare utförd studie av Dragon International (1991) hade ovan nämnda 
Cone & Roper-studie belyst viktiga frågor angående etik och köpbeteenden. Studierna visade 
på att konsumenter är intresserade av etiskt uppträdande bortom de effekterna som hade en 
direkt påverkan på dem samt att de skulle bli mer diskriminanta i sina köp om de hade mer 
information om etik och socialt ansvarstagande. Konsumenterna var också mer benägna att 
stödja positiva aktiviteter än att straffa oetiskt uppförande (att bojkotta en produkt/varumärke 
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var ganska osannolikt om den uppfattades som pålitlig) (Carrigan & Attalla, 2001). Dessa 
motsättningar i tidigare undersökningar visar att konsumenten ej nödvändigtvis belönar etiskt 
uppförande. Istället är det mer sannolikt att de straffar oetiska ageranden från 
företag/varumärken. 
 
Ett liknande resonemang förs av Folkes & Kamins (1999), som menar att även om 
konsumenter bestraffar ett oetiskt beteende, behöver de inte tvunget belöna etiskt beteende. 
Vidare påpekar Folkes & Kamins (1999) att många tror att alla har ett ansvar att inte skada 
någon annan (exempelvis genom användandet av barnarbete), medan de inte automatiskt 
tänker att andra människor har en rätt till att få hjälp (exempelvis utbildning till de 
minderåriga arbetarna). Trots detta anser Singhapakdi et al (2001) och Laczniak & Murphy 
(1993) att etiskt och socialt ansvarstagande har ett positivt inflytande på ett företags 
framgång, då konsumenter gör etiska bedömningar som troligen influerar deras konsumtion.  
 

”Consumors over time will normally recognize the organizations that attempt to be 
responsive to various ethical and social factors in the marketplace.”  

(Laczniak & Murphy, 1993, s. 5) 
 
I Dragon International studien (1991) visade resultaten på en brist hos konsumenterna att 
kunna namnge ett företag/varumärke som var socialt ansvarstagande. Detta visar på att många 
konsumenter är omedvetna om företag/varumärken som är kopplade till socialt 
ansvarstagande. Fastän åsikten om att den ”sofistikerade” konsumenten (Caminti, 1992) är 
den mest skärpta och välutbildade konsumenten marknaden skådat har inte detta lett till en 
ökning av mer etiska köp. 
 
Carrigan och Attalla (2001) har utfört en undersökning som stödjer teorin om att konsumenter 
som agerar på etiska influenser och som söker information om företag/varumärkens sociala 
ansvar existerar, även om de enligt deras studie tillhör en minoritet. Undersökningen 
resulterade i en matris där olika konsumenter visar på varierat etiskt köpbeteende beroende på 
graden av medvetenhet. De konsumenter som karaktäriseras som att de ”bryr sig om och är 
etiska” diskriminerar de företag/varumärken som agerar oetiskt. Konsumenterna kan vara 
selektivt etiska och företag/varumärke måste identifiera vilka etiska frågor som är viktiga för 
dessa och försäkra sig om att de är nöjda med företaget/varumärkets ställning i dessa frågor. 
Nästa konsumentgrupp kännetecknas av att de är ”förvirrade och osäkra”. I detta fall visar 
konsumenten på en vilja att göra etiska köp men de saknar information och vägledning om 
etiska företag/varumärken. Konsumentgruppen ”cyniska och ointresserade” lider inte av 
bristfällig information men saknar däremot övertygelse om att företag/varumärken är etiska. 
Denna grupp köper bara etiskt om det inte inverkar på deras värderingar och varumärkesval 
och dessutom inte innebär någon obekvämlighet. Slutligen identifierades en konsumentgrupp 
som benämns som de ”glömda” och som utgörs av ett okänt antal personer. Det kanske är 
eller kanske inte är viktigt för dessa konsumenter att handla etiskt, men kunskapen är för 
bristfällig om dessa konsumenter och därför är de ett mörkertal. (Carrigan & Attalla, 2001).  
 
Som en följd av att marknadsföring har en inverkan på konsumenters beteende kan det tänkas 
att efterfrågan för produkter inom dagligvaruhandeln som associeras med etik och socialt 
ansvarstagande ökar.  Tillika att företag som tar avstånd från socialt ansvarstagande skulle bli 
ratade av konsumenten. Den förväntade expansionen av dagligvaruhandelns EMV är därmed 
intressant att ställa i relation till etik och socialt ansvarstagande.  
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2.5 EMV  
 
Egna märkesvaror benämns på olika sätt. Bland annat återfinns de som EVM, own-label, own-
brand, private label, house-brand, store-brand, retailer-brand, private label goods. I vilket 
fall som helst talas här om en och samma sak, nämligen EMV. Egna märkesvaror är idag ett 
hett debatterat ämne och idén är långt ifrån ny. Trots detta har utvecklingen aldrig tidigare 
varit lika snabb i Sverige som nu. (Fredlund, 2003).  
 
EMV har traditionellt uppfattats som negativa stereotyper med lägre kvalitet (Burt, 2000; 
Guerro et al, 2000; DelVecchio, 2001). I en undersökning av Private Label Manufactuers 
Association i USA framgår det att EMV fortsätter öka på bekostnad av NMV. Parallellt med 
denna tillväxt kan nämnas att konsumenters acceptans av EMV aldrig varit högre än för 
tillfället, vilket framgår av en samtida Gallup-undersökning. (”Private label growth depends 
on retailers”, 2003). I samma undersökning framgår det även att mer än hälften av 
respondenterna köpte EMV reguljärt eller frekvent och de ansåg EMV vara likvärdiga med 
NMV. I Sverige har utvecklingen inom EMV startat och stannat flertalet gånger under årens 
lopp, men i år (2003) sägs läget för expandering vara gynnsamt. Anledningarna är att antalet 
leverantörer till EMV ökar samtidigt som det finns en ganska låg lojalitet till de traditionella 
leverantörerna med undantag för några få mycket starka varumärken. I jämförelse med 
Sverige kan det konstateras att andra länder i Europa, såsom Storbritannien och Schweiz, har 
en högre andel EMV i dagligvaruhandeln. (Conning, 2003).  
 
 
2.5.1 Utvecklingsfaser 
 
Enligt Ulf Johansson, docent vid Lunds universitet, kan utvecklingen inom EMV delas in i 
fyra generationer (Conning, 2003). Första generationen utmärks av generiska produkter utan 
varumärke. De består av basprodukter med ca 20 % lägre pris. Andra generationen är 
”kvasivarumärken” och stapelvaror med hög volym där prissättningen är 10-20 % lägre. I den 
tredje generationen, där Sverige återfinns, är EMV viktiga volymprodukter. Dessa EMV finns 
i olika kategorier och är jämförbara med marknadsledarna. Priset är 5-10 % lägre. I den fjärde 
generationen talas det om utvecklad EMV med image produkter. Här har produkterna högre 
eller lika hög kvalitet som konkurrerande produkter. Denna teori kan även kännas igen i 
Dawson (2000), där den brittiska dagligvaruhandelns återförsäljare i mitten av 90-talet var i 
den fjärde fasen. De hade då förflyttat sig från faserna av omärkta produkter och EMV till det 
fjärde steget mot en extensiv och innovativ produktutveckling med submärken och en ökad 
support för EMV. I framtiden tros utmaningen bestå i att bestämma vad som är fas fem i 
utvecklingen av produktmärket. (Dawson, 2000).  
 
Att EMV har förflyttats genom flertalet steg av produktmärkning och att EMV på många håll 
är väletablerat på marknaden är välkänt (Richardson et al, 1994). Tillväxten varierar kraftigt 
mellan olika produktkategorier (Batra & Sinha, 2000; Guerro et al, 2000; DelVecchio, 2001). 
Den stora frågan i sammanhanget tycks emellertid handla om vilken differentieringsstrategi 
dagligvaruhandeln väljer när konsumenten likställer EMV med de nationella varornas pris 
och kvalitet. Denna fråga av image belyste Rubel (1995) och Hisey (1996), men då med 
tyngdpunkt på lågprisaffärer. Idag aktualiseras produktimage genom Urdes och Rise’s 
resonemang, vilket framgår av informationskollegiet (2003), där de framhåller vikten av en 
stark image för ett varumärke. 
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2.5.2 EMV och image 
 
Tidigare studier pekar på att EMV har brister i sin image i förhållande till nationella 
märkesvaror (Richardson et al, 1994). Generellt sett har EMV lägre prissättning än övriga 
varumärken. De är ofta sämre förpackade, saknar starkt märkesigenkännande och de 
marknadsförs vanligtvis inte på nationell nivå. Studier har även gjorts där flertalet EMV 
attribut, vilka konsumenter värderar vid köp, identifierats (Dick et al, 1996). I allmänhet 
bestod attributen av märkesnamn, igenkännande, förpackning, kvalitet, smak, pris och 
marknadsföring. Resultatet påvisade att de konsumenter som ansåg att varumärkesnamnet var 
en indikator på smak var mindre benägna att köpa EMV. Samma studie visade även på att 
konsumenter som konsumerade EMV var mindre benägna att tro att ett högre pris på 
produkten innebar bättre kvalitet (Dick et al, 1996). I en Roper Starch-studie om konsument 
preferenser var det 60 % som uteslutande köpte produkter enbart på grundval av priset 
(Rubel, 1995). Ytterligare en intressant aspekt i denna undersökning var också att allt fler 
konsumenter köpte produkter i en kombination beroende av företagets uppträdande och 
kvalitet, vilka de nationella varumärkena bäst motsvarade. En smal men växande skara av de 
tillfrågade konsumenterna sa sig göra köpbeslutet på grund av en affärs goda rykte om att ta 
socialt och samhälleligt ansvar (Hisey, 1996). I en undersökning av Private Label 
Manufactures Association framgår det att genom hur produkterna är positionerade, märkta 
och tillhandahållna av återförsäljarna påverkar de direkt konsumenternas köp av EMV 
(”Quality Creates Consumer Loyalty for Private Labels”, 1987). I samma studie framgår det 
även att vad konsumenten verkligen tänker om ett varumärke beror på återförsäljarens image. 
Reklam, point-of-purchase displays och förpackningar var effektiva medel som användes för 
att förmedla återförsäljarnas märkesimage. Slutligen visade studien på att lojaliteten till EMV 
växer med exponering och erfarenhet. 
 
 
2.5.2.1 Grön image 
 
Genom att erbjuda innovativa produkter såsom ekologiska EMV kan butiksägare ta mindre 
hänsyn till att hålla nere priserna. Tillhandahållandet av ekologiska EMV möjliggör att den 
externa kommunikationen med konsumenterna fokuserar mer på känsla och mindre på pris 
(Lagnevik & Tjärnemo, 1997). En viktig orsak till marknadsföringen och utvecklingen av 
ekologiska EMV är att återförsäljarna genom dessa försöker att stärka sin image (Tjärnemo, 
2001). I slutet av 80-talet blev konsumenterna i en allt större utsträckning intresserade av 
miljön och detta ledde till att de svenska återförsäljarkedjorna började engagera sig mer och 
mer i miljöfrågor samt såg ämnet som en viktig komponent i marknadsföringen. Som ett 
resultat av konsumenternas miljöintresse har detta lett till att återförsäljarkedjorna velat 
framstå som miljömedvetna. En betydande faktor i denna strategi har varit att lansera 
ekologiska EMV. (Terrvik, 1995). Under de senaste åren har utbudet av ekologiskt odlade 
produkter ökat avsevärt i den svenska dagligvaruhandeln. De stora livsmedelskedjorna 
erbjuder kunderna ekologiska produkter och dessa marknadsförs i stor utsträckning genom 
EMV. Terrvik (1995) har konstaterat att de ekologiska produkterna varit relativt sällsynta 
ända tills dess att återförsäljarkedjorna börjat med att lansera egna ekologiska varumärken. 
Men som Tjärnemo (2001) lyfter fram kan det vara svårt för konsumenten att få en 
uppfattning om en produkt är ekologiskt framställd eller ej.  
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2.6 Företag och varumärkesrelationen 
 
För att kunna förstå hur etik och socialt ansvarstagande påverkar konsumenters attityder till 
produktimage är det viktigt att först förstå sambandet mellan företag, varumärke och 
konsument.  
 
Balmer (1995) beskriver länken mellan företaget och varumärket som att varumärket 
förmedlar företagets filosofi och image. Genom litteraturstudierna uppfattar vi att kopplingen 
mellan varumärket/företagets ställningspunkt och konsumenternas värdering av det samma är 
ett tämligen komplext område. Ibland har vi uppfattat att varumärket är separerat från 
företagsmärket och i andra fall är de av samma betydelse. Vi kommer därför att börja med att 
ge en beskrivning av vilken innebörd vi lägger i denna relation, för att sedan göra en koppling 
till hur konsumenten uppfattar varumärke/företagsimage.  
 
Till att börja med är fenomenet varumärke inte särskilt väldefinierat i litteraturen (Håkansson, 
2003). Ett varumärke består av många olika variabler, exempelvis ”namn”, ”logotype”, 
”juridiskt begrepp”, ”ekonomisk tillgång”, ”diskriminator”, ”mervärdesskapare”, 
”relationsbyggare” och ”consumer badge” (Kapferer, 2000). Faktum är att ett varumärke inte 
har någon objektiv existens. Det utgörs helt enkelt av en samling av perceptioner hos 
konsumenterna. Ett varumärke kan inte tänka eller tycka förutom genom dess aktiviteter, 
vilka styrs av företagen. Genom att acceptera marknadsaktiviteterna accepterar 
konsumenterna även legitimiteten av varumärket som en identitet av företagens 
marknadsaktiviteter. (Fournier, 1998). 
 
Intresset för varumärkes- och företagsidentiteter intensifierades under 80-talet. Skälen var 
bland annat att företag kom att ändra sina identiteter på grund av en radikal ökning av 
nyregistreringar av företag. Andra skäl var en ökning av hopslagningar av företag (fusioner), 
behov av identitet vid internationaliseringar och differentieringsstrategier genom 
företagsidentiteter. Företagsidentiteter ansågs vara mer effektiva och gav mer värde än 
reklam, vilka även var en bidragande orsak till ökning av gröna- och etiska frågor i företagen. 
(Balmer, 1995).  
 
Konceptet om företagsimage kommer dock först och främst från marknadsföringens 
konsumentperspektiv. Utveckling av enklare och större insyn i företags organisation och 
varumärkesuppbyggnad genom personlighet och identitet, som ett svar på förändringar i 
omgivningen, speglar tydligt dagens marknadsföring av varumärken. (Bickerton, 2000). 
Dagens sofistikerade konsumenter är väl medvetna om att det finns ett företag bakom varje 
varumärke och att beslutsfattarna på företagen är människor som hela tiden gör olika val. Där 
med är varumärken en skapelse av människors attityder och värderingar, inte livlösa attribut. 
Om ett företag blir exponerat som användare av barn som arbetskraft i tredje världen sänder 
de exempelvis ut imagen att de är den typen av företag som tycker att det är okej att utnyttja 
barn i sin strävan om att göra snabba pengar. (Mitchell, 1998). 
 
Bernstein (1993) uttryckte att företagets image var verkligheten eller det samlade resultatet av 
dess aktiviteter. En av de faktorer som påverkar en detaljists image är de varumärken som 
säljs i deras butiker. Ett varumärkes image kan därmed även påverkas av den image som 
återförsäljaren har. (Pettijohn et al, 1992). Om ett företags image är ofördelaktigt, förtjänades 
ryktet genom att det reflekterade sanningen eller för att företaget misslyckats i sin 
kommunikation (Balmer, 1995). Denna teori styrks även i en MORI-undersökning av Siegel 
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& Gale (Balmer, 1995). I undersökningen fann de att realitet och erfarenhet var ytterst viktiga 
faktorer för skapandet av perceptionerna av varumärket. 
 
Genom identitetssymboler kan företag projicera sin image (Dowling, 1993). Symbolerna 
inkluderas av företagens namn, färger, logotyp eller symbol samt slogans som ofta finns i 
samband med logotypen och företagets namn exempelvis Felix ”Gör det goda godare”. 
Designen av dessa identitetssymboler har visat sig vara en ovärderlig tillgång för 
personers/konsumenters perception av företaget i form av att minnas dess image och försäkra 
sig om dess tillit till företaget (Olins, 1989). En konceptuell grund för detta är att konsumenter 
inte visar på några som helst svårigheter att tillskriva varumärken personliga kvaliteter för att 
kunna beskriva dem (Aaker, 1997). Konsumenter kan även tänka på varumärken som 
mänskliga karaktärer eller påvisa varumärkesställningar för att uttrycka sina egna 
ståndpunkter/åsikter (Fournier, 1998). Redan på sent 50-tal uppkom David Ogily med teorin 
om att konsumenter inte köper produkter, de köper varumärken (Dowling, 1993). Enligt 
denna teori projicerar företaget sina värderingar eller images till varumärket. Således kan 
slutsatsen dras att konsumenter konsumerar företagets ställningstagande vid köp av dess 
varumärke.  
 
Ett varumärke bör således spegla de värderingar som ett företag vill att konsumenten ska 
associera deras produkter med. Ett varumärke består enligt Aaker (1996) av flera olika delar, 
vilka tillsammans utgör varumärkets sammanlagda värde (brand equity) som ska differentiera 
produkten från konkurrenternas. De variabler som bygger brand equity är varumärkeslojalitet, 
varumärkeskännedom, upplevd kvalitet och varumärkesassociationer, vilka speglar 
varumärkets identitet gentemot kunden. Identiteten syftar enligt Aaker (1996) till att upprätta 
en relation mellan varumärket och kunden:  
 
”Brand identity should help establish a relationship between the brand and the customer by 

generating a value proposition involving functional or self-expressive benefits.” 
(Aaker, 1996, s.68) 

 
 
2.7 Differentiering 
 
Konsumenter väljer de produkter som ger dem det största värdet.  Nyckeln till att vinna och 
behålla kunder är alltså att förstå deras behov och köpprocess bättre än konkurrenterna och att 
kunna leverera ett högre värde. I den utsträckning ett företag kan positionera sig självt som att 
kunna förse den tilltänkta marknaden med ett överlägset värde skaffar det sig en 
konkurrenskraftig fördel. Solida positioner byggs dock inte med tomma löften. Om ett företag 
till exempel positionerar sin produkt så att den förknippas med etik och socialt 
ansvarstagande, är det viktigt att de utlovade löftena infrias. Positionering börjar därför med 
att differentiera företagets marknadsföringserbjudande så att det skall ge konsumenterna ett 
större värde än vad de kan få hos konkurrenterna. Det handlar inte bara om att vara 
annorlunda. Ett företag blir framgångsrikt genom att vara annorlunda på ett sätt som 
konsumenten uppskattar. (Kotler et al, 1999).  
 
En differentieringsfördel kan skapas utifrån ett företags karakteristiska styrkor och dess 
speciella kompetens inom vissa områden. Den väsentliga faktorn när det gäller att skapa en 
differentieringsfördel är att den måste genereras utifrån kundens perspektiv och den bör ha en 
egenskap som är svår för konkurrenterna att kopiera. (Hooley & Saunders, 1993). Porter 
(1995) menar att denna konkurrensfördel kan skapas på två olika sätt. Det ena är genom att 
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vara kostnadsledande och det andra genom att differentiera sig. Vi har valt att enbart gå in på 
differentieringen eftersom det är mest relevant för studien. 
  
Själva differentieringen kan uppnås på många olika sätt, exempelvis genom en speciell 
design, varumärkesprofil, kännetecknande produkt, pris eller image. Hooley och Saunders 
(1993) lyfter fram att differentieringens stora fördel är att den skapar eller framhäver en 
anledning till varför kunden skall köpa just deras produkt istället för konkurrenternas. Om ett 
företag lyckas med sin differentiering ger detta en stark position på marknaden tack vare den 
starka kundlojalitet som skapats. Om kunderna blir trogna en produkt blir produkten därmed 
mindre priskänslig (Porter, 1995). 
 
Hooley och Saunders (1993) anser att differentiering utgörs av en strategi som är förenad med 
viss risk. Om differentieringen inte baseras på en utmärkande marknadsföring är det lätt för 
konkurrenterna att ta efter. Denna risk kan minimeras genom att styrkor som bara det egna 
företaget besitter används. Ytterligare en risk är att kostnaderna för differentieringen  kan bli 
högre än det värde som skapas för konsumenterna, en risk som det är upp till företaget att ta 
ställning till. (Hooley och Saunders, 1993). 
 
Varumarknaden har under den senaste tiden förändrats. Företag arbetar i större utsträckning 
med varumärken som tidigare differentierade sig som funktionella efter smak, effekt, unika 
ingredienser eller förpackning, samtidigt som leverantörer använder sig av likartad teknologi. 
Eftersom produkterna rör sig genom samma distributionskanaler håller de funktionella 
skillnaderna på att suddas ut. I denna miljö måste tillverkarna arbeta hårdare för att kunna 
upprätthålla en skillnad för sina produkter och många företag håller på att upptäcka att ett bra 
sätt är differentiering. (Harrison, 2000).  
 
 
2.7.1 Image differentiering 
 
Ett företag kan differentiera sitt erbjudande på olika sätt jämfört med konkurrenterna. Även 
om två konkurrerande erbjudanden ser likvärdiga ut kan konsumenten uppleva en skillnad 
som baseras på dennes image av företaget eller varumärket. Därför är det viktigt för ett 
företag att arbeta med att etablera en image som i så stor utsträckning som möjligt skiljer sig 
från konkurrenternas. Ett företag eller ett varumärkes image bör framföra ett enkelt och 
distinkt budskap som kommunicerar produktens huvudsakliga fördelar och positionering. 
(Kotler et al, 1999). 
 
Den bild som omvärlden har av ett företag beskriver Eriksson (1998) som företagets image. 
Samtidigt menar han att företaget har en egen profil som skall föras ut. Målet är att få 
omvärldens syn på företagets image att stämma överens med företagets önskvärda profil.  
 
Konsumenternas uppfattning om företagets image skapas genom företagets beteende, 
kommunikation och symbolism. Företagets image är enligt en rapport från The Opinion 
Research Corporation en stor del av vad som säljer ett företag och dess produkter. Trots 
kunskap om denna information bryr sig många företag väldigt lite om vilken deras image 
egentligen är. (Marken, 1990). Vidare har ett företag flera images och försöker profilera sig på 
olika sätt beroende på vem de vänder sig till (Fill, 2002). Enligt Eriksson (1998) kan imagen 
påverkas av bland annat kunskaper, fördomar och historisk bakgrund.  
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2.8 Positionering som konkurrensstrategi  
 
Positionering är ett begrepp som började användas för mer än 30 år sedan i och med att Ries 
och Trout skrev en artikelserie med namnet ”The positioning era” där de definierar begreppet 
som följer: 
 

”…positionering är inget du gör med produkten. Positionering är vad du gör med den 
tilltänkte intressenten. Det vill säga, du placerar produkten i intressentens tankevärld.” 

(Ries & Trout, 1985, s. 10) 
 
I artikeln ”The mind is the ultimate battlefield” (1988) utvecklar Al Ries sina och Jack Trouts 
idéer till att se positionering som en kreativ övning som kan göras med en existerande 
produkt. Han menar att de produkter som är aktuella och finns på marknaden generellt sett har 
en bild i konsumenternas medvetande. Axelsson (1996) anser precis som Ries och Trout 
(1985) att positionering inte är vad företaget gör med en produkt, utan vad företaget gör med 
medvetandet hos konsumenter. Han menar vidare att positionering är en viktig del av 
företagets marknadsföring och den påverkar relationen med kunden både direkt och indirekt. 

 
Kotler et al (1999) menar att ett företags produktposition är hur produkten definieras av 
konsumenterna. Produkten kan till exempel uppfattas som billig respektive dyr, miljövänlig 
respektive miljöfarlig, vilket avgörs i konsumenternas medvetande. Vidare kan ett företags 
konkurrenskraftsfördelar och dess produktpositioner skilja sig. Ett företag kan till exempel 
vara ekonomiskt lönsamt medan en produkt i företagets sortiment inte är det. Även om 
konsumenten uppskattar produkten kan han/hon samtidigt vara negativt inställd till företaget.  
 
 
2.8.1 Kommunicera och leverera vald position 
 
När ett företag har valt sin önskade position är det viktigt att det på ett så starkt sätt som 
möjligt levererar och kommunicerar denna till den tilltänkta målgruppen. Det är viktigt att all 
marknadsföring stödjer positioneringsstrategin. Att positionera ett företag kräver konkret 
handling, inte bara ord. Det är vanligt att företag tycker att det är lättare att arbeta fram en bra 
positioneringsstrategi än att implementera den. Att etablera en position eller att förändra en 
position tar vanligtvis en lång tid. I motsats till detta kan en position som det har tagit lång tid 
att arbeta upp även snabbt försvinna. Företag bör därför hela tiden registrera och anpassa 
positionen för att på så sätt kunna matcha förändringar i konsumenternas behov och 
konkurrenternas strategier. (Kotler et al, 1999). 
 
 

2.9 Teoridiskussion 
 
Existerande teorier visar att det finns en medvetenhet hos konsumenter gällande etik och 
socialt ansvarstagande. Däremot saknas forskning inom området för vad etik och socialt 
ansvar innebär för dagligvarukunden. Därtill saknas även kunskap om hur EMV relativt NMV 
positioneras gällande denna aspekt. Inför analysen av studiens resultat finner vi det därför 
intressant att se om det går att fastställa de olika innebörder som dagligvarukunden lägger i 
begreppen etik och socialt ansvarstagande i jämförelse mot teorins något diffusa och 
allomspännande definition. Därtill är teorier som Lagnevik och Tjärnemos (1997) relevanta i 
ett led för att besvara huruvida en position kan stärkas via en image snarare än prisfaktorn, 
vilken forskare som Rubel (1995), Porter (1995) och Dick et al (1996) framhållit. Vidare 
anser vi att teorier gällande olika aspekters inflytande på konsumtion, resonemang om 
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personliga och sociala skäl till ett köpbeteende, EMV och dess eskalerande utveckling samt 
omvärldens ökade intresse för mänskliga rättigheter är av betydelse för en utvärdering av 
studiens resultat. Genom att utveckla och testa en konceptuell modell med vetskap om 
grundläggande teorier om differentiering och positionering hoppas vi kunna fylla 
kunskapsluckan gällande meningsfullheten i att positionera ett varumärke med hjälp av etik 
och socialt ansvarstagande.   
 
Det teoretiska ramverk vi ställt upp är att se som ett avstamp, en förförståelse för att kunna 
arbeta vidare och som dessutom styrt inriktningen av vald metod. Därmed ligger teorin till 
grund för val av metod och inte vice versa. Det kan tilläggas att det finns fler och bredare 
teorier om etik och socialt ansvarstagande än de vi nämnt, dock är de inte applicerbara inom 
studiens specifika undersökningsområde.   
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3. Metod  
 
 
I kapitlet beskriver och motiverar vi vald metod i två nivåer. Genom det övergripande 
angreppssättet lyfter vi fram vårt sätt att se på problemområdet. Därefter presenteras den 
andra nivån, vilken motsvaras av det handgripliga angreppssättet. Avslutningsvis ges en 
diskussion kring alternativ metod samt egna reflektioner och källkritik beträffande vald 
metod. 
 
 
 
3.1 Övergripande angreppssätt 
 
Det övergripande angreppssättet definieras som ett sätt att se data. För att lösa ett problem på 
ett tillfredsställande sätt krävs det att det angrips utifrån ett övergripande synsätt. Med detta 
menas att vi utifrån vår referensram angriper teori, perspektiv, objekt och modell. 
(Wiedersheim & Eriksson, 1991). 
 
 
3.1.1 Problem och syfte 
 
Vi började med att leta efter en tidigare testad och operativ modell som skulle vara 
applicerbar på en studie av företags/varumärkens positionering genom image av etik och 
socialt ansvarstagande. När inga av de undersökningar vi funnit gick att tillämpa på 
problemområdet ansåg vi att en grundläggande kvalitativ undersökning var befogad för att 
ringa in konsumenters syn på betydelsen av socialt ansvarstagande. Detta resultat var sedan 
ett underlag i utförandet av en kvantitativ undersökning.  
 
Till följd av att ingen tidigare undersökning funnits, som är applicerbar på det valda 
problemområdet, samt att det finns ett gap i teorin beträffande företags/varumärkens sociala 
ansvarstagande och positionering genom image förutsätter uppsatsens syfte en explorativ 
metod. Explorativ metod används då det endast finns lite information, modeller och teorier 
inom det valda forskningsområdet. Resultatet som genereras är inte generaliserbart, utan 
snarare en upptäckandets väg där det är oklart om vilken modell, vilka egenskaper och 
relationer som är av vikt. Efter den inledande explorativa fasens kartläggning av vad 
konsumenter lägger för innebörd i socialt ansvarstagande beträffande dagligvaror har vi 
övergått till att använda en beskrivande ansats för att studera om etik och socialt 
ansvarstagande har betydelse för företags/varumärkens positionering utifrån i 
förundersökningen omnämnda produkter. Beskrivande metod används när avsikten inte är att 
undersöka ett orsaksförhållande, utan endast förekomsten av ett specifikt fenomen. Eftersom 
problemet är definierat men inte svaret, krävs ett välstrukturerat upplägg för att säkerställa 
resultatets riktighet. (Wiedersheim & Eriksson, 1991).  
 
 
3.1.2 Teori  
 
För att förstå det praktiska problemet, det mer specifika teoretiska problemet samt syftet utgår 
studien utifrån en teoretisk referensram. Beroende på vilken information som saknas (grunden 
till uppkomsten av våra problemformuleringar) ges ett antal vägval för hur arbetsprocessen 
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skall fortskrida för att lösa de uppställda problemen. (Christensen et al, 2001). Det 
övergripande problemet i studien har bildats utifrån teorikapitlets referensram och styrt valet 
av metoden. 
 
De teorier, begrepp och modeller vi valt för att lösa vårt problem med bildar vår teoretiska 
referensram, vilken enligt Christensen et al (2001) utgör den ”kunskapsmässiga” 
begränsningen för undersökningen. Den teoretiska referensramen sätter därmed gränser för 
analysens möjligheter och bidrar till studiens inriktning samt vårt sätt att se på och förstå 
problemområdet.  
 
De traditionella modeller beträffande image och positionering som bland annat återfinns i 
Kotler et al (1999), har utgjort studiens yttre ramverk. Dessa teorier kan definieras som vårt 
sätt att se problemet på och har därmed påverkat valet av övriga teorier samt datainsamling. 
Image och positioneringsteorier har endast berörts på ett övergripande plan, då fokus istället 
ligger på etik och socialt ansvarstagande samt EMV. Då forskning kring både etik och socialt 
ansvarstagande samt EMV saknas, ger teorier om image och positionering en konkret bas att 
utgå ifrån.  
 
I enlighet med Lundahl & Skärvads (1982) modell (se kapitel 1.3) leder det teoretiska gap 
som identifierats till att ett relevant beskrivningsspråk saknas och därmed bör utvecklas och 
ny data samlas in. Detta har i sin tur banat vägen för en kvalitativ studie. Därutöver saknas 
även relevant data relaterad till det beskrivningsspråk som vi försökt att formulera och 
därmed har även en kvantitativ undersökning varit befogad för att samla in nya data.  
 
 
3.1.3 Objekt och perspektiv  
 
Det objekt vi avser att studera i uppsatsen är konsumenters attityder kring NMV respektive 
EMVs positionering gällande etik och socialt ansvarstagande.  I studien har vi valt att 
använda oss av ett konsumentperspektiv där vi försöker fånga dagligvarukundens sätt att se på 
socialt ansvarstagande och EMV. Det intressanta med studien är således inte ett 
företagsperspektiv där företagen bakom varje varumärke säger att de positionerar sig på det 
ena eller andra sättet utan hur den verkliga konsumenten uppfattar dem.  
 
 
3.1.4 Modell  
 
Tanken med studien är att utveckla en konceptuell modell som senare operationaliseras och 
därigenom gör att vi kan testa om det är möjligt att mäta varumärkens image av etik och 
socialt ansvarstagande. I arbetet har vi tagit hjälp av en teoretisk referensram samt empiri i 
form av en kvalitativ förundersökning samt en kvantitativ undersökning. Detta i ett försök att 
ta fram de dimensioner som dagligvarukunden lägger i innebörden av etik och socialt 
ansvarstagande.  
 
 
3.2 Handgripligt angreppssätt 
 
Handgripligt angreppssätt definieras som sätt att införskaffa data enligt Wiedersheim & 
Eriksson (1991). 
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Nedan illustreras studiens praktiska angreppssätt som använts för att samla in och bearbeta 
data samt besvara studiens syfte.  
 
 

 
 
  
 
 
 
 Figur 4: Vårt praktiska tillvägagångssätt 
 
I första hand studerades teorin för att skapa en förförståelse för ämnet. Därigenom 
identifierades kunskapsluckan inom etik och socialt ansvarstagande kopplat till 
dagligvaruhandeln ur ett konsumentperspektiv. Då teorin inom området var bristfällig valde vi 
att genomföra en kvalitativ studie för att få en uppfattning om ämnet ur ett 
konsumentperspektiv. Därefter har resultatet ur den kvalitativa förstudien relaterats och 
analyserats gentemot befintlig teori som ett led i utformandet av den kvantitativa 
undersökningen. Denna process har sedan legat till grund för analys och slutsatser.   
 
 
3.2.1 Datainsamlingsprocessen 
 
Arbetsgången i uppsatsen har krävt en löpande insamling av data. Under den första delen av 
uppsatsen sökte vi allmänt teorier beträffande etik och socialt ansvarstagande, EMV samt 
positionering för att få en uppfattning om tidigare studier inom området. Därefter utfördes de 
kvalitativa intervjuerna som en förundersökning i ett led att definiera innebörden av etik och 
socialt ansvarstagande utifrån konsumentens synvinkel. Slutligen genomfördes den 
kvantitativa undersökningen med den kvalitativa förundersökningens resultat som grund. 
Detta för att kunna validera och mäta studiens uppställda problem.  
 
 
3.2.1.1 Primärdata 
 
Studiens primärdata består av 21 kvalitativa intervjuer och 200 kvantitativa intervjuer 
genomförda med konsumenter inom dagligvaruhandeln. Den kvalitativa förundersökningen 
resulterade i en konceptuell modell som operationaliseras genom skapandet av påståenden till 
en enkät.  
 
 
3.2.1.2 Sekundärdata 
 
Den sekundärdata studien baseras på består främst av vetenskapliga artiklar och litteratur som 
vi sökt i bland annat ELIN och Lovisa, sökverktyg vid Lunds universitet. Vi har även studerat 
tidigare genomförda undersökningar inom området för attitydstudier där Likert-skalor 
använts. Detta för att öka vår förmåga i hur positiva påståenden formuleras på ett korrekt sätt 
inför den kvantitativa undersökningen.  
 
 

Kvalitativ 
Förundersökning 

Analys 
& 

Bildandet  
av  

Konceptuell 
Modell 

Analys  
& 

Slutsatser 

Kvantitativ 
Undersökning Teori 
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3.3 Kvalitativ metod 
 
I studien har en kvalitativ undersökning som en förberedelse till den kvantitativa 
undersökningen använts. Genom denna förståelsefas har vi försäkrat oss om en empirisk 
grund utifrån vilken vi sedan kunnat utforma ett så bra undersökningsredskap som möjligt för 
det huvudsakliga arbetet.  
 
3.3.1 Utformning av intervjuguide  
 
Eftersom intresset i den kvalitativa undersökningen var att komma åt respondenternas egna 
uppfattningar och synpunkter om innebörden av etik och socialt ansvarstagande har ett 
standardiserat frågeformulär varit uteslutet. Detta resonemang grundas på att vi inte ville 
skapa en för stor styrning från vår sida beträffande intervjuernas utveckling. Vi har dock 
utformat en manual med avseendet att föra fram de faktorer som enligt vår uppfattning var 
viktiga i denna förförståelsefas.   
 
Frågorna i manualen innefattar:  
 

1. Vad tycker du om dagligvaruhandelns utbud? 
2. Var brukar du handla? 
3. Vad är det som är viktigt för dig när du väljer varumärken? 
4. Vad betyder/vilken innebörd lägger du i etik och socialt ansvarstagande? 
5. Märks etik och socialt ansvarstagande i de butiker som du handlar? 
6. Vilken roll spelar etik och socialt ansvarstagande för dig när du väljer produkter? 

 
Med hjälp av de två första frågorna ville vi föra respondenternas tankar till det 
produktsortiment som dagligvaruhandeln erbjuder. Efter ett allmänt resonemang kring 
dagligvaruhandelns utbud försökte vi med hjälp av fråga tre leda över samtalet till en mer 
personlig nivå. Här fick respondenterna berätta om de olika faktorer som de tyckte var viktiga 
vid val av varumärke. Genom denna diskussion hoppades vi att tankar kring 
dagligvaruhandelns varumärkesutbud och attityder därtill, skulle genereras. När 
respondenternas tankar väl var fokuserade på dagligvaruhandeln och dess utbud ställdes den 
fjärde frågan, huvudfrågan i förstudien. På denna frågan associerade respondenterna fritt till 
de olika innebörder och attityder de hade till begreppet socialt ansvarstagande. Vi var här 
extra noga med att inte själv kommentera begreppet för att undvika vår subjektiva 
inblandning. Syftet med frågan var att objektivt fånga den innebörd som butikskunden lägger 
i etik och socialt ansvarstagande kopplat till dagligvaruhandeln. Med den femte frågan avsåg 
vi koppla samman svaren med de på den fjärde frågan för att kontrollera att de associationer 
som gjorts till socialt ansvarstagande relaterades till just dagligvaruhandeln. Dessutom ville vi 
veta om konsumenten reagerar på den kommunikation som varumärkena inom 
dagligvaruhandeln förmedlar i form av socialt ansvarstagande. Med den sista frågan ville vi 
slutligen uppmärksamma om det fanns ett samband mellan den personliga och generella 
uppfattningen av begreppet och i bästa fall erhålla ytterligare relevanta aspekter.  
 
Vid utförandet av intervjuerna följdes inte manualens ordningsföljd eller innehåll till punkt 
och pricka utan användes istället endast som en mall för att täcka in de områden som var av 
vikt. Fördelen med beskrivet arbetssätt är enligt Holme & Solvang (1997) att andra idéer och 
uppfattningar som ersätter och/eller fördjupar intervjumanualen ges spelrum under själva 
intervjusituationen. Intervjuguiden återfinns i bilaga 1.  
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3.3.2 Urval 
 
Inför de kvalitativa intervjuerna valdes ett systematiskt urval som grund. Med detta menas att 
vi medvetet formulerat kriterier som skapat en ram för vilka personer som är representativa 
för studien. Eftersom syftet med kvalitativa intervjuer är att skapa en grund för djupare 
förståelse för det fenomen som studeras och därigenom öka informationsvärdet går det inte att 
använda ett slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt urval skulle istället leda till att 
undersökningen försämras i relation till studiens utgångspunkt. Vi är i och med detta val 
medvetna om att urvalet inte är representativt i någon bemärkelse, vilket inte heller är vårt 
syfte. Kvalitativa intervjuer går inte att kvantifiera och generalisera. Målsättningen är istället 
att skapa en bild av hur etik och socialt ansvarstagande definieras av dagligvarukunden. 
(Holme & Solvang, 1997; Trost, 1997).  
 
Vi ansåg att det var lämpligast att intervjua de personer som beslutar om vilka produkter och 
varumärken som skall inhandlas inom hushållet som ett första urvalskriterium. Ett ytterligare 
kriterium var att intervjupersonerna skulle vara ekonomiskt självständiga med innebörden att 
de själva hushåller och disponerar sina tillgångar. Detta val är baserat på att det är personer 
som ansvarar för de huvudsakliga inköpsbesluten i hushållet som är den mest intressanta 
målgruppen för undersökningen enligt ovan. Trots att vi fann det intressant med bland annat 
Urdes resonemang (www.informationskollegiet.se, 2003-02-28) om socialt ansvarstagande 
som den viktigaste determinanten inom köpbeslutsprocessen i framtiden har vi valt att inte 
intervjua personer under 18 år i den kvalitativa förstudien. Detta val är baserat på att den 
ekonomiska förutsättningen för minderåriga inte möjliggör konsumtion av dagligvaror i 
samma utsträckning. Vi har således valt att skapa en brytpunkt beträffande involvering i 
beslutsprocessen av dagligvaruhandels livsmedelsprodukter. Ett uteslutande av minderåriga 
har, enligt vår åsikt, förbättrat representativiteten för den huvudsakliga dagligvarukunden som 
är mest intressant att ”fånga”.  
 
Vidare bestämdes på förhand att låta fyra personer passera mellan varje intervju i den mån 
”den femte” var villig att medverka. Om så inte var fallet beslutade vi oss för att fråga nästa 
och nästa person tills någon var intresserad av att vara med i en intervju för att återigen låta 
fyra personer passera. Anledningen till detta kriterium är att vi inte ville att våra subjektiva 
värderingar skulle påverka vårt urval av respondenter.  
 
 
3.3.3 Intervjuernas genomförande 
 
Vid genomförandet av den kvalitativa förundersökningen valde vi att utföra påstana intervjuer 
(Christensen et al, 2001) utanför Ica och Konsum för att komma i kontakt med konsumenter 
så nära köpsituationen som möjligt. Alla människor är i och för sig konsumenter men vi ville 
få möjligheten att intervjua dem som precis kommit ut från en dagligvaruhandel. Detta för att 
deras medvetenhet om olika produkter och varumärken skulle vara så hög som möjligt med 
tanke på att dagligvaror tillhör low involvement products (Solomon et al, 1999). Trots vår 
vetskap att många konsumenter kan känna sig stressade när de är på väg hem från en butik för 
att de har handlat mejeri- och/eller frysta produkter valde vi att genomföra förundersökningen 
med respondenter som precis handlat. Det klargjordes därför för alla respondenter som vi 
intervjuade att de endast behövde avvara ett par minuter samt att de hade möjligheten att tacka 
nej om de kände sig stressade. Med produktsortiment och varumärkesutbud färskt i minnet 
anser vi att konsumenten lättare kan diskutera generellt kring etik och socialt ansvarstagande 
associerat till dagligvaruhandeln än vid intervjuer exempelvis i hemmet.  
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Vi inledde kontakten med alla våra respondenter med att presentera oss själva som 
ekonomistuderande vid Lunds Universitet, och att intervjun skulle ligga till grund för vår 
magisteruppsats inom ämnet företagsekonomi. Vi valde dock att inte berätta bakgrunden med 
studien för att undvika att vår förförståelse för ämnet etik och socialt ansvarstagande utifrån 
en teoretisk synvinkel skulle influera respondenterna och därmed påverka svaren. Vi är av 
uppfattningen att det istället skulle kunna snedvrida resultatet om vi initialt pekat på vilken 
inriktning vi var ute efter och att vi därmed inte på samma sätt kunnat ta del av den innebörd 
konsumenter lägger i etik och socialt ansvarstagande. Poängen med förundersökning, som 
komplement till teorin, är att fånga konsumenters uppfattning om etik och socialt 
ansvarstagande. Även deras språk och ordval hade eventuellt förändrats om vi istället hade 
börjat med att ”lägga orden i munnen” på respondenterna.  
 
Vidare frågade vi inte efter respondenternas namn för att öka deras känsla av anonymitet utan 
har endast särskiljt dem åt med variablerna man och kvinna. Vi var därför (med tanke på 
anonymitetsaspekten) även noga med att tydligt förklara att intervjuerna spelades in för att vi 
skulle få möjlighet att gå tillbaka och lyssna på samtalen för att analysera svaren. Ett motiv 
som styrks av vår vilja att vara trovärdiga i återgivning av resultatet samt underlätta analys 
och på så vis hjälpa oss att utvinna kärnan i materialet (Trost, 1997).  
 
I valet av Ica och Konsum som intervjuplats under förundersökningen har vi baserat vårt 
beslut på att dessa dagligvarubutiker är två av de tre ledande inom EMV i Sverige, samtidigt 
som de har ett stort utbud av NMV. Då vi utfört den kvalitativa undersökningen som en grund 
för den kvantitativa har vi funnit det av stor vikt att se till det ramverk och de variabler som 
kommer att ingå i den huvudsakliga undersökningen. Eftersom ansatsen är att utröna om det 
är möjligt att positionera EMV relativt NMV genom image beträffande etik och socialt 
ansvarstagande anser vi att det var relevant att även fånga upp dessa aspekter under 
förundersökningen. Valet mellan NMV och EMV framgår tydligare för Icas och Konsums 
konsumenter med varumärken som exempelvis Ica handlarnas och Blåvitt gentemot 
exempelvis Willy´s, där vi anser att det inte framgår lika tydligt vilka de egna märkesvarorna 
är. 
 
Innan det slutgiltiga valet föll på ovanstående angreppssätt diskuterades personliga 
djupintervjuer och fokusgrupper som ett alternativ för att bilda en konceptuell modell. En av 
anledningarna som motsäger denna metod var frågan om huruvida attityden gentemot socialt 
ansvarstagande är ett känsligt ämne att prata om eller ej. Respondenterna i djupintervjuer, 
tillika deltagarna i fokusgrupper skulle eventuellt kunna lockas av att framställa sig själva 
som till exempel mer miljömedvetna än vad de egentligen är för att inte känna sig utpekade 
som ”boven i dramat”. Genom att använda en kvalitativ förundersökning där konsumenterna 
generellt fick diskutera innebörden av socialt ansvarstagande samt användandet av en 
kvantitativ enkätstudie, upplever respondenterna en högre grad av anonymitet. Vi anser att 
detta har bidragit till att resultaten blir mer trovärdiga och tillförlitliga. Christensen et al 
(2001) resonerar även kring detta fenomen och menar att anonymitet kan leda till mer ärliga 
svar på frågor från respondenten och att risken för snedvridna svar minskar. 
 
Möjligheten att operationalisera och testa den konceptuella modellen som 
positioneringsverktyg för etik och socialt ansvarstagande hade även försvunnit om vi valt att 
stoppa studien på en explorativ nivå. Om än personliga djupintervjuer eller fokusgrupper hade 
gått djupare in i problemet på ett konceptuellt plan anser vi att fördelarna är fler genom 
användandet av en kombination av kvalitativ och kvantitativ undersökning. Valet av 
kvantitativ metod som huvudsakligt angreppssätt har öppnat möjligheten att bland annat 
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urskilja skillnader, likheter och samband mellan konsumenters attityder gällande 
företags/varumärkens positionering genom socialt ansvarstagande inom dagligvaruhandelns 
produkter. Det resonemanget stöds av Holme och Solvang (1997) som menar på att en 
kombination av kvalitativ och kvantitativ metod medför en hel del fördelar, vari bland annat 
de svaga och starka sidorna i respektive undersökningsredskap ofta väger upp varandra.  
 
 
3.3.4 Analysmetod för kvalitativa intervjuer  
 
En övergripande löpande analys föll sig självklar eftersom målet med den kvalitativa 
förundersökningen var att skapa en definition av etik och socialt ansvarstagande utifrån 
dagligvarukundens uppfattning. Med detta menas att vi inte satt upp ett förutbestämt antal 
personer att intervjua, utan har intervjuat det antal personer som krävdes för att erhålla en 
mättnad i informationen, det vill säga att ingen ny information längre gavs av samtalen.  
 
I kapitel 4 ges en utförlig framställning av vilka innebörder som dagligvarukunden lagt i 
begreppen etik och socialt ansvartagande. Dessutom beskrivs tillvägagångssättet i 
operationaliseringen av kategorier och påståenden. Operationaliseringen har utförts med hjälp 
av empiri och teori, där ett induktivt, deduktivt och abduktivt förfaringssätt använts. Således 
varierar metoderna i den mån de har varit möjliga att applicera på empirin och teorin.  
 
 

3.3.5 Kvalitet 
 
När det talas om en undersöknings validitet och reliabilitet är det oftast i samband med 
kvantitativ metod (Holme & Solvang, 1997; Trost, 1997). Vi har därför, i detta avsnitt, istället 
valt att resonera kring den kvalitet som den kvalitativa förundersökning håller på ett 
vetenskapligt plan. Diskussionen bygger på termer som trovärdighet och pålitlighet.  
 
Patel och Tebelius (1987) behandlar fyra kvalitetskriterier vid användandet av kvalitativ 
metod som vi anser oss ha applicerat i arbetet med förstudien. Dessa kriterier innefattar 
tillämplighet, pålitlighet, överensstämmelse och noggrannhet. Nedan markeras i kursiv text de 
begrepp som vi anser har stärkt kvaliteten i förundersökning.  
 
Genom att vi i urvalet av respondenterna riktat oss mot de personer som beslutar om vilka 
produkter och varumärken som skall inhandlas inom respektive hushåll anser vi att både 
tillämpligheten och användbarheten i insamlat material ökat. Genom detta urvalskriterium har 
vi därmed sållat bort de personer som endast inhandlar dagligvaror efter inköpslista som 
någon annan beslutat om. Detta är en viktig aspekt då det är fråga om vilka variabler som 
resulterar i ett företags/varumärkes positionering och image som konkurrensstrategi utifrån 
konsumenters synvinkel. En person som endast utför en handling utifrån någon annans attityd 
skulle därmed minska tillämpligheten av resultatet. 
 
Christensen et al (2001) påtalar att faran med påstana intervjuer är att urvalet och 
undersökningens representativitet lätt kan bli snedvriden. För att undvika att våra subjektiva 
värderingar skulle styra urvalet har vi således intervjuat var femte person som kom ut från 
butikerna och därmed tagit bort faktorn att vi skulle ha valt personer efter exempelvis 
utseende. Vidare har vi inte försökt att uppnå någon representativitet för alla 
dagligvarukunder. Istället har vi som vi tidigare påpekat endast haft målsättningen att kunna 
definiera vad etik och socialt ansvarstagande är för dagligvarukunden.     
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Beträffande pålitligheten och trovärdigheten i den kvalitativa förundersökning använde vi oss 
av ljudupptagning vid intervjutillfällena. På så sätt har vi kunnat anamma dagligvarukundens 
språk och ordval inför utformandet av påståenden till den kvantitativa undersökningen. 
Ljudupptagningen har förenklat analysen genom att vi har kunnat lyssna på materialet vid ett 
antal oberoende tillfällen för en närmare granskning av helheten än den som gavs vid en 
första anblick (Trost, 1997).  
 
Den förmåga vi haft att få fram information, genom intervjuer, som besvarar uppsatsens syfte 
handlar om överensstämmelse mellan det undersökta och den verklighet vi avsett fånga. Detta 
innebär för vår del att vi fått tillfredställande information som underlag för bildandet av 
dagligvarukundens definition av etik och socialt ansvarstagande. Genom att inte avslöja de 
olika betydelser som innefattas av begreppen inom teorin för respondenterna har vi fått ta del 
av respondenternas egna värderingar och den innebörd de själva lägger i etik och socialt 
ansvarstagande, samtidigt som intervjuareffekten minimerats.  
 
En ytterligare faktor som är avgörande för trovärdigheten är noggrannhet i vårt 
tillvägagångssätt. Genom en tydlig, noggrann och ärlig framställning av tillvägagångssättet 
för de olika steg som passerats från arbetsprocessens början till slut hoppas vi öka 
trovärdigheten gentemot läsaren. 
 
 
3.4 Kvantitativ metod 
 
Utifrån den förförståelse som skapats av den kvalitativa förundersökningen och 
litteraturstudier inom aktuellt teoriområde har en grund bildats för operationalisering av 
påståendena. För att validera och mäta företags/varumärkens positionering genom imagen av 
att vara socialt ansvarstagande har vi valt att genomföra en kvantitativ undersökning.  
 
 
3.4.1 Utformning av intervjuguide 
 
För att kunna mäta, operationalisera, den information som framkommit ur den kvalitativa 
förundersökning och föra över de teoretiska föreställningar till empiriska observationer har en 
enkät med Likert-skala skapats (Wiedersheim & Eriksson, 1991). Genom en attitydskala 
tvingas respondenterna att ta ställning till ett antal påståenden där denne får instämma i eller 
ta avstånd ifrån det påstådda (Christensen et al, 2001). De påståenden som genererats ur 
förstudien samt hur, återfinns i det nästkommande kapitlet. 
 
Anledningen till valet av en Likert-skala och inte en semantisk differentialskala, som även 
den är en attitydskala (Webb, 1992), beror på att den semantiska differentialskalan hade 
försvårat målet med en hög grad av validitet i undersökningen. Den semantiska 
differentialskalan bygger på att bipolära adjektiv ställs mot varandra och respondenten får 
fylla i en skala om huruvida dennes attityd gentemot det undersökta fenomenet stämmer 
överens med de båda motpolerna (Webb, 1992). För att exemplifiera detta skulle attityden 
mot ett visst tvättmedel kunna mätas med motsatserna miljövänligt och miljöfarligt. 
Respondenten väljer sedan på en fem eller sjugradig skala med de bipolära adjektiven på 
varsin sida, vilket av egenskapsorden som bäst stämmer överens med deras uppfattning. 
Svårigheten med denna metod anser vi är att styrkan i adjektiven kan uppfattas olika av den 
enskilde respondenten.   
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3.4.1.1 Valet av Ica och varumärkena 
 
För att möjliggöra en positioneringsstudie av EMV och NMV besökte vi en Ica-butik för att 
lokalisera vilka varumärken som tillhandahålls inom samma produktkategori. Detta för att 
finna en produkt där någon av de produktkategorier som respondenterna i förstudien kopplade 
samman etik och socialt ansvarstagande med, inkluderas (grönsaker, kött, tvättmedel, mjölk 
och ägg). Butiksbesöket resulterade i valet av Ica handlarnas, Findus, Scan, Felix och 
Euroshopper som undersökningsobjekt. Dessa varumärken har likartade produkter inom 
samma kategori, som exempelvis pytt i panna där både grönsaker (potatis och lök) och kött 
ingår. Därmed valde vi bort tvättmedel, mjölk och ägg som undersökningsobjekt. Mjölk och 
ägg är produktkategorier som inte har tydligt utvecklade EMV. Av detta skäl valde vi att 
bortse från dessa produkter i studien. Tvättmedel föll bort som undersökningsobjekt i enlighet 
med uppsatsens avgränsning som är att enbart undersöka dagligvaruhandelns 
livsmedelsprodukter.  
 
Vi har valt att inte titta på hur specifika livsmedelsprodukter inom dagligvaruhandeln 
uppfattas, eftersom det inte är den enskilda produktimagen som är intressant utan den totala 
varumärkesimagen såsom positioneringsstrategi. Genom att ställa samma påståenden om de 
utvalda varumärkena kan vi istället avgöra huruvida etik och socialt ansvarstagande kan 
utgöra en positioneringsfaktor samt hur de olika varumärkena positionerat sig gentemot 
varandra. Dock har hänsyn tagits till att de utvalda varumärkena skall tillverka i princip 
samma typ av produkter för att de skall vara jämförbara med varandra i en utvärdering. 
Gemensam nämnare för de utvalda varumärkena för studien är fryst färdigmat.  
 
Anledningen till valet av Ica som studieobjekt för egna varumärken är att de är 
marknadsledare inom området. Således jämförs det marknadsledande egna varumärket, Ica 
handlarnas, gentemot de nationella motsvarande marknadsledande varumärkena. Findus är 
marknadsledande i Sverige inom frysta grönsaker och fryst färdigmat, Scan inom 
charkprodukter samt Felix inom potatisprodukter (Uppgifter är hämtade från kontakter med 
Findus, Scan och Felix informationsavdelningar 030512).  
 
Orsaken till valet att studera marknadsledarens produkter inom EMV och NMV är att vi anser 
att det är de produkter som är mest relevanta och lättast att uppfatta skillnader mellan. 
Dessutom anser vi att det vore ointressant att göra en jämförande studie beträffande 
positioneringsstrategi utan att jämföra de marknadsledande varumärkena. Vidare ansåg vi att 
det var intressant att ta med Euroshopper (Icas lågprisvarumärke) i positioneringsstudien för 
att undersöka konsumenters attityder till ett lågprisvarumärke med avseende på etik och 
socialt ansvarstagande.  
 
 
3.4.1.2 Förtest av enkäten 
 
I arbetet med att utforma en enkät har vi länkat samman teori samt intervjupersonernas 
uppfattningar om etik och socialt ansvarstagande. Denna övergång från teori till empiri 
innebär en kritisk fas i studien där begreppen validitet och reliabilitet är av stor vikt i 
sammanhanget. I utformandet av påståenden till den kvantitativa undersökningen uppstår 
validitetsproblemet om vi verkligen får svar på det som vi avser att mäta och undersöka. 
Desto entydigare vi är i våra formuleringar i enkäten, desto exaktare svar och resultat kommer 
att erhållas. Detta har varit viktigt att ha i åtanke för att öka fruktbarheten och 
täckningsgraden i resultatet. Med detta menas att de utformade påståendena i så stor grad som 
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möjligt måste sammanfalla med respondenternas uppfattningar i den kvantitativa 
undersökningen, det vill säga att vi talar om samma sak för att täcka vårt 
undersökningsområde. För att öka validiteten i studien har en förundersökning utförts av 
själva enkäten där vi prövade hur upplägget och operationalisering fungerar i praktiken. Vi är 
dock medvetna om att trots den här typen av förprövningar finns inga garantier för total 
samstämmighet i vår och respondenternas förståelse och uppfattningar. När vi sedan talar om 
fruktbarhet avses bidraget med studien. Med andra ord bör utformningen av undersökningen 
leda till ny kunskap som utvecklar tidigare teorier på området. (Holme & Solvang, 1997).  
 
Det preliminära förtest av påståendena och enkäten som utförts medför att vi på förhand får 
reda på om någon formulering är svår att förstå innebörden av och att vi därmed får möjlighet 
till att utföra viss modifikation i den språkliga utformningen. Därmed minimeras risken för 
missförstånd mellan oss och respondenterna i utförandet av den egentliga undersökningen 
(Holme & Solvang, 1997; Christensen et al, 2001). Den slutgiltiga, fullständiga 
intervjuguiden återfinns i bilaga 3. 
 
 
3.4.2 Urvalets sammansättning 
 
Inför val av metod för genomförande av den kvantitativa undersökningen diskuterades vilken 
typ av urval som var mest lämpligt för studien. Den första tanken föll på sannolikhetsurval 
(mer specifikt ett obundet slumpmässigt urval med hjälp av en telefonkatalog). Detta för att 
erhålla en allmängiltig representativitet bland respondenterna. Då syftet med studien inte är 
att generalisera, utan att testa om det går att mäta och operationalisera problemområdet valde 
vi i stället att använda oss av samma strategi som i den kvalitativa förundersökningen. Således 
har vi även vid denna informationsinsamling använt påstana intervjuer där vi i detta fall bett 
var tredje förbipasserande besvara enkäten för att undvika subjektivt tyckande.   
 
I övrigt är urvalet av respondenter till den kvantitativa undersökningen baserat på samma 
kriterier som ställdes upp inför den kvalitativa förundersökningen.  
 
 
3.4.3 Intervjuernas genomförande  
 
Vid genomförandet av den kvantitativa studien har påstana intervjuer genomförts vid entrén 
till Icas butiker i Lund, (Ica Kvantum) Malmö (Ica Malmborgs) och i Helsingborg (OJ). Vårt 
val av tre olika städer för genomförandet av undersökningen baseras på en önskan om en 
större spridning bland respondenterna. Anledningen till att undersökningen genomfördes i 
direkt anslutning till enbart Ica-butiker grundar sig på det faktum att Ica är marknadsledare 
inom EMV. Precis som vid den kvalitativa förstudien började vi med att presentera oss samt 
fråga om de hade tid att medverka i vår undersökning. Därefter förklarades enkätens upplägg 
jämte innebörden av svarsalternativen i form av en intervallskala. Till skillnad från 
intervjuguiden i förstudien är denna ett strukturerat formulär, vilket innebär att vi följt dess 
ordningsföljd och formuleringar till punkt och pricka för samtliga intervjuer. Vi valde vidare 
att själva fylla i enkäterna vart eftersom respondenterna svarat på ett påstående. Anledningen 
till detta är att vi på så sätt kunnat garantera oss om att respondenterna inte hoppat över någon 
fråga eller fyllt i mer än ett svarsalternativ per fråga och därigenom eliminera bortfall i form 
av fel ifyllda formulär. Datainsamlingen skedde under en veckas tid, dock mestadels på 
eftermiddagar och tidig kväll med anledningen av att livsmedelsbutiker har fler besökare vid 
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denna tidpunkt. Totalt genomfördes 200 enkäter, vilka var uppdelade på 64-70 intervjuer per 
butik och stad. 
 
 
3.4.4 Bortfall  
 
Vid insamling av data i den kvantitativa undersökningen har det förekommit både externt och 
internt bortfall. Med externt bortfall menas de fall då den tredje förbipasserande personen av 
någon anledning inte velat delta i undersökningen. Vad detta inneburit för studien är svårt att 
säga då vi inte varit ute efter att fånga en allmängiltig representativitet och ett generaliserbart 
resultat. Avsikten har enbart varit att undersöka om fenomenet går att mäta. Därmed har ingen 
hänsyn tagits till det externa bortfallet. 
 
Beträffande internt bortfall avses de fall då en respondent inte ansett sig kunna svara på en 
specifik fråga och därmed markerat alternativet ”vet ej”. Då studien handlar om attityder 
började vi med att förklara för respondenterna att de i största möjliga mån skulle försöka ta 
ställning till de olika påståendena då det inte finns något som är rätt eller fel i en attitydstudie. 
I kapitel 5, där resultatet av den kvantitativa undersökningen presenteras, följer en mer 
ingående diskussion om det externa och interna bortfallet. 
 
 
3.4.5 Analysmetod för kvantitativ undersökning  
 
För att kunna ta del av samt analysera det resultat som erhållits genom den kvantitativa 
studien började vi med att koda om alla svar till siffror enligt bilaga 4. Därefter utfördes en 
statistisk bearbetning av det insamlade resultatet i form av regressionsanalys, korrelationer, 
reliabilitetstest, t-test och positioneringsdiagram. Dessa tabeller och diagram presenteras i 
kapitel 5 där även analys sker, dels löpande vid delgivning av resultatet och dels genom en 
avslutande mer grundläggande diskussion kopplat till teorin. Till hjälp i analysen har vi 
använt teorier från olika forskare beträffande hur de olika statistiska värdena skall tolkas. 
Därutöver kommer vi att jämföra resultatet, dra paralleller och påvisa skillnader med hjälp av 
befintlig teori inom etik och socialt ansvarstagande samt EMV.  
 
 
3.5 Validitet och reliabilitet 
 
Eftersom attityder är teoretiska begrepp måste de göras mätbara. Detta kan göras i form av 
exempelvis mätskalor där de olika attityderna prövas empiriskt. Vid denna så kallade 
operationalisering finns det två viktiga begrepp att beakta; validitet och reliabilitet. 
(Wiedersheim & Eriksson, 1991).  
 
Validitet innebär enligt Christensen et al, (2001) att du verkligen mäter det du avser att mäta. 
Vid en studie av vårt slag är det viktigt att beakta de två olika typerna av validitet, intern och 
extern validitet.  
 
Wiedersheim & Eriksson (1991) beskriver inre validitet som överensstämmelsen mellan 
exempelvis studiens begrepp och de mätbara definitionerna av dem. Vidare innebär en god 
intern validitet att det med en större säkerhet kan förutsägas att förändringen av 
beroendevariabeln orsakades av den oberoende variabeln. (Christensen et al, 2001). I vår 
studie finns det några förhållanden som kan påverka den interna validiteten negativt.  
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Det första felet som kan uppstå är urvalsfelet, vilket innebär att det finns olika 
undersökningsgrupper och att de inte är jämförbara med varandra. För det andra är 
respondenterna i grupperna inte representativa för populationen (Christensen et al, 2001).  
Båda dessa aspekter kan påverka studiens interna validitet negativt, vilket vi också är 
medvetna om. 
 
Undersökarens förväntningar är också en aspekt som på ett omedvetet sätt kan påverka 
respondenterna i studien att svara på ett visst sätt. Användandet av ledande frågor samt att 
uppmuntra respondenterna till att svara på frågorna på ett speciellt sätt kan leda till att vi får 
de svar som vi förväntar oss. Detta leder till att den interna validiteten i studien påverkas på 
ett negativt sätt. (Christensen et al, 2001). För att undvika detta har vi försökt att vara så 
neutrala som möjligt när vi ställt frågorna till respondenterna.    
 
Om vi nu går över till den yttre validiteten innefattas den av överensstämmelsen mellan 
mätvärdet som fås vid en operationell definition och verkligheten. (Wiedersheim & Eriksson 
(1991). När studien genomfördes var tanken att mätvärdena i så stor utsträckning som möjligt 
skulle gälla även utanför studien och därför försökte vi att göra studien så realistisk som 
möjligt utifrån de förutsättningarna som vi hade att utgå ifrån. Med detta innefattas såväl 
miljön för studien samt bemötande av respondenter. (Christensen et al, 2001). Ytterligare en 
aspekt som påverkar den externa validiteten är respondenternas förförståelse och 
förväntningar om studien (Christensen et al, 2001). För oss är det svårt att veta om 
respondenterna anpassar sina svar efter studien (det vill säga att de svarar på frågorna som de 
tror att vi vill att de skall svara). Detta är ett problem som tyvärr är svårt att göra något åt.  
 
För att möjliggöra en analys av studiens validitet har ett påstående till enkäten utformats 
utöver de som är tänkta att fånga socialt ansvarstagande för konsumenten i 
dagligvaruhandelsbutiken. Det påståendet är tänkt som en validitetskontroll av övriga 
påståenden (se kap. 4). Genom att ställa enkätens övriga påståenden mot detta påstående kan 
en regressionsanalys genomföras och därigenom påvisa studiens validitet.   
 
Förutom krav på validitet som kan tänkas ställas på ett mätinstrument är dess reliabilitet. 
Detta innebär att det mätinstrument som används skall ge tillförlitliga och stabila utslag. Om 
vi applicerar begreppet på denna studien skulle den vid hög reliabilitet kunna användas av 
andra undersökare med samma angreppssätt och resultatet skulle bli detsamma. (Wiedersheim 
& Eriksson, 1991). Reliabilitet kan anses vara en nödvändig förutsättning för validitet 
(Lundahl & Skärvad, 1982) menat den grad en metod ger entydiga resultat (Tufvesson, 1970). 
Därmed måste de olika leden i mätprocessen vara exakta för att kunna garantera att resultatet 
av undersökningen är pålitligt. Om inte reliabiliteten är tillfredställande går det inte att 
använda undersökningens data för att, som i vårt fall, testa och validera en konceptuell 
modell. (Halvorsen, 1992). Detta innebär att om en undersökning inte är noggrant utförd samt 
frågorna relevanta för målet med mätningen svarar dess resultat inte på den uppställda 
problemformuleringen. Ett aldrig så idealiskt mätinstrument kan bli värdelöst om de 
appliceras oriktigt eller slarvigt. (Lundahl & Skärvad, 1982). För att påvisa vår noggrannhet i 
operationaliseringen av resultatet från förstudien kommer ett alpha-test presenteras i 
resultatkapitlet. Trots noggrannheten med att genomföra alla intervjuer på samma sätt, med 
samma presentation och frågeföljd, kan omständigheterna kring intervjun ha påverkat 
respondenternas svar. Stressfaktorn att snabbt komma hem igen och störande ljud i 
omgivningen kan ha medverkat till mindre betänkta svar. Genom att vi före varje intervju 
berättade hur lång tid den skulle vara tror vi att de personer som känt sig för stressade att vara 
med också låtit bli att vara det.  
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3.6 Källkritik och egna reflektioner 
 
En viktig faktor som har varit avgörande för resultatet är vår förmåga att distansera oss till det 
insamlade materialet genom den kvalitativa förundersökningen. I analysen av materialet har 
vi varit medvetna om att vår subjektivitet är oundviklig. Således har vi därför använt oss av 
ljudupptagning vid själva intervjutillfällena för att kunna lyssna igenom svaren så många 
gånger det behövts för att öka objektiviteten i tolkning och återgivning av den innebörd som 
dagligvarukunden lägger i begreppen etik och socialt ansvarstagande samt minimera 
missförstånd från vår sida.  
 
Vi kan inte heller utesluta att vi inte skapat någon intervjuareffekt i samband med våra 
undersökningar då de intervjuade kan ha påverkats både av oss som personer och av våra 
frågor till att svara på ett specifikt sätt. Anledningen till detta kan vara att inställningen till 
etik och socialt ansvarstagande skulle ses som ett känsligt ämne för respondenten och att 
denne vill framställa sig själv i bättre dager. Därmed finns risken att respondenterna inte 
svarat ärligt på våra frågor för att exempelvis deras samvete säger att de borde vara mer etiska 
och socialt ansvarstagande i sitt tankesätt än vad de egentligen är. Dock anser vi att denna 
faktor troligen är liten då respondenterna i undersökningen enbart associerat till vad de tycker 
stämmer överens med de utvalda varumärkena och inte hur de själva agerar. 
 
Även det faktum att vi använt oss av påstana intervjuer vid insamling av enkäterna medför att 
urvalet inte är representativt i någon vidare bemärkelse. De personer vi intervjuat är endast 
representativa för de personer som befann sig i de utvalda butikerna vid de tillfällena 
datainsamlingen utfördes. Vi tror att vårt sätt att samla in data möjliggjort att respondenterna 
tänker till om samma varumärken. Hade vi istället exempelvis utfört telefonintervjuer hade vi 
kanske inte nått ut till de konsumenter som handlar på just Ica. Tillika vill vi peka på vår 
medvetenhet om att det faktum att vi genomförde den kvantitativa undersökningen utanför 
Icas butiker kan ha påverkat resultatet. Med andra ord kan subjektivitet föreligga från 
respondenternas sida. 
 
Vidare är vi medvetna om vilken roll litteraturvalet utgör för resultatet av uppsatsen. Då de 
teorier som använts ligger till grund för (tillsammans med den kvalitativa förundersökningen) 
bildandet av Likert-skalan samt för analysen av den kvantitativa undersökningen, har 
litteraturvalet varit en viktig del i arbetet. Vi har hela tiden försökt att vara ifrågasättande och 
kritiska till de teorier vi funnit. Om vi betvivlat trovärdigheten i någon källa har vi försökt att 
kontrollera referensen genom ytterligare litteratur på området.   
 
Slutligen har vi funnit att en modell skall vara enkel, fruktbar och oförutsägbar (Holme & 
Solvang, 1997) och beslutade oss därför för att använda en grundläggande modell inom 
marknadsföringslitteraturen. Trots att Kotler ibland anses vara elementär och övergripande i 
sin litteratur har vi valt att använda honom som ett yttre ramverk. Vi anser att detta ramverk 
bidrar till en ökad förståelse för de specifika aspekter vi valt att fördjupa oss i inom teorin.  
Till följd av ovanstående resonemang vill vi peka på att användandet av en annan metod 
eventuellt hade gett ett annorlunda resultat.  
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4. Operationalisering och konceptuell modell  
 
  
I detta kapitel presenteras resultatet från den kvalitativa förstudien som legat till grund för 
utformandet av en konceptuell modell och den huvudsakliga kvantitativa undersökningen. 
Här redogörs för de innebörder dagligvarukunden lägger i begreppen etik och socialt 
ansvarstagande. Vidare visas valt tillvägagångssätt i operationalisering av dessa innebörder 
inför bildandet av påståenden som använts för att testa den konceptuella modellen.   
 
 
 
4.1 Operationalisering   
 
I förundersökningen svarade respondenterna på ett antal frågor kring dagligvaruhandeln samt 
etik och socialt ansvarstagande (se bilaga 1). Respondenterna nämnde här de betydelser som 
de själva lade i begreppen associerat till dagligvaruhandeln. Då det i teorin inte finns någon 
definitiv definition av etik och socialt ansvarstagande ville vi ta del av den innebörd 
dagligvarukunden sammankopplar med begreppen i fråga om dagligvaruhandeln i ett första 
steg för att kunna besvara syftet med studien. Vi har därför gjort en analys av det insamlade 
materialet i förstudien (se bilaga 2) i relation till befintlig teori inom området etik och socialt 
ansvarstagande. Med hjälp av analysen har likheter, skillnader och samband mellan empiri 
och teori urskiljts och därigenom blivit kategoriserade. I analysarbetet har vi i första hand 
utgått ifrån de områden inom etik och socialt ansvarstagande som dagligvarukunden i 
förundersökningen förknippar med begreppen associerat till dagligvaruhandeln. Därefter har 
kopplingar till befintlig teori utförts. Då teorin kring etik och socialt ansvarstagande behandlar 
flera skilda aspekter har vi genom detta förfaringssätt urskiljt de områden som är väsentliga 
för dagligvaruhandeln. Vid bristfällig teori har hänsyn enbart tagits till resultatet av 
förundersökningen. 
 
För att konstruera en konceptuell modell har olika tillvägagångssätt i kategoriseringen varit 
nödvändigt för att fånga alla aspekter av empirin och teorin. Under arbetets gång har därmed 
en blandning av induktivt, deduktivt och abduktivt förfaringssätt nyttjats, vilket kommer att 
förklaras och motiveras specifikt för varje kategorisering. Därigenom motiveras även 
bildandet av de olika påståendena inför testet av den konceptuella modellen. Det kriterium 
som legat till grund för operationaliseringen baseras på de innebörder som konsumenten 
lägger i etik och socialt ansvarstagande kopplat till dagligvaruhandeln. I operationaliseringen 
av den kvalitativa förstudien har vi vidare försökt att återskapa påståenden som i sin 
utformning ska vara så entydiga i sin innebörd i förhållning till dagligvarukundens 
uttryckssätt. Detta för att öka validiteten i den kvantitativa undersökningen (Holme & 
Solvang, 1997). Dimensionerna och påståendena har sedan i den mån det gått styrkts av 
teorin. Vi kommer nedan att redogöra för hur kategoriseringen av materialet har skett. 
 
 
4.2 Fem dimensioner av etik och socialt ansvarstagande 

 
4.2.1 Ekologiska och kravmärkta produkter 
 
Utbudet av ekologiskt odlade produkter har ökat avsevärt i svensk dagligvaruhandel genom 
att återförsäljarkedjorna började lansera egna ekologiska varumärken (Terrvik, 1995). 
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Tjärnemo (2001) menar dock att det kan vara svårt för konsumenten att få en uppfattning om 
en produkt är ekologiskt framställd eller ej. En viktig orsak till utvecklingen av ekologiska 
och kravmärkta produkter är att återförsäljarna försöker stärka sin image (Tjärnemo, 2001). 
Genom att erbjuda ekologiska och kravmärkta produkter blir kommunikationen med 
butikskunderna mer inriktad på känsla än pris (Lagnevik & Tjärnemo, 1997). Att ekologiska 
och kravmärkta produkter är en aspekt av socialt ansvarstagande inom dagligvaruhandeln 
framgår även av följande citat från förundersökningen:  
 
”Att man handlar ekologiskt”, ”Skulle vara att handla kravmärkt”, ”Att välja ekologiskt”, 
”Jag tänker på kravmärkta produkter, då vet jag att dom är bra för mig”, ”Ekologiska 
produkter”, ”Tänker på ekologiskt och kravmärkta produkter”, ”Det är viktigt att 
produkterna är nyckelhållsmärkta och bra för min hälsa”, ”Jag tycker att det är viktigt. Jag 
fokuserar mer på kravmärkta produkter och produkter som har med miljö att göra än 
produkter som har med rättvisa och etik att göra” 
 
Det samband som finns mellan teorin och empirin har mynnat ut i ett abduktivt skapande av 
kategorin ekologiska och kravmärkta produkter. Påståenden som bildats för att testa denna 
kategorin är:   
 
X’s produkter är ekologiska. 
X’s produkter är kravmärkta. 
X’s produkter är hälsosamma. 
 
De två första påståendena har skapats utifrån dels teorin, dels den frekventa belysningen av 
ekologiskt och kravmärkta produkter i förstudien. Det tredje påståendet har grundats enbart 
utifrån empirin. Även om ekologiska och kravmärkta produkter inte benämns som 
hälsosamma i teorin utan snarare kopplas till miljöaspekter, kopplar vissa respondenter 
samman dessa produkter med att vara bra för hälsan.   
 
 
4.2.2 Miljö och omgivning  

 
Henderson (2002) hävdar att företag skall fokusera på miljöutveckling och på samhällets 
sociala och ekonomiska aspekter i stället för enbart kommersiella intressen. Som ett led i 
denna argumentation menar han att lojaliteten från konsumenter ökar. Enligt Carrigan & 
Attalla (2001) berör socialt ansvarstagande bland annat området miljöföreskrifter, vilket även 
framgår med tanke på att miljörapporter börjat bli lika vanligt som årsredovisningar för 
företag. Företag måste även påvisa i praktiken att de bidrar till att förbättra miljön 
(Henderson, 2002), vilket kan göras genom att tillhandahålla miljövänliga produkter. 
Ytterligare forskare som pekar på miljöaspekten kopplat till socialt ansvarstagande är Maresca 
(2000). Resultatet från förundersökningen visar också på att respondenterna förknippar denna 
aspekt med etik och socialt ansvarstagande:  
 
”Miljökrav”, ”Miljömärkt”, ”Miljömärkta produkt”, ”Tänker mer på kravprodukter eftersom 
det förhoppningsvis leder till en bättre miljö för mig än produkter som förknippas med 
rättvisa och etik”, ”Att man tar ansvar för sin omgivning utan att kanske själv gynnas av 
det”, ”Det är viktigt att kunna återvinna produktförpackningarna”, ”Att man bland annat 
källsorterar sina sopor” 
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Teori och empiri sammanfaller till stora delar för de olika aspekterna inom miljö och 
omgivning. Följande två påståenden har bildats med ett abduktivt förhållningssätt. Vi vill 
härigenom kontrollera om dagligvaruhandelns varumärkens image uppfattas som socialt 
ansvarstagande inom denna kategorin:   
 
X’s produkter är miljövänliga 
X tillhandahåller miljömärkta produkter  
 
Nästa påstående grundar sig enbart på teorin om miljöföreskrifter, som har blivit en del av 
socialt ansvarstagande genom lagar och restriktioner. Med påståendet vill vi därmed belysa 
om denna utveckling är påtaglig för konsumenterna.   
  
X har en utarbetad miljöpolicy 
 
Sista påståendet inom denna dimension är induktivt konstruerat. Respondenter i förstudien 
förknippade socialt ansvarstagande med återvinning och källsortering. Detta tror vi beror på 
att återvinning och källsortering har blivit en del av den samhälleliga utvecklingen. Därför är 
det även viktigt att veta om olika produktförpackningar uppfattas som återvinningsbara och 
därmed socialt ansvarstagande. 
 
X’s produktförpackningar är återvinningsbara. 
 
 
4.2.3 Produktansvar 
 
Nästa kategori som framkom ur en analys av teorin och empirin är produktansvar. Då det 
finns relativt lite teori om innebörden av produktansvar har empirin vägt tyngre vid bildandet 
av kategorin. Teorin pekar på att starka varumärken på konsumentsidan garanterar pålitliga 
produkter (Karolefski, 2002). Dessutom menar Hall (1998) att i takt med att allt fler företag 
proklamerar sin företagsetik, blir allt fler konsumenter skeptiska till huruvida detta 
överensstämmer med verkligheten eller ej. En fördjupad innebörd av kategorin har erhållits 
genom förundersökningen, där flera respondenter associerade socialt ansvarstagande med att 
företaget/varumärket tog ansvar för sina produkter:  
 
”Att butiken tar ansvar för de produkter de säljer”, ”Datummärkning är viktigt för mig”, 
”Att vi skall måna om vilka livsmedel vi tar in i Sverige”, ”Det är viktigt att butikerna håller 
vad dem lovar”, ”Tydlig innehållsförteckning”, ”Att jag vet vad jag får när jag köper ett visst 
varumärke”, ”Jag litar inte så mycket på att de butiker som säger att de tar hänsyn till etik 
och socialt ansvarstagande verkligen gör det”   
 
De påståenden som bildats för att fånga denna kategori baseras på de direkta associationer 
som respondenterna gjort, kopplat till en vidare innebörd av produktansvar. Teorin kan även 
kopplas till de fyra påståendena där pålitliga produkter indirekt inkluderar de olika områdena 
inom kategorin:  
 
X’s produkter har en fullständig innehållsförteckning 
X’s produkter har en ursprungslandsmärkning 
X’s produkter håller vad de lovar 
X tar ansvar för sina produkter 
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Med det tredje och fjärde påståendet inom detta område vill vi fånga upp den viktiga aspekten 
inom teorin om att konsumenter inte alltid litar på företag och vad de lovar. Respondenter i 
förstudien visade även skepsis gentemot att de butiker som säger att de tar hänsyn till etik och 
socialt ansvarstagande verkligen gör det. 
 
 
4.2.4 Djurhållning  
 
Denna dimension av etik och socialt ansvarstagande kopplat till dagligvaruhandeln baseras 
enbart på empirin, det vill säga de aspekter om djurhållning som framkom i förstudien. Att 
djur och djurhållning är en viktig aspekt framgår klart och tydligt av de många associationer 
som gjordes till ämnet:  

 
”Djurhållningen skall vara bra”, ”Kravmärkt är jag inte så noga med utan det är mer det 
här med djuren jag tänker på”, ”Det är viktigt att till exempel stödja företag med ägg från 
frigående höns”, ”Jag köper alltid svenskt kött eftersom att jag vet att vi har en bra 
djurhållning i Sverige”, ”De senaste 5-10 åren har det hänt en hel del. Nu finns det en hel del 
alternativ med produkter där etik och socialt ansvarstagande spelar en roll exempelvis ägg 
från frigående höns”, ”Djurtransporterna ska vara humana”, ”Det är viktigt med naturligt 
uppfödda djur” 
 
Utifrån resultatet av förundersökningen föll sig valet av kategorin djurhållning naturligt och 
på basis av citaten har följande påståenden bildats:   
 
X handlar med leverantörer som har bra djurhållning vid uppfödning av slaktdjur 
I sina produkter använder sig X av naturligt uppfödda djur 
 
 
4.2.5 Arbetsmiljö och anställdas arbetsförhållanden 
 
Den sista kategorin arbetsmiljö och anställdas arbetsförhållanden som en ytterligare aspekt av 
etik och socialt ansvarstagande härleds från både teorin och empirin. I detta fall har teorin 
bekräftat dimensionen i en större utsträckning än vid övrig kategorisering. Forskare som 
behandlar socialt ansvarstagande berör ofta denna aspekten. En förklarning till detta kan vara 
sambandet mellan dimensionen och det välutforskade företagsperspektivet. Den betydelse 
som många företag lägger i socialt ansvarstagande är arbetsrelaterade frågor såsom lika 
möjligheter för såväl de båda könen som för etniska och religiösa grupper, rättvis behandling 
av medarbetare, mänskliga rättigheter, skydd av miljön och stöd till samhället (Maresca, 
2000). Företag måste visa att de behandlar människor på ett humant och rättvist sätt 
(Henderson, 2002). Vidare har omvärlden ökat sitt intresse för bland annat barnarbete och 
mänskliga rättigheter till en följd av att stora skandaler inom multinationella företag 
uppdagats (Colvin, 2001; Maresca, 2000; Moir, 2001).  
   
Teorierna om arbetsrelaterade frågor som en del av socialt ansvarstagande stöds även av det 
empiriska resultatet: 
 
”Bra arbetsmiljö för de anställda”, ”Det handlar om miljö, men även arbetsmiljö”, ”Att man 
inte utnyttjar, kanske att man köper in från fattiga länder där arbetarna inte har samma 
villkor som vi för att varorna skall vara billigare”, ”Att köpa rättviseprodukter och kravmärkt 
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å sånt”, ”Arbetsvillkor”, ”Vid köp av kläder är det viktigt att veta hur, var och av vem de är 
gjorda” 
 
De två påståendena som bildats för att fånga denna dimension baseras följaktligen på en 
kombination av teori och empiri:   
 
Varumärket X’s produkter görs där arbetsmiljön och anställningsvillkoren för de anställda är 
goda 
X tar avstånd från att handla med leverantörer från andra länder som har sämre arbetsvillkor 
än i Sverige, exempelvis för att varorna skall bli billigare 
 
Slutligen har vi upplevt en svårighet i att utforma de båda påståendena till denna dimension, 
då dimensionen i sig innefattar ett brett spann av olika faktorer.  
 
Genom de påståenden som bildats anser vi att vi täcker in konsumentens uppfattning om vad 
etik och socialt ansvarstagande är i dagligvaruhandeln.  
  
 
4.2.6 Validitetskontroll och köpintention 
 
Vidare konstruerades ett påstående beträffande huruvida frågorna verkligen mäter socialt 
ansvar, det vill säga en validitetskontroll. Vi har här uteslutande använt oss av befintlig teori 
inom etik och socialt ansvarstagande. Begreppen etik och socialt ansvarstagande innefattas av 
en mängd olika innebörder. Då teorin talar om samhällsintresset (Davis & Blomstrom, 1975), 
stöd till samhället, samhället som helhet och dess acceptansnivå samt ökat ansvar (Maresca, 
2000) har vi valt att använda den övergripande benämningen samhällsansvar. 
 
”X är ett varumärke som tar ett övergripande samhällsansvar” 
 
Dessutom kan det tilläggas att vi valt att ställa en fråga om just pytt i panna (då alla 
varumärkena i studien tillhandahåller denna produkt) för att mäta om socialt ansvar är viktigt 
vid val av varumärke. Detta val baseras på Kotler et als (1999) teori om att dimensionerna 
skall vara både diskriminerande och viktiga. Frågan grundas i det praktiska problemet, där vi 
vill undersöka om det är meningsfullt att positionera sig som etisk och socialt ansvarstagande 
inom dagligvaruhandeln.  
 
 ”Om du skall köpa färdig pytt i panna till dig själv, hur sannolikt  är det att du skulle köpa X” 
 
 
4.3 Likert-skalan   
 
Påståenden som representerar de olika innebörderna av etik och socialt ansvarstagande har 
genererats från förstudien med 21 respondenter och har resulterat i bildandet av 17 påståenden 
(två - fyra påståenden per område). Varje påstående som formulerats bygger på citat från 
respondenterna i ett led att utröna huruvida etik och socialt ansvarstagande kan anses som en 
konkurrensstrategi utifrån tidigare nämnd positioneringsteori (se kapitel 2). Alla påståenden 
är positivt laddade i sin utformning i enlighet med rekommenderat förfaringssätt vid 
utformandet av attitydskalor (Churchill, 1979). Vidare används en 5-gradig intervallskala där 
”instämmer helt” är lika med 5 och ”instämmer inte alls” är lika med 1. Där emellan 
förekommer inga verbala graderingar (4-2) i skalan. I den sista frågan (köpintention) utgår vi 
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istället från att använda intervallskalan ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls” till 
huruvida påståendet är ”ytterst sannolikt” (5) respektive ”helt osannolikt”(1).  
 
Valet av en 5-gradig skala är baserat på antagandet om att en 7-gradig skala skulle komplicera 
beslutsprocessen för respondenterna i besvarandet av enkäten. Detta på grundval av att 
skillnaden mellan 1-7 gentemot 1-5 är svårare att relatera till beträffande vad som kan anses 
vara medel, lite mer än medel och ett helt instämmande svar. Alternativet ”vet ej” är även ett 
möjligt svarsalternativ för respondenten. Vid påståenden där respondenterna är osäkra i sin 
uppfattning och därmed svarar ”vet ej”, kommer vi att koda om dessa svar inför 
sammanställning av data till noll. Dessa svar kommer att räknas som bortfall (missing value).   
 
Den fullständiga enkäten/intervjuguiden till den kvantitativ undersökningen återfinns i bilaga 
3.  
 
 
4.4 Konceptuell modell  
 
De dimensioner som kategoriserats utifrån den kvalitativa förundersökningen ger följande 
modell: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5: Konceptuell modell i två steg för de innebörder dagligvarukunden lägger i socialt ansvarstagande samt 
lämpligheten som positionerings strategi 
 
Modellen skall ses som en inramning av de faktorer som dagligvarukunden lägger i 
innebörden av etik och socialt ansvarstagande. I ett första steg testar vi om de framtagna 
dimensionerna mäter socialt ansvarstagande. Därefter kommer statistiska beräkningar att 
utföras för att testa om socialt ansvarstagande är lämpligt som positioneringsstrategi. Genom 
att vi relaterar svaren i undersökningen till köpintention får vi svaret på hur pass viktigt 
socialt ansvarstagande är för dagligvarukunden. Därtill svarar undersökningen på om och hur 
de olika varumärkena skiljer sig åt gällande uppfattningen om att vara etiska och socialt 
ansvarstagande. 
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5. Resultat och analys   
 
 
I detta kapitel presenteras resultaten från den kvantitativa undersökningen samt analys. 
Inledningsvis sammanställs deskriptiv bakgrundsdata. Därefter redogörs för bortfallsanalys, 
samt de resultat som uppnåtts i studien. Analys av empirisk data kommer delvis att ske 
löpande då detta förenklar förståelsen för läsaren vid tolkningen av tabeller och diagram, 
samt avslutningsvis genom en mer grundläggande diskussion kopplat till teorin. 
 
 
 
5.1 Statistisk bearbetning av insamlad data 
 
Efter insamling av all datainformation bearbetades materialet med hjälp av omkodning enligt 
bilaga 4. Därefter utfördes den huvudsakliga statistiska bearbetningen av data i SPSS. En 
naturlig början var att sammanställa respondenternas bakgrundsfaktorer för att få en överblick 
över vem som svarat och hur. Därefter utfördes validitets- och reliabilitetstest i form av 
regressionsanalys och alfa-test för att få en uppfattning om mätinstrumentets förmåga att mäta 
socialt ansvarstagande, tillika om de olika påståenden som genererats fångar de fem 
dimensionerna. Detta gjordes för att kontrollera att alla påståenden per dimension korrelerade 
med varandra i syfte att undersöka validiteten och signifikansen av resultatet. Vidare har t-test 
genomförts för att urskilja hur de olika varumärkena diskriminerar mot varandra. Slutligen 
konstruerade vi positioneringsdiagram för att kartlägga de olika varumärkena mot varandra i 
förhållande till de olika dimensionerna. 
 
 
5.2  Deskriptiv data 
 
5.2.1 Respondenterna 
 
I studien har 200 konsumenter inom dagligvaruhandeln intervjuats. Antalet utförda enkäter 
som gjordes i respektive stad förtydligas genom cirkeldiagrammet nedan. I Lund utfördes 70 
enkäter, i Malmö 64 och i Helsingborg 66 stycken. 
 
 

Malmö
32%

Helsingborg
33%

Lund
35%

 
 

              Diagram 1: Fördelning av totala andelen respondenter per stad ( %). 
 
 



 49 

Åldersfördelningen bland respondenterna har delats in i ett åldersintervall som baserats på 
olika livsstilssituationer. Denna indelning beror på vår uppfattning om att olika åldersgrupper 
konsumerar på olika sätt. I gruppen 18-29 år antar vi att de flesta är singlar eller sambos utan 
barn. I nästa intervall mellan 30-49 år antar vi att de flesta är barnfamiljer, medan de som är 
50 och äldre tillhör empty nesters (det vill säga barnen är utflugna och föräldrarna är 
ensamma i hushållet igen).  
 
Av tabellen nedan (tabell 1) framgår att respondenterna totalt sett bestod av 42 % män och 58 
% kvinnor. Dessutom visas fördelningen mellan antalet män och kvinnor i de olika 
åldersintervallen. Vi kan vidare konstatera att hälften av respondenterna tillhörde 
åldersintervallet 18-29 år.  
 
          
    Ålder       
    18 - 29 år 30 - 49 år 50 - år Totalt 
Kön Man 41 (41%) 35 (47%) 8 (31%) 84 (42%) 
  Kvinna 59 (59%) 39 (53%) 18 (69%) 116 (58%) 
  Totalt 100 (100%) 74 (100%) 26 (100%) 200 (100%) 
 Tabell 1: Könsfördelning mellan respondenterna i såväl antal som procent per åldersintervall.  
 
I tabellen nedan ställs könsfördelningen per åldersintervall i relation till verkligheten i 
Malmö, Lund och Helsingborg.  
 
    Ålder       
    18 - 29 år 30 - 49 år 50 - år Totalt 
Kön Man 49% 51% 45% 47% 
  Kvinna 51% 49% 55% 53% 
  Totalt 100% 100% 100% 100% 
Tabell 2: Total könsfördelning i procent per åldersintervall i de tre städerna (www.scb.se 20030917) 
 
Om vi jämför hur fördelningen är i åldersintervallen kan vi konstatera att enligt 
befolkningsstatistiken i undersökningsstäderna lyckades vi fånga intervallet 30 – 49 år bäst. 
Vi kan även konstatera att män är underrepresenterade och kvinnor överrepresenterade i de 
två övriga intervallen inom studien. Tänkbara orsaker till snedfördelningen kan vara att 
kvinnor i större utsträckning sköter inköpen till hushållen än män. Medellivslängden för män 
är även lägre än kvinnors, vilket kan förklara den högre andelen kvinnor i åldersintervallet 50 
år och uppåt.  
 
 

I tabell 3 och 4 återfinns den totala fördelningen av män respektive kvinnor inom varje 
åldersintervall. Vi kan konstatera att andelen intervjuade i åldern 18-29 år är 
överrepresenterade (50 % mot 23 %) och intervallet 50 år och uppåt är underrepresenterade 
(13 % mot 43 %). Det är enbart i åldersintervallet 30 – 49 år överensstämmer andelen 
respondenter med befolkningsstatistiken i de tre städerna (37 % mot 34%).  
 
    Ålder       
    18 - 29 år 30 - 49 år 50 - år Totalt 
Kön Man 49% 41% 10% 100% 
  Kvinna 51% 34% 15% 100% 
  Totalt 50% 37% 13% 100% 
Tabell 3:  Könsfördelning i procent i studien.  
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    Ålder       
    18 - 29 år 30 - 49 år 50 - år Totalt 
Kön Man 23% 37% 40% 100% 
  Kvinna 22% 32% 46% 100% 
  Totalt 23% 34% 43% 100% 
Tabell 4: Total könsfördelning i procent i de tre städerna. (www.scb.se 20030917) 
 
Som framgår i tabell 1 och 3 tillhörde hälften av respondenterna åldersintervallet 18-29 år. En 
bidragande anledning till åldersfördelningen kan eventuellt förklaras av studentintensiteten i 
Lund, Malmö och Helsingborg där intervjuerna har utförts (Lunds Universitet, Malmö 
Högskola, Campus Helsingborg). Yngre personers vilja att medverka i undersökningen kan 
bero på att de är mer öppna och nyfikna. Därtill kan dessa respondenter kanske lättare relatera 
till oss studenter genom sin egen skolgång, med en ökad vilja att hjälpa andra studenter. I 
jämförelse med underrepresentationen för det äldsta åldersintervallet kan detta eventuellt 
förklaras av deras misstänksamhet och skepticism till att medverka i undersökningen. Detta 
framgick vid utförandet av undersökningen, då det var inom detta intervall som det 
huvudsakliga externa bortfallet uppstod. Därtill upplevde vi att det fanns färre äldre personer 
som befann sig i butikerna vid undersökningstillfällena. Anledningen till detta tror vi beror på 
olika inköpsvanor mellan åldrarna. Vi tror att yngre personer handlar mer frekvent än äldre.  
 
Resultaten i undersökningen är inte tänkta som en generalisering applicerbar på verkligheten. 
Avsikten med studien är istället att testa om socialt ansvarstagande är mätbart i en 
dagligvarubutiksmiljö eller ej. Därmed medför överrepresentationen av yngre respondenter i 
studien, enligt vår mening, inget hinder för en vidare tolkning av resultaten. 
 
 

5.2.2 Presentation av påståenden och svar 
 
I tabellen som följer (tabell 5) redovisas medelvärde, standardavvikelse samt bortfall (%) per 
påstående och per varumärke. Efter tabellen följer en analys av det interna bortfallet per 
påstående. För den läsare som är intresserad av att se hur respondenterna svarat specifikt på 
varje enskilt påstående utöver de angivna värdena i tabellen nedan, hänvisar vi till bilaga 5. 
Det är utifrån dessa data som vi sedan utfört olika analyser som ligger till grund för 
kommande presentation av undersökningens resultat.  
 
Påstående 16 och 17 är skilda från övriga påståenden i tabellen på grund av icke tillhörighet 
med dimensionerna. Påstående 16 är snarare en validitetskontroll för att kunna kontrollera att 
de olika dimensionerna verkligen mäter det de avser mäta. Påstående 17 påvisar 
respondenternas köpintention beträffande de olika varumärkena med anledningen att utröna 
om det finns ett samband mellan köpintention och attityd. Ur resultatet från det sista 
påståendet framgår det även hur pass viktiga de olika dimensionerna är för köpintentionen.  
 
På en skala mellan 1 och 5 är det Scan beträffande påstående 8, som tabellen visar, som har 
det högsta medelvärdet (4,1). Lägst medelvärde (1,8) har Euroshopper avseende påstående 15. 
Standardavvikelsen är högst för Euroshopper (1,4) gällande påstående 6 och lägst för Felix 
(0,9) beträffande påstående 10. När det gäller bortfall är det endast Ica handlarnas avseende 
påstående 8 som inte har något bortfall överhuvudtaget. Störst bortfall förekom för påstående 
4 för Euroshopper (24,5 %). (Observera att dessa värden är analyserade med fler decimaler än 
de som återges i tabellen.) 
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Angående det bortfall som uppstått i svarsfrekvensen inom varje påstående är tänkbara 
anledningar att respondenterna bland annat ansett att de haft en informationsbrist beträffande 
ett specifikt påstående och därmed valt att inte svara. Detta trots att vi informerat om att det 
inte finns några rätt eller fel i studien, utan att det enbart var vad respondenterna associerade 
och förknippade med själva varumärket som var det intressanta. Dessutom fanns det ett större 
bortfall i svarsfrekvensen för påståenden beträffande Euroshopper eftersom kännedomen om 
detta varumärke var lägre än för övriga varumärken. Vidare ingår inte ”vet ej” svaren vid 
beräkning av övriga resultat av studien då de registrerats som bortfall.  
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  Ica 

handlarnas 
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P1. X’s produkter är ekologiska 
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P2. X’s produkter är kravmärkta 
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P3. X’s produkter är hälsosamma 
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P4. X har en utarbetad miljöpolicy 
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P5. X’s produkter är miljövänliga 
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P6. X’s produktförpackningar är 
återvinningsbara 
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P7. X tillhandahåller miljömärkta 
produkter 
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P8. X’s produkter har en fullständig 
innehållsförteckning 
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P9. X’s produkter har en 
ursprungslandsmärkning 
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P10. X’s produkter håller vad de lovar 
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P11. X tar ansvar för sina produkter 
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P12. X handlar med leverantörer som 
har bra djurhållning vid uppfödning av 
slaktdjur 
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P13. I sina produkter använder sig X 
av naturligt uppfödda djur. 
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P14. Varumärket X’s produkter görs 
där arbetsmiljön och 
anställningsvillkoren för de anställda 
är goda 
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P15. X tar avstånd från att handla med 
leverantörer från andra länder som har 
sämre arbetsvillkor än i Sverige, 
exempelvis för att varorna skall bli 
billigare 
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Totalt 
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P16. X är ett företag som tar ett 
övergripande samhällsansvar 
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P17. Om du skulle köpa färdig pytt i 
panna till dig själv, hur sannolikt är det 
att du skulle köpa... 
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Tabell 5: Medelvärde, standardavvikelse samt bortfall (%) per påstående och varumärke 
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5.3 Validering av mätinstrumentet 
 
Efter presentation av studiens deskriptiva data vill vi här visa på en validering av det totala 
mätinstrumentet. Det vill säga instrumentets förmåga att verkligen mäta socialt 
ansvarstagande. Detta görs för att påvisa att vårt utarbetade mätinstrument fungerar i 
praktiken och därmed mäter det vi avser. Genom att genomföra en multipel linjär 
regressionsanalys mellan de fem dimensionerna och påståendet ”X är ett varumärke som tar 
ett övergripande samhällsansvar” ges ett värde för hur pass stor variationen i svaren är. I 
tabellen nedan presenteras ett justerat (adjusted) R2-värde som beskriver hur väl den beroende 
variabeln (påståendet om övergripande samhällsansvar) kan förklaras av de oberoende 
variablerna (de fem dimensionerna). Av det justerade R2-värdet framgår det att de fem 
dimensionerna förklarar 73,8 % av variationen i begreppet socialt ansvarstagande som helhet. 
Detta ger vidare att de återstående 26,2 % kan förklaras av andra påverkande faktorer samt 
slumpen. (Andersson et al, 1994). Vi anser att detta värdet är högt och att 
operationaliseringen av dimensionerna därmed lyckats. För att ha ett värde att relatera till kan 
Westbrooks (1981) väl refererade artikel nämnas. Westbrook talar om en hög 
förklarningsgrad mellan faktorerna i sin undersökning med ett uppnått justerat R2-värde på 
49,5 %. 
 

Model Summary

.860a .740 .738 .56404
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), S:a Arbetsmiljö & anställdas
arbetsförhållanden, S:a Miljö & omgivning, S:a
Produktansvar, S:a Djurhållning, S:a Ekologiska &
kravmärkta produkter

a. 

 
       Tabell 6: Multipel linjär regressionsanalys 
 
De standardiserade betavärdena samt signifikansnivån för varje separat oberoende variabel 
förklarar varje dimensions individuella påverkan på den beroende variabeln (se tabell 8). Det 
högsta betavärdet har den största betydelsen för den beroende variabeln. (Andersson et al, 
1994). Detta ger att arbetsmiljö och den anställdes arbetsförhållanden (78 %) har den högsta 
påverkningsgraden av de fem dimensionerna på övergripande samhällsansvar. Därefter 
kommer miljö och omgivning (10,5 %). Vidare går det att utläsa att det enbart är dessa 
dimensionerna som bekräftas som signifikanta på 1 % -nivån för den beroende variabeln.  
Övriga dimensioner verkar inte ha någon signifikant inverkan på socialt ansvarstagande. 
Eftersom korrelationstabellen (se avsnitt 5.3.1) visar på signifikanta samband beror de övriga 
tre dimensionernas inverkan förmodligen på multikollinearitet. Detta innebär att säkerheten i 
bestämningen av enskilda koefficienter kan minska vid användningen av ett flertal 
förklarande variabler. Denna minskade säkerhet kan bli påtaglig om en av de förklarande 
variablerna är högt korrelerad med någon eller några av de övriga förklarande variablerna. 
När hög korrelation förekommer mellan förklarande variabler talar man om multikollinearitet. 
(Andersson et al, 1994). I vår studie innebär detta att det kan finnas en samverkan mellan 
olika dimensioner, menat att de två dimensionerna som är signifikanta även inbegriper de tre 
övriga. 
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Coefficientsa

-.274 .089 -3.075 .002

.040 .027 .036 1.494 .135

.123 .029 .105 4.313 .000

.022 .029 .017 .747 .455

.043 .024 .040 1.779 .076

.876 .023 .780 37.537 .000

(Constant)

S:a Ekologiska &
kravmärkta produkter

S:a Miljö & omgivning

S:a Produktansvar

S:a Djurhållning

S:a Arbetsmiljö &
anställdas
arbetsförhållanden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: 16. X är ett varumärke som tar ett övergripande samhällsansvara. 
 

Tabell 8: Korrelationskoefficienterna mellan de förklarande variablerna 
 
 
5.3.1 Korrelation mellan dimensionerna och övergripande samhällsansvar 
 
För att identifiera eventuella samband mellan dimensionerna och övergripande 
samhällsansvar valde vi att utföra ett korrelationstest mellan dessa variabler. Härigenom 
identifieras även vilken av de fem dimensionerna som har störst inverkan på övergripande 
samhällsansvar. Den dimension som har största inverkan på övergripande samhällsansvar har 
det högsta korrelationsvärdet, det vill säga starkast samband.  
 
Finns det ett samband (positivt) mellan variablerna är Pearson-korrelationen nära 1.0. Om 
sambandet däremot är negativt är Pearson- värdet under 0.0 (minus). Även om Pearson-värdet 
är nära 0.0, exempelvis 0.25, kan det ändå finnas ett visst samband, det vill säga att låga 
värden inte automatiskt ger slutsatserna att variablerna är oberoende av varandra. (Körner & 
Wahlgren, 2002). Om det finns ett statistiskt sannolikt samband visas en stjärna vid 
korrelationen och signifikansnivån blir mellan 0.00 och 0.05.  
 
Ur tabellen kan urskiljas att arbetsmiljö och den anställdes arbetsförhållanden är den 
dimension som har starkast samband (0.850) med övergripande samhällsansvar med en 
signifikans på 1 %-nivån. Därefter följer djurhållning med värdet 0.532.  
 
Vidare framgår det ur tabellen att alla fem dimensioner korrelerar positivt och signifikant med 
variabeln övergripande samhällsansvar. Resultatet är att ses som en ytterligare validering av 
den konceptuella modellen. Dessutom påvisas även det faktum att de dimensioner som inte 
var signifikanta i regressionsanalysen kan bero på multikollinearitet. 
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Correlations

1 .361** .366** .460** .532** .850**

. .000 .000 .000 .000 .000

936 936 935 936 905 936

.361** 1 .672** .468** .427** .296**

.000 . .000 .000 .000 .000

936 986 973 981 923 952

.366** .672** 1 .505** .390** .277**

.000 .000 . .000 .000 .000

935 973 980 980 921 952

.460** .468** .505** 1 .537** .446**

.000 .000 .000 . .000 .000

936 981 980 991 923 953

.532** .427** .390** .537** 1 .543**

.000 .000 .000 .000 . .000

905 923 921 923 924 915

.850** .296** .277** .446** .543** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .

936 952 952 953 915 953

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

16. X är ett varumärke
som tar ett övergripande
samhällsansvar

S:a Ekologiska &
kravmärkta produkter

S:a Miljö & omgivning

S:a Produktansvar

S:a Djurhållning

S:a Arbetsmiljö &
anställdas
arbetsförhållanden

16. X är ett
varumärke
som tar ett

övergripande
samhällsansv

ar

S:a
Ekologiska &
kravmärkta
produkter

S:a Miljö &
omgivning

S:a
Produkta

nsvar
S:a

Djurhållning

S:a
Arbetsmiljö
& anställdas
arbetsförhåll

anden

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

         Tabell 9: Korrelationstabell – ”övergripande samhällsansvar ” 
 
 
5.3.2 Alfa-test 
 
Inför presentationen av studiens resultat har vidare ett reliabilitetstest utförts för att 
kontrollera om de olika påståendena inom varje dimension korrelerar med varandra. Där 
värdet är –1 innebär detta att sambandet är negativt och värdet 1 innebär att sambandet är 
positivt. Desto närmare värdet är 1 ju starkare är sambandet för påståendena inom dess 
dimension och påvisar därmed att vi lyckats mäta det vi avsett att mäta. Värden på 0.7 och 
över tyder på ett klart samband (Anselmsson, 2001). Spridningen av alfavärden för de olika 
varumärkena per dimension i studien är mellan 0.43 och 0.82. De två värdena under 0.5 (0.43 
och 0.49) kan anses ha litet eller inget samband för respektive varumärke inom den specifika 
dimensionen (arbetsmiljö & anställdas arbetsförhållanden). De låga värdena kan eventuellt 
förklaras av slumpen. Anledningen till att vi ändå godkänt dessa värden är att tidigare 
forskning, exempelvis Dickerson & Gentry (1983) godkänt alfavärden ända ner till 0.46. 
Vidare hänvisar Anselmsson (2001) till Hair et al (1995) som argumenterar för godkännandet 
av lägre alfavärden om studiens syfte är av en explorativ art. Eftersom endast två påståenden 
fångar dimensionen arbetsmiljö och anställdas arbetsförhållanden kan även detta ha påverkat 
de låga alfavärdena. Enligt Peter i Dickerson & Gentry (1983) ökar sambandet inom varje 
dimension med antalet variabler som beskriver den. 
 
Om vi genererat fler påståenden om arbetsmiljö och anställdas arbetsförhållanden hade vi 
troligtvis uppnått högre alfavärden även för denna dimension. De två påståendena för denna 
dimension kan vidare tolkas på olika sätt. Det första påståendet beträffande arbetsmiljö och 
arbetsförhållanden kan tolkas som att det dels är arbetsförhållanden i Sverige som avses och 
dels de globala. Det andra påståendet är mer specifikt i sin konstruktion där det handlar om 
hur väl varumärket associeras till att ta avstånd från att utnyttja arbetskraft i fattigare länder. 
Detta har antagligen medfört till de låga värdena i alfatestet för denna dimension. Om 
påståendena inte hade gått att tolka på olika sätt hade svaren för denna dimension troligen 
blivit mer samstämmiga per varumärke. En anledning till att detta påståendebatteri legat i 
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slutet av enkäten var att det kändes svårdefinierat. Trots denna kännedom ville försöka testa 
och validera dimensionen eftersom flera respondenter nämnt denna aspekt i förstudien. Med 
citat som ”bra arbetsmiljö för de anställda”, ”att köpa rättviseprodukter och kravmärkt å sånt”, 
”arbetsvillkor” och ”att man inte utnyttjar, kanske att man köper in från fattiga länder där 
arbetarna inte har samma villkor som vi för att varorna skall vara billigare” ges en förståelse 
för att enbart denna dimension har en vid innebörd. Arbetsmiljö och arbetsvillkor kan 
associeras till olika länder med olika förhållanden, rättvisemärkta produkter som även dem 
handlar om arbetsförhållanden, kan förknippas med ytterligare aspekter av etik och socialt 
ansvarstagande, samt inköp från U-länder (även detta handlar om arbetsmiljö) som kanske är 
den aspekt som väcker mest debatt. Denna dimension i sig är vida intressant. Därmed ansåg vi 
att det trots svårigheten att generera entydiga påståenden inte gick att förbise dimensionen. 
För att förbättra dess validering kunde vi ha skapat fler påståenden kring dimensionen.  
 
Variationen mellan de totala alfavärdena för dimensionerna sträcker sig från 0.59 till 0.80, 
vilket vi anser är ett acceptabelt resultat. Lägsta värdet (0.59) är med marginal över Dickerson 
& Gentrys (1983) lägsta resultat på 0.46 men endast något lägre än Anselmssons (2001) 
lägsta godkända alfavärde på 0,61. Ytterligare forskare som godkänner lägre gränsvärden är 
Malhotra och Birks (2003) med ett godkänt alfavärde på 0,60. 
 
Om inte höga värden erhållits i alfa-testet över lag hade inte en deduktiv validering varit 
möjlig, det vill säga att vi förutbestämt vilka påståenden som tillhör en viss dimension. 
Alternativet hade då varit att göra en faktoranalys där de olika påståendena slagits samman på 
ett induktiv/statistisk sätt (datorn sätter samman dimensionerna). På grundval av de höga 
värdena har vi beslutat att använda de från förundersökningen konstruerade dimensionerna.  
 
 
 
Alfa test - Standardiserade värden 

Ica 
handlarnas 

Findus Scan Felix Euroshopper Totalt 

 
Ekologiska & kravmärkta 
produkter 

 
0.78 

 
0.72 

 
0.69 

 
0.68 

 
0.77 

 
0.77 

 
Miljö, omgivning 

 
0.77 

 
0.62 

 
0.64 

 
0.69 

 
0.81 

 
0.77 

 
Produktansvar 

 
0.66 

 
0.72 

 
0.72 

 
0.76 

 
0.74 

 
0.77 

 
Djurhållning 

 
0.68 

 
0.69 

 
0.82 

 
0.72 

 
0.78 

 
0.80 

 
Arbetsmiljö & anställdas 
arbetsförhållanden 

 
0.50 

 
0.43 

 
0.49 

 
0.54 

 
0.61 

 
0.59 

 
Tabell 10: Resultat av alfatest med standardiserade värden 

 
Vi har nu validerat att dimensionerna fångar socialt ansvarstagande och kommer att gå över 
till det andra steget i den konceptuella modellen för att testa om socialt ansvarstagande är en 
lämplig positioneringsstrategi.   
 
Enligt Kotler et al (1999) och Körner & Wahlgren (2002) ska dimensionerna inte bara vara 
diskriminerande utan även viktiga. Hur pass viktiga de är går att ta reda på genom att mäta 
deras samband till köpintention. Detta resultat framgår i de fyra följande avsnitten i kapitel 
5.4. 
 
 



 57 

5.4 Regression mellan köpintention och samhällsansvar  
 
I nedanstående regressionsanalys för köpintention (den beroende variabeln) gentemot 
övergripande samhällsansvar (den oberoende variabeln) ges förklarningsgraden 11,5 %. 
Därmed förklaras de övriga 88,5 % av dagligvarukundens köpintention av andra påverkande 
faktorer samt slumpen. 

Model Summary

.341a .116 .115 1.33560
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), 16. X är ett varumärke som tar
ett övergripande samhällsansvar

a. 

 
Tabell 11: Regressionsanalys mellan köpintention och samhällsansvar 
 
 
I tabell 12 framgår det att signifikansnivån gällande övergripande samhällsansvars inverkan 
på köpintention är statitiskt säkerställd på 1 %-nivån. Med detta menas att förklaringsgraden 
11,5 % är bekräftad. 

ANOVAb

218.273 1 218.273 122.362 .000a

1664.311 933 1.784

1882.584 934

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), 16. X är ett varumärke som tar ett övergripande
samhällsansvar

a. 

Dependent Variable: 17.Om du skall köpa färdig pytt i panna till dig själv, hur
sannolikt är det att du skulle köpa...

b. 

 
Tabell 12: Anovatablå - köpintention och samhällsansvar 
 

 
Vidare framgår att övergripande samhällsansvar har en påverkningsgrad på 34,1 % på 
köpintentionen. Denna koppling är även signifikant på 1 %-nivån.  

Coefficientsa

1.951 .119 16.418 .000

.438 .040 .341 11.062 .000

(Constant)

16. X är ett varumärke
som tar ett övergripande
samhällsansvar

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: 17.Om du skall köpa färdig pytt i panna till dig själv, hur sannolikt är det att
du skulle köpa...

a. 

 
Tabell 13: Korrelationskoefficient för den förklarande variabeln 
 
 
5.4.1 Korrelation mellan köpintention och samhällsansvar 
 
I korrelationen mellan övergripande samhällsansvar och köpintention framgår det i 
nedanstående tabell (tabell 14) att det finns ett positivt samband mellan variablerna (0.341). 
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Även om sambandet inte är starkt kan vi konstatera att det finns en grupp konsumenter som 
tar hänsyn till företagens/varumärkenas etiska och sociala ansvarstagande vid köpintention. 
Statistiskt sett finns det ett sannolikt samband då signifikansnivån är 0.000 på 1 %-nivån.   
 

Correlations

1 .341**

. .000

936 935

.341** 1

.000 .

935 993

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

16. X är ett varumärke
som tar ett övergripande
samhällsansvar

17.Om du skall köpa
färdig pytt i panna till dig
själv, hur sannolikt är det
att du skulle köpa...

16. X är ett
varumärke
som tar ett

övergripande
samhällsansv

ar

17.Om du
skall köpa
färdig pytt i

panna till dig
själv, hur

sannolikt är
det att du

skulle köpa...

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Tabell 14: Korrelation mellan köpintention och samhällsansvar 

 
 
5.4.2 Regression mellan köpintention och dimensionerna 
 
När vi sedan utfört regressionsanalys för köpintention och dimensionerna framgår det att de 
fem dimensionerna förklarar 25 % i variationen i respondenternas köpintention. Resterande 
75 % förklaras av övriga faktorer. Med tanke på att pris och kvalitet anses vara uteslutande av 
övriga determinanter i konsumenternas köpbeslutsprocess (Johansson i Conning, 2003; 
Dawson, 2000) är det kanske inte förvånansvärt med det höga värdet för övriga 
förklarningsfaktorer. Det som istället är anmärkningsbart är att en fjärdedel av variationen i 
respondenternas köpintention kan förklaras med hänsyn till socialt ansvarstagande.  
 
I relation till förklaringsgraden för köpintention och övergripande samhällsansvar (se tabell 
11) förklarar den övergripande benämningen av socialt ansvarstagande enbart en femtedel av 
köpintentionen. Anledningen till det sämre justerade R2-värdet (11,5 %) tror vi beror på att 
den specifika förmedlade betydelsen genom påståenden för varje dimension är tydligare att 
relatera till för dagligvarukunden. Den övergripande benämningen av socialt ansvarstagande 
uttryckt som samhällsansvar är kanske för vag då den uppmanar till fria associationer kring 
begreppet.  
 

Model Summary

.504a .255 .250 1.22373
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), S:a Arbetsmiljö & anställdas
arbetsförhållanden, S:a Miljö & omgivning, S:a
Produktansvar, S:a Djurhållning, S:a Ekologiska &
kravmärkta produkter

a. 

 
Tabell 15: Regressionsanalys  mellan köpintention och dimensionerna 
 
I tabell 16 framgår det att signifikansnivån gällande övergripande samhällsansvars inverkan 
på köpintention är statitiskt säkerställd på 1 %-nivån. Med detta menas att förklaringsgraden 
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25 % är bekräftad. Med hänsyn till signifikansvärdet i tabell 12 bekräftas de båda 
inverkningsgraderna (11,5 % och 25 %) oberoende på vilket sätt vi väljer att mäta påverkan 
på köpintentionen. 

ANOVAb

463.193 5 92.639 61.861 .000a

1356.753 906 1.498

1819.946 911

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), S:a Arbetsmiljö & anställdas arbetsförhållanden, S:a Miljö &
omgivning, S:a Produktansvar, S:a Djurhållning, S:a Ekologiska & kravmärkta
produkter

a. 

Dependent Variable: 17.Om du skall köpa färdig pytt i panna till dig själv, hur
sannolikt är det att du skulle köpa...

b. 

 
Tabell 16: Anovatablå – dimensionerna och köpintention 
 
Enligt betavärdena i tabell 17 framgår det att produktansvar (24,4 %) är den dimension som 
mest påverkar köpintentionen, följt av ekologiska och kravmärkta produkter (18,8 %). Vidare 
går det att utläsa att det enbart är dimensionen miljö och omgivning som inte bekräftas ha 
något signifikant samband med köpintentionen. Arbetsmiljö och anställdas arbetsförhållanden 
bekräftas som signifikant på 5 % -nivån och de övriga dimensionerna på 1 % -nivån. 

Coefficientsa

-.009 .193 -.047 .963

.267 .057 .188 4.649 .000

.033 .061 .022 .541 .588

.407 .062 .244 6.519 .000

.157 .052 .115 3.015 .003

.116 .050 .080 2.300 .022

(Constant)

S:a Ekologiska &
kravmärkta produkter

S:a Miljö & omgivning

S:a Produktansvar

S:a Djurhållning

S:a Arbetsmiljö &
anställdas
arbetsförhållanden

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: 17.Om du skall köpa färdig pytt i panna till dig själv, hur sannolikt är det
att du skulle köpa...

a. 

 
Tabell 17: Korrelationskoefficienterna mellan de förklarande variablerna 
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5.4.3 Korrelation mellan köpintention och dimensionerna 
 
För att ytterligare påvisa i vilken utsträckning de olika dimensionerna är viktiga för 
köpintentionen, har vi sammanställt nedanstående korrelationstabell. Den dimension som har 
störst samband med köpintentionen har den största korrelationen. I tabellen kan utläsas att 
produktansvar har den starkaste korrelationen till köpintention med ett värde på 0.409 på 1 % 
-nivån, följt av djurhållning (0.377).  
 
Vidare framgår det att alla fem dimensioner korrelerar positivt och signifikant med variabeln 
köpintention. Precis som vid regressions- och korrelationsanalysen av dimensionerna 
gentemot övergripande samhällsansvar påvisas även här det faktum att den dimensionen som 
inte var signifikant i regressionsanalysen kan bero på multikollinearitet. 
 

 

Correlations

1 .366** .312** .409** .377** .305**

. .000 .000 .000 .000 .000

993 982 977 987 921 951

.366** 1 .672** .468** .427** .296**

.000 . .000 .000 .000 .000

982 986 973 981 923 952

.312** .672** 1 .505** .390** .277**

.000 .000 . .000 .000 .000

977 973 980 980 921 952
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987 981 980 991 923 953
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.000 .000 .000 .000 .000 .
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Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

17.Om du skall köpa
färdig pytt i panna till dig
själv, hur sannolikt är
det att du skulle köpa...

S:a Ekologiska &
kravmärkta produkter

S:a Miljö & omgivning

S:a Produktansvar

S:a Djurhållning

S:a Arbetsmiljö &
anställdas
arbetsförhållanden

17.Om du
skall köpa
färdig pytt i

panna till dig
själv, hur

sannolikt är
det att du

skulle köpa...

S:a
Ekologiska &
kravmärkta
produkter

S:a Miljö &
omgivning

S:a
Produkta

nsvar
S:a

Djurhållning

S:a
Arbetsmiljö
& anställdas
arbetsförhåll

anden

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Tabell 18: Korrelationstabell- ”köpintention” 

 
 
5.5 T-test 
 

Efter att ha bekräftat de fem olika dimensionerna genom tidigare alfa-test samt analyserat pass 
betydelsefulla de olika dimensionerna är, kommer detta avsnitt att redogöra för resultaten per 
dimension. För att mäta och bekräfta att skillnaden mellan det bästa och det sämsta 
varumärket inom varje dimension verkligen är statistiskt säkerställt, det vill säga 
diskriminerande, har t-test gjorts mellan varumärkena. Med 95 % säkerhet kan en signifikant 
skillnad utläsas om t-testet ger ett värde som är 0,05 eller lägre (Blom, 1989). Enligt Kotler et 
al (1999) handlar bra positionering om att välja diskriminerande dimensioner. Därmed har vi 
valt att utföra t-test för de bästa och sämsta varumärkena per dimension enligt ovan. Vidare 
har vi även valt att genomföra t-test mellan Findus såsom marknadsledare bland NMV, 
gentemot de egna varumärkena Ica handlarnas och Euroshopper.  
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Underlaget för t-testen baseras på respektive varumärke/dimensions medelvärde samt 
standardavvikelse, vilka delges i nedanstående tabell. De olika dimensionerna i tabellen 
motsvaras av följande: 1 = ekologiska och kravmärkta produkter, 2 = miljö och omgivning, 3 
= produktansvar, 4 = djurhållning och 5 = arbetsmiljö och arbetsförhållanden. 
 
 

Varumärke/Dimension  1            2            3           4           5 

 Medel St.av Medel St.av Medel St.av Medel St.av Medel St.av 

Ica handlarnas 3,49 0,87 3,91 0,81 3,82 0,70 3,22 0,86 2,91 0,97 
Findus 3,05 0,94 3,36 0,77 3,78 0,75 3,08 0,85 2,77 0,89 
Scan 3,19 0,93 3,33 0,81 3,94 0,72 3,69 1,04 2,97 0,97 
Felix 3,03 0,85 3,32 0,80 3,69 0,71 3,04 0,84 2,70 0,89 
Euroshopper 2,16 0,88 2,66 1,07 2,86 0,90 2,10 0,91 1,93 0,81 
Totalt 2,99 0,99 3,32 0,94 3,63 0,85 3,04 1,04 2,66 0,98 
Tabell 19: Medelvärde och standardavvikelse per varumärke/dimension. Skala 1-5. 
 
 
5.5.1 Bästa och sämsta medelvärde per dimension  
 
Resultatet i tabell 20 visar att samtliga fem dimensioner bekräftas på 1 %-nivån i ett tvådelat 
t-test gällande de bästa relativt de sämsta värdena. I den första dimensionen (ekologiska och 
kravmärkta produkter) har Ica handlarnas det bästa medelvärdet (3,49) och Euroshopper det 
sämsta (2,16). I den andra dimensionen (miljö och omgivning) har Ica handlarnas åter igen 
det bästa medelvärdet (3,92) och Euroshopper det sämsta (2,66). När det gäller de tre 
resterande dimensionerna (produktansvar, djurhållning och arbetsförhållanden) har Scan i 
samtliga fall det högsta medelvärdet (3,94, 3,69 och 2,97). Tillika har Euroshopper de sämsta 
medelvärdena för dessa dimensioner (2,86, 2,10 samt 1,93). Skillnaden mellan medelvärde 
och standardavvikelse beträffande bästa relativt sämsta värdena, ger ett signifikansvärde på 
0.000 för samtliga dimensioner.  
 

Dimension Antal 
påståenden 

Mätskala Bästa 
M.v 

Sämsta 
M.v 

Sig.  
(2-delad) 

D 1 Ekologiska & kravmärkta 
produkter 

3 1-5 3,49 2,16 .000 

D 2 Miljö & omgivning 4 1-5 3,91 2,66 .000 
D 3 Produktansvar 4 1-5 3,94 2,86 .000 
D 4 Djurhållning 2 1-5 3,69 2,10 .000 
D 5 Arbetsförhållanden 2 1-5 2,97 1,93 .000 
Tabell 20: T-test - "Bästa och sämsta medelvärde per dimension och varumärke" som anges i ett tvåsidigt 95 % 
konfidensintervall 
 
 

5.5.2 Marknadsledarna inom EMV och NMV 
 
I tabellen nedan går det att utläsa att tre dimensioner (D1, D2 och D4) är statistiskt 
säkerställda på 1 %-nivån. Detta innebär att det finns en säkerställd skillnad mellan 
marknadsledande EMV och NMV för dessa dimensioner. Beträffande dimensionerna om 
produktansvar och arbetsförhållanden finns det ingen statistisk säkerställd skillnad då värdena 
är större än 0,05. Därmed differentierar sig i princip inte dessa varumärken från varandra när 
det gäller dessa två dimensioner, vilket även tydligt framgår vid en jämförelse av 
medelvärdena samt standardavvikelsen. Det sämsta värdet fick dimensionen arbetsförhållande 
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(0,701), vilket medför att det inte finns någon statistisk säkerställd skillnad. Detta kan 
förklaras av osäkerheten och svårigheten för respondenterna att besvara frågorna inom 
dimensionen. Genom den kvantitativa studien har vi blivit medvetna om att fler påståenden 
inom denna dimension skulle kunna  ge ett annorlunda utfall.  
 
 

Dimension Antal 
påståenden 

Mätskala Ica 
handlarnas 

M.v 

Findus 
M.v 

Sig.  
(2-delad) 

D 1 Ekologiska & kravmärkta 
produkter 

3 1-5 3,49 3,05 .000 

D 2 Miljö & omgivning 4 1-5 3,91 3,36 .000 
D 3 Produktansvar 4 1-5 3,82 3,78 .102 
D 4 Djurhållning 2 1-5 3,22 3,08 .008 
D 5 Arbetsförhållanden 2 1-5 2,91 2,77 .701 
Tabell 21: T-test - "Marknadsledande EMV mot NMV" som anges i ett tvåsidigt 95 % konfidensintervall 
 
 
5.5.3 Marknadsledande NMV och EMV såsom lågprisvarumärke  
 
Alla dimensioner mellan Findus och Euroshopper är statistiskt säkerställda, det vill säga 
signifikansen är 0.000. Därmed finns det en tydlig skillnad mellan deras samtliga 
medelvärden och standardavvikelser per dimension och de differentierar sig tydligt från 
varandra beträffande de olika aspekterna.  
 
 

Dimension Antal 
påståenden 

Mätskala Findus 
M.v 

Euroshopper 
M.v 

Sig.  
(2-delad) 

D 1 Ekologiska & kravmärkta 
produkter 

3 1-5 3,05 2,16 .000 

D 2 Miljö & omgivning 4 1-5 3,36 2,66 .000 
D 3 Produktansvar 4 1-5 3,78 2,86 .000 
D 4 Djurhållning 2 1-5 3,08 2,10 .000 
D 5 Arbetsförhållanden 2 1-5 2,77 1,93 .000 
Tabell 22: T- test - "Marknadsledande nationella varumärket mot Icas egna lågprisvarumärke" som anges i ett 
tvåsidigt 95 % konfidensintervall 
 
Resultaten i föregående tabeller om t-test visar på en hög grad av signifikant skillnad mellan 
de olika varumärkena. Beroende på hur de olika varumärkena uppfattas av konsumenten 
jämfört med de varumärken vi valt att jämföra i t-test kan resultatets utfall förklaras. I en 
jämförelse mellan bästa och sämsta positioneringen framgår det tydligare en signifikant 
skillnad mellan varumärkena, än om vi testat varumärken som uppfattats på liknande sätt. Det 
intressanta i studien har varit att upptäcka om skillnad finns mellan NMV och EMV och 
således inte mellan olika NMV, vilket förklarar valet av varumärken som testats mot 
varandra. 
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5.6 Positioneringsdiagram  
 
Som ett resultat från t-testerna kommer vi nu att visualisera genom perceptual maps hur de 
olika varumärkena positionerar sig gentemot varandra inom de olika dimensionerna. Varje 
diagram redogör för två dimensioner, en på respektive axel. Mätskalan motsvaras av en 
femgradig skala varav endast de aktuella mätvärdena för dimensionerna visas i diagrammen. 
De kulörta kvadraterna motsvarar de olika varumärkena som återfinns i varje diagram. 
Dessutom återfinns två stödlinjer som skär den mellersta observationen (varumärket) för 
respektive dimension. På så sätt har en perceptual map bildats.  
 
Vi har valt att göra perceptual maps utifrån de kopplingar mellan de dimensioner som 
uppfattades som de mest intressanta. Att utföra perceptual maps för alla dimensioner 
gentemot varandra är ej aktuellt då det inte skulle resultera i olika resultat. Detta för att det 
varumärke som uppfattas som exempelvis mest hänsynstagande inom sin dimension inte 
förändras för att den jämförs med andra dimensioner. 
 
”Perceptual mapping” är ett positioneringsverktyg eller en teknik som kan användas för att 
förstå hur konsumenter differentierar olika objekt som till exempel olika varumärken inom en 
produktkategori (Elmore & Heyman, 1999).  
 
Enligt Kotler et al (1999) är ”perceptual mapping” ett positioneringsverktyg som använder sig 
av konsumenters multidimensionella skalor av perceptioner och preferenser för att kunna ge 
en bild av det psykologiska avståndet mellan produkter och segment. ”Perceptual maps” är 
även ett användbart positioneringsverktyg för att se hur konsumenter uppfattar olika 
produkter på marknaden. Genom ”mapping” visas produkternas positioner såsom 
konsumenten uppfattar dem. Fördelen med ”perceptual maps” är att det går att se olika 
dimensioner av samma sak. (Kotler et al, 1999).  
 
I nedanstående positioneringsdiagrammet illustreras de dimensioner som har starkast 
samband med köpintention. Valet av dimensioner i positioneringsdiagrammen baseras på 
Kotler et al (1999) och Körner & Wahlgren (2002) teorier om att dimensionerna skall vara 
både diskriminerande och viktiga. I korrelationsberäkningarna i tabell 18 framgick det att 
produktansvar följt av djurhållning korrelerar bäst med köpintentionen. Vidare är även 
dimensionen beträffande djurhållning den mest diskriminerande i förhållande till de övriga 
dimensionerna. I diagrammet framgår det att Scan har den tydligaste positionen både 
beträffande produktansvar och djurhållning. Även Euroshopper är tydligt differentierade med 
väsentligt lägre värden gentemot övriga varumärken.  
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Positioneringsdiagram

Skala 1-5, 1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt

Punkterna visar varumärkets medelvärde per dimension
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                       Diagram 2: Produktansvar – Djurhållning  
 
 
Vidare har vi valt att visa på positioneringen mellan dimensionerna arbetsmiljö och anställdas 
arbetsförhållanden samt djurhållning (se diagram 3). I korrelationsberäkningen framkom det 
att dessa dimensioner har störst samband med övergripande samhällsansvar. Ur detta diagram 
kan avläsas att respondenternas associationer gällande Scan och Euroshopper är tydligt 
differentierade, vilket även konstaterades i t-testet. Mellan Ica handlarnas, Findus och Felix 
finns det däremot ingen signifikant skillnad. Avslutningsvis kan vi genom att betrakta värdena 
i diagrammet konstatera att samtliga varumärken anses ta större hänsyn till djurhållningen än 
till dess anställdas arbetsförhållande. Vi vill dock uppmärksamma läsaren på att det enligt 
tidigare redovisade reliabilitetstest finns en brist i uppfångandet av dimensionen om 
arbetsförhållanden. Med andra ord kan inte detta konstateras till 100 %. 
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Positioneringsdiagram

Skala 1-5, 1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt

Punkterna visar varumärkets medelvärde per dimension
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                       Diagram 3: Djurhållning – Arbetsmiljö och arbetsförhållanden 
 
 
5.6.1 Sammanfattning av varumärkenas positionering   
 
Vi har i följande diagram markerat det gemensamma medelvärdet för samtliga varumärken 
för att förstärka visualiseringen av varumärkenas positioner. Det framgår tydligt att 
konsumenterna värderar Ica handlarnas och Scans etiska och sociala ansvarstagande högre än 
de övriga varumärkena. Konsumenterna uppfattar att Ica handlarnas tar mest hänsyn 
beträffande dimensionerna ekologiska och kravmärkta produkter samt miljö och omgivning, 
medan Scan toppar med produktansvar, djurhållning och arbetsförhållanden. Det framgår 
även klart att respondenterna associerar Euroshopper till att vara minst etiskt och socialt 
ansvarstagande. Findus och Felix uppfattas av konsumenterna som mediokra beträffande alla 
dimensionerna i jämförelse med de övriga varumärkena. 
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Medelvärde per dimension
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Diagram 4: Medelvärde per dimension för de olika varumärkena 

 
I den första dimensionen anses Euroshopper vara det varumärke som tillhandahåller minst 
ekologiska och kravmärkta produkter. Vidare går det att utläsa att Ica handlarnas följt av Scan 
är de varumärken som av konsumenterna uppfattas kunna erbjuda flest ekologiska och 
kravmärkta produkter.  Enligt tidigare t-test skiljer sig Findus signifikant både i jämförelse 
med Ica handlarnas och Euroshopper. Slutligen framgår det även att Findus och Felix 
positioneras på ett likartat sätt. 
 
Det varumärke som anses ta mest hänsyn till miljö och omgivning är Ica handlarnas med en 
tydlig positionering. Vidare kan avläsas att Scan, Findus och Felix har en likartad 
positionering enligt konsumenternas associationer beträffande miljö och omgivning. 
Konsumenterna uppfattar att Euroshopper bryr sig minst om miljö och omgivning. 
 
I den tredje dimensionen uppfattas Euroshopper åter igen som det varumärke som tar minst 
hänsyn inom dimensionen. Det finns vidare ingen signifikant skillnad mellan 
marknadsledarna, Findus och Ica handlarnas, gällande produktansvar inom vilken dimension 
Scan anses ta mest ansvar. Det intressanta med dimensionen är att samtliga varumärken fick 
sina bästa värden här. 
 
Scan är det varumärke som positionerar sig bäst beträffande djurhållning följt av Ica 
handlarnas. Mellan Ica handlarnas och Findus finns det dessutom en signifikant skillnad i hur 

1 = Ekologiska & 
kravmärkta produkter 
2 = Miljö & 
omgivning 
3 = Produktansvar 
4 = Djurhållning 
5 =Arbetsmiljö & 
arbetsförhållanden 
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dessa positionerar sig gällande djurhållning. Respondenterna förknippade Euroshopper som 
minst hänsynstagande gällande djurhållning.  
 
I den sista dimensionen, arbetsmiljö och arbetsförhållanden, har samtliga varumärken fått sina 
sämsta värden. Respondenterna associerar åter igen Euroshopper som sämst. Vidare framgår 
det att det inte finns någon signifikant skillnad mellan marknadsledande NMV och EMV 
inom denna dimension. 
 
En ytterligare intressant aspekt är att både Ica handlarnas och Scan är tydligt framträdande 
inom sina specifika profileringsområden. 
 
 
5.7 Analys 
 
Resultaten av den kvantitativa undersökningen har visat på både likheter och skillnader i 
jämförelse med tidigare undersökningar inom områdena för etik och socialt ansvarstagande 
samt teorierna om EMV. De studier som påvisat resultat om att konsumenter köper produkter 
enbart på grundval av priset (Rubel, 1995) eller att EMV skulle vara negativa stereotyper med 
lägre kvalitet (Guerro et al, 2000; DelVicchio, 2001) stämmer inte helt överens med det 
resultat vi erhållit från studien som helhet. Då vi haft som avsikt att undersöka mätbarheten av 
etiskt och socialt ansvarstagande inom dagligvaruhandeln ges en mer ingående analys av det 
för ändamålet konstruerade mätinstruments validitet. Därtill analyseras möjligheten för 
dagligvaruhandeln att använda sig av etik och socialt ansvarstagande såsom ett 
positioneringsverktyg av varumärkesimage. Vi kommer således nu gå över till att utvärdera 
hur de olika dimensionerna står i relation till konsumenternas attityder till dagligvaruhandelns 
produkter. 
 
 
5.7.1 Varumärkenas positionering  
 
5.7.1.1 Ekologiska och kravmärkta produkter  
 
Ica handlarnas är det varumärke som har fått det bästa medelvärdet (3,49) i den första 
dimensionen. Detta innebär att konsumenterna uppfattar Ica handlarnas som det varumärke 
som i högst utsträckning tillhandahåller ekologiska och kravmärkta produkter. För Ica 
handlarnas är detta naturligtvis bra då de enligt Lagnevik & Tjärnemo (1997) kan påverka 
konsumenterna till att ta mer hänsyn till känsla och image än konkurrensfaktorn pris. Med 
hjälp av Ica handlarnas goda image gällande ekologiska och kravmärkta produkter försöker 
även de olika återförsäljarna att stärka sin egen image genom Ica handlarnas (Tjärnemo, 
2001). Ica har sedan en tid tillbaka velat framstå som miljömedvetna och denna image har 
företaget försökt att stärka med hjälp av att lansera ekologiska egna varumärken (Terrvik, 
1995). Vi kan utifrån vår studie konstatera att varumärket Ica handlarnas har lyckats med att 
positionera sig som det varumärke som i högst utsträckning kan erbjuda konsumenter 
ekologiska och kravmärkta produkter och därigenom borde även Ica indirekt uppfattas som 
miljömedvetna. Att Ica handlarnas lyckats med att positionera sig med hjälp av ekologiska 
och kravmärkta produkter tror vi beror på att varumärket har lyckats med att påverka 
medvetandet hos konsumenter enligt Axelssons (1996) och Ries & Trouts (1985) 
resonemang. 
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Euroshopper med medelvärdet (2,16) uppfattas av konsumenterna som det varumärke som 
tillhandahåller minst ekologiska och kravmärkta produkter. En av anledningarna till 
Euroshoppers positionering i denna dimension tror vi kan vara att det är svårt för 
konsumenterna att få en uppfattning om Euroshoppers produkter är ekologiskt framställda 
eller ej (Tjärnemo, 2001).  
 
Det är även intressant att jämföra hur Ica handlarnas positioneras mot Findus, Scan och Felix. 
Konsumenterna uppfattar varken Findus (3,05), Scan (3,19) eller Felix (3,03) som bättre på 
att tillhandahålla ekologiska och kravmärkta produkter än Ica handlarnas. Vi trodde att Findus 
såsom marknadsledare för frysta grönsaker (och fryst färdigmat) skulle uppfattas som mer 
ekologiska än det resultat de fick med tanke på deras position inom grönsaker i jämförelse 
med Ica handlarnas, men det finns en statistisk säkerställd skillnad mellan de båda 
varumärkena. Vi tror att detta kan bero på att konsumenterna vet att Ica tillhandahåller 
ekologiska produkter men att dessa produkter i stor utsträckning enbart utgörs av det egna 
varumärket Ica handlarnas, i enlighet med Terrviks (1995) resonemang. Vidare kan vi 
konstatera att bland de nationella varumärkena står sig Scan bäst, vilket kan förklaras av att 
kravmärkning är utbrett fenomen inom svensk charkindustri.  
 
 
5.7.1.2 Miljö och omgivning 
 
När det gäller dimensionen miljö och omgivning är det egna varumärket Ica handlarnas (3,91) 
åter igen det bästa varumärket och Euroshopper (2,66) uppfattas som det sämsta. Anledningen 
till att Ica handlarnas uppfattas som ett varumärke som bryr sig mer om miljö och omgivning 
än de andra varumärkena anser vi har med en rad olika aspekter att göra. Vi tror att 
konsumenterna kan uppfatta att Ica handlarnas marknadsför och positionerar sina produkter 
på ett sätt som upprätthåller eller förbättrar konsumentens och samhällets välbefinnande. 
(Kotler et al, 1999). Vidare anser vi att Ica har lyckats med att projicera sin image om att bry 
sig om miljö och omgivning på konsumenterna med hjälp av Ica handlarnas identitet.  
 
Att Euroshopper åter får ett lågt medelvärde och därmed uppfattas som ett varumärke som 
bryr sig mindre om miljö och omgivning än de andra varumärkena kan till exempel bero på 
att Euroshopper har brister i sin image gentemot de nationella märkesvarorna (Richardson et 
al, 1994). Enligt Eriksson (1998) kan imagen påverkas av exempelvis fördomar och om 
konsumenterna uppfattar Euroshopper som ett lågprisvarumärke, kan det på grund av dessa 
fördomar vara svårt att få en image av att vara ett varumärke som bryr sig om miljö och 
omgivning. 
 
De tre nationella varumärkena Findus (3,36), Scan (3,33) och Felix (3,32) uppfattas av 
konsumenterna som att de bryr sig avsevärt mindre om miljö och omgivning än Ica 
handlarnas. Vi kan även konstatera att de tre nationella varumärkena positionerar sig på ett 
ungefär likvärdigt sätt. Om de nationella varumärkena vill förändra sin positionering inom 
denna dimension gentemot Ica handlarnas måste de visa att de kan förbättra miljön på ett sätt 
som stämmer överens med deras syfte och obligationer som kommersiell ställningstagare 
(Henderson, 2002).   
 
Mellan Ica handlarnas och Findus finns det gällande denna dimension en statistisk säkerställd 
skillnad, vilket även är fallet mellan Findus och Euroshopper. Denna skillnad mellan EMV 
och NMV beträffande miljö och omgivning kan bero på att vissa av konsumenterna är 
omedvetna om vilka varumärken som är kopplade till socialt ansvarstagande och i detta fall 
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miljö och omgivning (Dragon International studien, 1991). Hur konsumenterna verkligen 
upplever skillnaden mellan EMV och NMV kan även bero på hur återförsäljarens image av de 
olika varumärkena uppfattas. (”Quality Creates Consumer Loyalty for Private Labels”, 1987). 
 
 
5.7.1.3 Produktansvar 
 
Vi kan först och främst konstatera att alla varumärken (Findus (3,78), Scan (3,94), Felix 
(3,69) och Euroshopper (2,86)), förutom Ica handlarnas (3,82), fick sina bästa medelvärden i 
denna dimension. Detta innebär att konsumenterna är av den uppfattningen att de olika 
varumärkena tar ett relativt bra produktansvar. Utifrån konsumenternas uppfattning verkar det 
som om de olika varumärkena har förstått att om produkten positioneras med hjälp av etik och 
socialt ansvarstagande är det viktigt att de löftena infrias (Kotler et al, 1999). De har med 
andra ord handling bakom orden (Abratt & Sacks, 1988; Kotler et al, 1999).  
 
Alla varumärken förutom Euroshopper ligger över 3,5 på den femgradiga skalan, vilket enligt 
oss är ett bra betyg. Vi anser att Euroshopper kanske fortfarande uppfattas som ett traditionellt 
eget varumärke, det vill säga som en negativ stereotyp av de andra varumärkena med lägre 
kvalitet (Burt, 2000; Guerro et al, 2000; DelVecchio, 2001). Vidare har Sverige i jämförelse 
med till exempel Storbritannien och Schweiz en mindre andel egna varumärken i 
dagligvaruhandeln (Conning, 2003). Vi tror att om de egna varumärkena skulle få en större 
marknadsandel, kommer även deras image att förbättras och detta kommer antagligen att leda 
till att konsumenter i större utsträckning inte handlar dagligvaror enbart på grundval av priset 
(Rubel, 1995). Euroshopper såsom lågprisvarumärke uppfattas av konsumenterna ha en låg 
kvalitet. Dock visar en studie av Dick et al (1996) att konsumenter som konsumerar egna 
varumärken är mindre benägna att tro att ett högre pris på produkten innebär bättre kvalitet. 
Om detta stämmer skulle Euroshopper gynnas om fler konsumenter konsumerade egna 
varumärken.  
 
Scan är det varumärke som konsumenterna tror tar mest produktansvar. Detta kan bero på att 
konsumenterna har en komplex blandning av perceptioner, intryck och känslor (Kotler et al, 
1999) gällande innehållsförteckning, ursprungsland och produktansvar. Eftersom Scan har 
imagen av att vara ett svenskt kvalitetsmärke är det inte så konstigt att konsumenterna tror att 
Scan tar mest produktansvar. Scan såsom ett svenskt förankrat nationellt varumärke har 
fördelar inom dimensioner som produktansvar där EMV i jämförelse kan tänkas vara ett för 
nytt koncept på marknaden och att det därigenom är för tidigt att jämställa dem med samma 
kvalitet som NMV i konsumenternas medvetande; allt i enlighet med fas tre, det 
utvecklingsstadie som EMV i Sverige befinner sig i dag (Johansson i Conning, 2003). 
 
Det egna varumärket Ica handlarnas får i denna dimension ett sämre medelvärde än Scan och 
det tror vi beror på att Ica handlarna positioneras i högre grad som ett varumärke som tar mer 
hänsyn till ekologiska och kravmärkta produkter samt miljö och omgivning än produktansvar. 
Dessa skillnader i medelvärden är dock inte så stora mellan de olika varumärkena, förutom 
för Euroshopper. Vi kan exempelvis med hjälp av t-test konstatera att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan Ica handlarnas och Findus. Det verkar enligt vår mening som om 
konsumenterna tror att dessa varumärken måste ta ett visst produktansvar för att få säljas i 
Sverige och därav förklaras den ungefär likvärdiga positioneringen.  
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5.7.1.4 Djurhållning 
 
Till att börja med har Scan erhållit det bästa medelvärdet (3,69) och positioneras därmed som 
det varumärke som har bäst djurhållning. Att Scan uppfattas som det varumärke som har bäst 
djurhållning tror vi beror på olika faktorer. En faktor är att Scan har lyckats differentiera sig 
från konkurrenterna på ett positivt sätt genom sin image (Hooley & Saunders, 1993). En 
ytterligare faktor är att Scan har insett att ett bra sätt att differentiera sig på är att vara 
sanningsenliga, vilket innebär att företaget förser sina produkter med långsiktiga och 
varaktiga konkurrensfördelar (Harrison, 2000). Den sista faktorn tror vi är att konsumenterna 
redan har en bra kunskap om Scan och deras produkter. Just djurhållning är en central aspekt 
för charkprodukter som dessutom blivit mycket omdebatterad i media. Kunskap om både 
djurhållning och Scan finns i konsumenternas medvetande.  
 
Konsumenterna uppfattar att Euroshopper (2,10) har sämst djurhållning. Detta tror vi beror på 
att vissa konsumenter uppfattar varumärket som ett utländskt varumärke. Därutöver har 
konsumenterna de senaste åren via media fått erfara att djurhållningen utomlands inte är vad 
den borde vara.  
 
Findus (3,08) och Felix (3,04) får nästan samma medelvärde av konsumenterna, vilket 
innebär att när de gäller djurhållning positioneras de på ett likartat sätt. När en konkurrent 
positioneras på ett likvärdigt sätt är det viktigt för de båda varumärkena att arbeta med en 
image som i så stor utsträckning som möjligt skiljer sig från konkurrenternas ( Kotler et al, 
1999).  
 
Det egna varumärket Ica handlarnas (3,22) uppfattas inte som ett varumärke som tar ett lika 
stort ansvar gällande djurhållning som Scan, vilket vi tror beror på att konsumenterna har en 
image av Ica handlarnas som ett varumärke som är bäst på ekologiska produkter och 
miljömedvetenhet. Ica handlarnas uppfattas dock ha en bättre djurhållning än både Findus och 
Felix. 
 
5.7.1.5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden 
 
Hur konsumenterna uppfattar att de olika varumärkena tar hänsyn till arbetsmiljö och 
arbetsförhållandena för sina anställda är en intressant aspekt. Först kan vi fastställa att alla 
varumärken i denna dimension fick sina lägsta medelvärden, vilket innebär att konsumenterna 
jämförelsevis inte tror att de olika varumärkena tar särskilt stor hänsyn till arbetsmiljön och 
arbetsförhållandena för sina anställda. De olika varumärkena har alltså inte valt eller lyckats 
med att positionera sig som att de bryr sig om arbetsmiljö och arbetsförhållanden och detta 
kan tyckas ologiskt då företag enligt Henderson (2002) ligger under trycket av att rättfärdiga 
vad de gör och att vårda sitt rykte.  
 
Scan (2,97) är åter igen det varumärke som erhöll det högsta medelvärdet inom dimensionen, 
vilket kan bero på att de marknadsför sig som att produktionen i alla led görs i Sverige. 
Konsumenterna relaterar då produktionen till de svenska arbetsförhållandena, vilka i 
förhållande till andra länder kan betraktas som bra och därav det höga medelvärdet.  
 
Slutligen kan konstateras att det inte finns någon större skillnad i medelvärdena mellan Scan 
(2,97), Ica handlarnas (2,91), Findus (2,77) och Felix (2,70), vilket även bekräftats genom 
tidigare t-test. 
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5.7.2 EMV relativt NMV 
 
Sammanfattningsvis har det framkommit att det finns vissa skillnader men även likheter i 
kundattityder beträffande etik och socialt ansvarstagande mellan EMV och NMV. EMV 
uppfattas av konsumenterna som att de är bättre än nationella varumärken på att tillhandahålla 
ekologiska och kravmärkta produkter, samt att bry sig om miljö och omgivning. När det gäller 
produktansvar är det ingen större skillnad mellan hur konsumenterna uppfattar EMV jämfört 
med NMV utan de uppfattas på ett liknande sätt. Om det finns skillnader så är det för att det 
enskilda varumärket differentierar sig på något speciellt sätt. Beträffande konsumenters 
uppfattning om hur varumärkena förhåller sig till djurhållning finns det skillnader mellan 
EMV och NMV. Enligt vår undersökning uppfattas de nationella varumärkena som att vara 
bättre på djurhållning än de egna varumärkena. Konsumenterna uppfattar dock inte att dessa 
skillnader är lika stora som när det gäller att tillhandahålla ekologiska och kravmärkta 
produkter samt att ta hänsyn till miljö och omgivning. Gällande konsumenternas attityder till 
hur de upplever att varumärkena förhåller sig till arbetsmiljö och arbetsförhållanden har de en 
ganska likvärdig syn på EMV och NMV. Slutligen vid en jämförelse av ett eget 
lågprisvarumärke och NMV finns det stora skillnader i konsumenternas uppfattningar inom 
alla ovan nämna områden där vi kan konstatera att de nationella varumärkena uppfattades 
vara starkare inom samtliga områden.  
 
 
5.7.3 Positivt samband 
 
Genom de resultat som erhållits från korrelationerna mellan de olika dimensionerna och 
påståendet om övergripande samhällsansvar har vi kunnat utläsa att det finns ett samband 
mellan dimensionerna och etik och socialt ansvarstagande. Lägst samband har dimensionen 
om ekologiska och kravmärkta produkter med ett pearson-värde på 0.361 och störst samband 
har arbetsmiljö och den anställdes arbetsförhållanden med ett pearson-värde på 0.850. Alla 
värden mellan de olika dimensionerna och övergripande samhällsansvar har oberoende 
resultat ett statistiskt sett sannolikt samband med en signifikansnivå på 1 %. Det höga värdet 
för korrelationen mellan övergripande samhällsansvar och arbetsmiljö och arbetsförhållanden 
styrks av teoretiker som Maresca (2000), Colvin (2001) och Henderson (2002) som alla tre 
argumenterar för omvärldens ökade intresse för mänskliga rättigheter. En paradox för aktörer 
på marknaden, menar Maresca (2000) och Singhapakdi et al (2001), är att företag å ena sidan 
försöker erbjuda sina konsumenter fördelaktiga produkter, men att de å andra sidan inte får 
tappa kontroll över produktion och distribution. Detta genom hänsyn till de normer och 
kulturer som skiljer sig mellan olika länder och miljöer vid nyttjandet av outsourcing. Vidare 
kan det relativt låga värdet för dimensionen om ekologiska och kravmärkta produkter 
gentemot övergripande samhällsansvar eventuellt förklaras av Amines (1996) teori om att 
negativ information påverkar konsumenterna mer än vad positiv information gör. Att ett 
företag/varumärke tillhandahåller ekologiska och kravmärkta produkter är en positiv aspekt 
med hänsyn till socialt ansvarstagande, däremot kan det kanske inte tyckas revolutionerande 
vare sig de tillhandahåller det eller ej. Skulle det emellertid uppdagas att ett 
företag/varumärke använder sig av exempelvis svältlöner och/eller barnarbete vore det inte 
osannolikt med ett stort pådrag från massmedias sida, samt debatt och bojkott från 
allmänheten. Därav anser vi även att det höga värdet för arbetsmiljö och arbetsförhållanden i 
korrelation med övergripande samhällsansvar motiveras, då denna aspekt lättare leder till 
negativ publicitet.  
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Precis som övergripande samhällsansvar har alla dimensioner ett visst samband med 
konsumenternas köpintention. Spridningen mellan Pearson-värdena ligger mellan 0.305 och 
0.409 med en signifikansnivå på 1 %, vilket ger ett statistiskt sett sannolikt samband. Den 
dimension som har lägst samband med köpintention är arbetsmiljö och anställdas 
arbetsförhållanden, medan produktansvar innehar den högsta korrelationen. En av 
anledningarna till att vi fått högst värde för produktansvar gällande den dimension som har 
störst inverkan på köpintention kan bero på resonemang som Boulstridge & Carrigans (2000) 
om konsumtion på basis av personliga snarare än sociala skäl. Med detta avser vi att 
produktansvar såsom respondenterna i den kvalitativa förstudien beskrev, innefattar 
fullständig innehållsförteckning, ursprungslandsmärkning, att de får vad som utlovas samt att 
varumärket/företaget därigenom tar ansvar för sina produkter, vilka alla är faktorer som är till 
fördel för själva konsumenten. Även Karolefski (2002) påtalar vikten av att varumärken 
garanterar pålitliga produkter. En aspekt som kan tyckas självklar för att öka konsumenters 
köpintention men desto mera, anser vi, företags/varumärkens image. Det lägsta värdet 
beträffande sambandet med köpintention fick dimensionen arbetsmiljö och 
arbetsförhållanden, vilket vi anser kan kopplas samman med Folkes & Kamins (1999) 
diskussion. Deras resonemang tyder på att många människor tror att de har ett ansvar att inte 
skada någon annan, medan de inte automatiskt tänker att andra människor har en rätt till att få 
hjälp. Därmed anser kanske konsumenter att ett utnyttjande av arbetskraft är fel, men så länge 
det inte är de som tagit beslutet om att förslagsvis använda barnarbete, behöver de inte göra 
något åt det.  
 
När man tittar på sambandet mellan övergripande samhällsansvar som helhet gentemot 
köpintention ligger detta värde på 0.341. Ett samband som även om det kan anses svagt, 
bekräftas genom ett statistiskt sett sannolikt samband på 1 % signifikansnivå. Findus har 
högsta värde för köpintention medan Ica handlarnas och Scan associeras som de mest socialt 
ansvarstagande. Amines (1996) teori styrker resultatet genom sitt resonemang om att 
konsumenter inte nödvändigtvis behöver köpa produkter från ett företag/varumärke som de 
betraktar som etiskt. Ett resultat som motsäger Creyer & Ross (1997) och Forte & Lamott 
(1998) argumentation kring företags etiska uppträdande som en viktig faktor i 
köpbeslutsprocessen. Sverige, såsom ett land där förekomsten EMV börjat expandera 
explosionsartat, kan komma att utvecklas snabbt genom de olika faser EMV delas in i, vilka 
både Dawson (2000) och Conning (2003) redogör för. Efter en likställelse mellan EMV och 
övriga konkurrerande produkter spelar den av konsumenterna upplevda imagen en betydande 
roll för fortsatt differentiering. Därav kan hänsyn till etik och socialt ansvarstagande spela en 
väsentlig funktion i framtiden, allt enligt Urde och Reis (informationskollegiet, 2003) 
resonemang.  
 
 
5.7.4 Köpintention 
 
I tidigare forskning (Dick et al, 1996) finns bevis för att image skulle vara en viktig aspekt 
som influerar vid köpintention. Detta resonemang överensstämmer även med att vissa 
konsumenter har en attityd beträffande att använda ”rätt” märke för att utstråla ”rätt” image. 
Det går inte att bortse från att det inom dagligvaruhandeln finns konsumenter som köper 
image i form av produkter. Image kan dock ha en mindre betydelse vid konsumtion av 
livsmedel jämfört med konsumtion av kläder, vilket har påvisats av bland annat Bergenheim 
(2002). Detta framgår av resultatet där det nationellt ledande varumärket, Findus, tar avsevärt 
lägre samhällsansvar men har en högre köpintention än Ica handlarnas. Detta kan bero på att 
Findus såsom ett väl inarbetat varumärke har skapat en stark position i konsumenternas 
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medvetenhet. Likaså finns indikationer för att lågpris EMV i denna studie (Euroshopper) 
skulle ha brister i sin image gällande etiskt och socialt ansvarstagande då vissa av 
respondenterna var skeptiska mot varumärket (Richardson et al, 1994). 
 
Respondenterna föreföll mer selektiva i sina attityder till etik och socialt ansvarstagande för 
vissa av varumärkena. Att konsumenter tenderar att vara selektivt etiska kan bero på många 
saker. En viktig faktor är varumärkesimagen som ofta har övertag när det gäller etiska 
kriterier. I analysen framgår det att konsumenter inte tar avstånd från varumärkesledaren, 
Findus, fastän denne inte anses vara etisk och socialt ansvarstagande i lika hög utsträckning 
som EMV ledaren, Ica handlarnas. 
 
Om respondenterna i vår studie hade haft mer information om ett företags etiska 
samhällsuppförande hade de kanske varit mer diskriminerande i sin köpintention. Detta 
påvisar även att företag/varumärken inte i tillräcklig stor utsträckning är differentierade 
utifrån etiska och sociala grunder. Således pekar denna reflektion på vikten av att ha en klar 
och tydlig positionering av imagen. Ett företag eller ett varumärkes image bör enligt Ries & 
Trout (1985), Axelsson (1996) och Fill (2002) framföra ett enkelt och distinkt budskap som 
kommunicerar produktens huvudsakliga fördelar och positionering. 
 
Vill ett företag/varumärke positionera sig med den etiska och sociala ansvarsprofilen som en 
attraktion till kundgruppen, måste det ske med frågor som engagerar den specifika 
målgruppen. Företag som använder sig av ”the societal marketing concept” i uppbyggnaden 
av ett varumärkes värde kan alltså därmed generera varumärkeskännedom, förbättrad 
varumärkesimage, skapa trovärdighet för sitt varumärke, skapa känslor associerade till 
varumärket, framkalla en känsla av samhörighet genom varumärket samt skapa engagemang 
(Hoeffler & Keller, 2002). 
 
Olika faktorer av socialt ansvarstagande betyder och påverkar konsumenter i olika 
utsträckning. För företag är det därför viktigt att vara tydliga i sin kommunikation till 
konsumenten vid förmedlandet av sitt budskap. De olika dimensioner som generats kan ha 
olika betydelse för en konsuments medvetenhetsgrad. Genom att ett företag lär känna och 
förstår sin målgrupps behov kan de bättre uppnå en tydlig position. 
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6. Slutsatser 
 
 
Uppsatsens slutresultat presenteras i form av ett teoretisk och ett praktiskt bidrag för att 
besvara de frågeställningar som studien bygger på. Avslutningsvis följer förslag till framtida 
forskning inom det aktuella området.  
 

 
 
6.1 Teoretiskt bidrag 
 
Gapet fylls 
 
Tidigare forskning har visat på konflikter och utmaningar gällande värdet av att använda etik 
och socialt ansvarstagande som image i marknadsföringsaktiviteter. Områdets vida betydelse 
berör frågor inom konsumtion, miljö, regleringar, politiska och sociala frågor. Fastän dagens 
varumärkesforskare pekar på värdet av en stark varumärkesimage i form av etiskt och socialt 
ansvarstagande är teorin bristfällig. Konsumenterna är och kommer att förbli en viktig del i 
marknadsföringsprocessen då efterfrågan till stor del genereras härifrån. Konsumentaspekten 
har i tidigare forskning varit negligerad då forskningen till stor del varit företagsinriktad, det 
vill säga utbudsinriktad.  
 
Genom studien framgår det att konsumenterna förknippar etik och socialt ansvarstagande 
inom svensk dagligvaruhandel med ekologiska och kravmärkta produkter, miljö och 
omgivning, produktansvar, djurhållning samt arbetsmiljö och arbetsförhållanden. De 
dimensioner som har visat sig ha starkast samband med övergripande samhällsansvar är 
arbetsmiljö och den anställdes arbetsförhållanden och djurhållning. Det har även framkommit 
att det finns en viss samverkan mellan dimensionerna. Studien som helhet går därför att se 
som ett led i uppfyllandet av kunskapsluckan om vad etik och socialt ansvarstagande inom 
dagligvaruhandeln innebär ur ett konsumentperspektiv. Uppsatsen har även bidragit med en 
ökad förståelse för problemområdet då tidigare forskning är otillräcklig.  
 
Mätinstrument 
 
Ett ytterligare bidrag till dagens teori har varit att förse ämnet med ett mätinstrument, vilket 
grundats i konsumenternas attityder om vad etik och socialt ansvarstagande är inom 
dagligvaruhandelns varumärkesimages. Instrumentet har verifierats både genom validitet och 
genom reliabilitet, vilket för kommande studier möjliggör en användning av det. Genom 
mätbarheten har studien bekräftat att positionering av varumärken inom dagligvaruhandelns 
EMV och NMV är möjlig på grundval av etiskt och socialt ansvarstagande. Således har 
mätinstrumentet även bidragit till att binda ihop två skilda teoriområden (socialt 
ansvarstagande och EMV) genom att göra dem mätbara. 
 
 
6.2 Praktiskt bidrag 
 
Som en följd av det teoretiska bidraget där vi lyckats generera ett mätinstrument har vi kunnat 
konstatera att skillnader i konsumenternas attityder till EVM och NVM existerar. Vi har även 
blivit uppmärksammade på att skillnader mellan olika konsumentgrupper framgår. Denna 
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studie har även resulterat i en märkbar positionering av EMV och NMV. Således kan vi visa 
på att image differentiering med etik och socialt ansvarstagande som positioneringsstrategi av 
dagligvaruhandelns varor är meningsfull. Lågpris EMV har en svag image av att vara etiskt 
och socialt ansvarstagande i relation till övriga varumärken i studien. Positioneringen av 
marknadsledarna inom EMV och NMV är otydlig i vissa dimensioner. Däremot är 
positioneringen av marknadsledande EMV tydligt differentierad inom sitt specifika 
profileringsområde. Det intressanta är här att svenska EMV som varumärke befinner sig i den 
utvecklingsfas som är jämförbar med marknadsledande NMV. Trots detta associerades 
marknadsledande EMV i högre utsträckning med socialt ansvarstagande än likställda NMV 
inom två av dimensionerna.  
 
Då meningsfullheten i att positionera dagligvaruhandelns varumärken med etik och socialt 
ansvarstagande påvisats, finns det vissa praktiska faktorer att ta hänsyn till vid utformandet av 
en lönsam positioneringsstrategi. 
 
Tydligt budskap attraherar målgruppen 
 
När etisk marknadsföring ska utvecklas som differentieringsnisch kan det vara klokt att ha ett 
tydligt budskap. Det är en fördel att utföra marknadsundersökningar med avsikt att lokalisera 
vilka etiska och sociala frågor som den specifika målgruppen berörs av, särskilt med avsikt på 
de aspekter som troligt influerar köpen. Vissa aspekter verkar fånga konsumenternas sympati 
mer än andra och därigenom påverkas även intäkterna för företagen. Företag/varumärken bör 
även acceptera att deras etiska uppträdande kanske inte ger mer än ett gott rykte, men att det i 
sig självt är en merit. Allt eftersom den svenska dagligvarumarknaden förändras kan vi inte 
ignorera att dynamiken av företagsetik även kan påverkas från att vara en frivillig gest till att 
bli en nödvändighet för att få agera på marknaden.  
 
Ökad information gynnar varumärkespositionen  
 
Även om etiskt och socialt uppträdande från företagens sida påverkar konsumenternas val av 
varumärke till en viss grad kan mer och tydligare information betyda att de skulle kunna göra 
bättre etiska bedömningar på dessa grundval. Genom att vara tydlig i sin 
företagskommunikation och positionering underlättar det för konsumenten att jämföra 
skillnaderna utefter olika varumärkens etiska och sociala värderingar. Detta leder även till en 
klar fördel då konsumentens val av varumärke skulle bli mer explicit.  
 
Studien visade även på att det fanns en grupp av konsumenter som var skeptiska över 
företags/varumärkes trovärdighet gällande huruvida de verkligen tar sitt ansvar eller ej. 
Genom denna osäkerhet vet vi att konsumenterna inte slutar köpa produkter som är oetiska, 
oavsett om företagets etiska image är bristfällig. Det intressanta för ett företag i detta fall är att 
besitta kunskap om huruvida konsumenten bryr sig om etik och socialt ansvarstagande 
tillräckligt för att influera köpen.  
 
Föränderlig marknad 
 
Då den svenska dagligvaruhandelsstrukturen består av ett högkoncentrerat handelsled med ett 
fåtal aktörer samt etableringshinder i form av offentliga regelsystem kan detta leda till att 
effektiv konkurrens sätts ur spel, vilket utgör en direkt intressekonflikt mellan Sverige och 
EU. Således kan vi inte bortse ifrån att lagstiftningen kan komma att förändra den svenska 
dagligvaruhandeln. Ur ett praktiskt perspektiv kommer denna förändring att medföra 
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intensifierad konkurrens i form av fler aktörer på marknaden och med det följer att 
konkurrenstrycket ökar behovet av att profilera och differentiera företaget/varumärket från 
övriga konkurrenter.  
 
Reflektion 
 
Av studiens resultat indikeras att etik och socialt ansvarstagande har verkat som en 
beteendemodifieringsstrategi genom marknadsföringens och samhällets direkta och/eller 
indirekta påverkan på konsumenternas beteende, vilket kan ses som ett led av en allt mer 
intensifierad konkurrensmiljö. Ur denna aspekt kan dagens marknadsföring ses som en 
samhällsaktivitet där marknadsföringen inte enbart påverkas av samhället utan även som en 
faktor som påverkar samhället. Vi kan genom studien konstatera att marknadsföringen haft en 
viss inverkan på konsumenternas beteende, då vissa grupper av respondenterna förknippar 
etik och socialt ansvarstagande med en del av dagligvaruhandelns produkter. Samtidigt har 
etik och socialt ansvarstagande blivit en del av den aktiva företagspolicyn (vilken inte alltid är 
kommersiellt betingad) som tillsammans med övrig samhällspåverkan bidragit till att vissa 
konsumenter ändrat sitt beteendemönster.  
 
Genom att vi påvisat att det finns en länk mellan varumärkets image av etiskt och socialt 
ansvarstagande samt konsumentens köpintention, kan det konstateras att utvecklingen av etisk 
marknadsföring och företagets samhällsansvar är en viktig aktivitet. Detta ses i att inte bara 
konsumenterna influeras av etiskt tänkande utan aktieägare, regeringar, anställda och det 
bredare samhället är måna om gott etiskt och socialt uppträdande. Det är förmodligen så att 
nuvarande grad av etiskt ansvarstagande inte helt influerar alla konsumentgruppers 
köpintentioner då pris fortfarande är en viktig faktor.  
 
Då dagens unga generation av konsumenter inte bara präglas av samhället de lever i, utan 
även i framtiden kommer att påverka det, finns det skäl till att positionera sig etiskt. Dagens 
efterfrågan innebär inte bara ett produktvärde i pris och kvalitet utan även ett värde i form av 
etik och socialt ansvarstagande. 
 
 
6.3 Förslag till vidare forskning  
  
Då studiens resultat enbart är avsett att testa om etik och socialt ansvarstagande såsom 
positioneringsverktyg går att mäta, har inte hänsyn tagits till några former av representativitet 
i studiens urval. Därmed är resultatet inte generaliserbart. Vårt förslag är följaktligen att 
använda det framtagna mätinstrumentet för att kunna generalisera resultaten så att de kan 
användas utanför studien, vilket är en faktor som ökar den externa validiteten. Därmed skulle 
en studie utförd genom ett obundet slumpmässigt urval kunna generaliseras till att gälla för 
konsumenters attityder i allmänhet. Där i skulle det även vara intressant att titta på om 
skillnader finns mellan olika geografiska och demografiska aspekter, tillika en fokus på 
livsstilssegmentering då själva positioneringsstudien bygger på attityder. Genom att beakta att 
intressen och värderingar kan ha en större inverkan på köpbeslutsprocessen än exempelvis 
enbart demografiskt ursprung kan eventuellt andra mönster urskiljas. Av erfarenhet vet vi att 
den ökade teknologin och globaliseringen minskar avstånden, vilket bidrar till att människor 
från olika delar av världen i större utsträckning delar samma intressen och värderingar. Med 
andra ord upplever vi en cross-cultural effekt. Sannolikt kan antas att denna effekt ökar vilket 
leder till att vi blir allt mer lika i vårt beteendemönster världen över samtidigt som marknaden 
och dess aktiviteter antas bli allt mer homogena. Ett ytterligare resultat av studien och 
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därutöver ett förslag till fortsatt forskning är att ett utökat frågebatterie beträffande arbetsmiljö 
och anställdas arbetsförhållanden skulle kunna ge en högre träffsäkerhet i ett reliabilitetstest.  
 
Vid val av alternativt tillvägagångssätt hade kanske andra eller ytterligare dimensioner 
erhållts. Med tanke på den aktuella debatten om genmanupulering i media fann vi det 
märkligt att aspekten inte omnämndes i samband med den kvalitativa förstudien. Kanske har 
dagligvarukunden för lite kunskap om genmanupulering gällande dagligvaruhandelns 
produkter och associerar istället begreppet med medicinsk forskning.  
 
Förutom att generalisera studiens resultat väcker teorier om EMV’s utveckling i olika faser 
nya frågor. Eftersom tillväxten av EMV i Sverige uppskattas öka explosionsartat de närmsta 
åren anser vi att det vore intressant att undersöka huruvida marknadsandelar mellan EMV och 
NMV förändras över tiden och därigenom även deras positioner. Kommer expansionen av 
EMV att ta marknadsandelar på NMV’s bekostnad, eller kommer utvecklingen i Sverige att 
stagnera igen? Då vi genom studien sett att det går att positionera sig genom etik och socialt 
ansvarstagande är det kanske den nisch som EMV kan tänkas ta sig an ny mark med i 
egenskap av ett nytt område i konsumenternas medvetenhet. Förslagsvis skulle fenomenet 
mätas med ett par års mellanrum för att på så sätt se vart utvecklingen banar.  
 
En ytterligare fråga vi ställer oss, och som i sig är en ny problemformulering, är huruvida etik 
och socialt ansvarstagande delvis kan tänkas fylla det tomrum som existerar inom forskning 
för EMV beträffande utveckling av den femte fasen, där EMV passerat stadiet för likställelse 
gentemot övriga konkurrerande produkter. En differentieringsstrategi som inte bör vara 
omöjlig med tanke på av dagens forskare förda resonemang om att framtidens maktmedel är 
ett starkt varumärke som levererar det kunden efterfrågar i kombination med rätt prissättning. 
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Bilaga 1 
 
Frågeguide till den kvalitativa förundersökningen. 
 
Urskiljningsvariabler: 
 

• Beslutsfattande för inköp inom hushåll 
 

 
Frågemall:  
 

• Vad tycker du om dagligvaruhandelns utbud? 
• Var brukar du handla? 
• Vad är det som är viktigt för dig när du väljer varumärken? 
• Vad betyder/vilken innebörd lägger du i etik och socialt ansvarstagande? 
• Märks etik och socialt ansvarstagande i de butiker som du handlar? 
• Vilken roll spelar etik och socialt ansvarstagande för dig när du väljer produkter? 
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Bilaga 2 
 
Resultatet på huvudfrågan ”Vad betyder/vilken innebörd lägger du i etik och socialt 
ansvarstagande?” återges nedan i form av citat från intervjuerna: 
 
”Skulle vara att handla kravmärkt” 
”Att välja ekologiskt” 
”Så fort någon köper Coca-Cola inom mitt hushåll, måste man skänka pengar till Amnesty” 
”Ta ansvar socialt och köpa produkter som gynnar småhandlarna”   
”Jag tycker att det är viktigt. Jag fokuserar mer på kravmärkta produkter och produkter som har med 
miljö att göra än produkter som har med rättvisa och etik att göra”  
”Jag vill stötta det som finns här i Sverige” 
”Jag har inte tänkt så mycket på det… jag bryr mig mest om priset.”  
”Bra arbetsmiljö för de anställda”  
”Att man inte utnyttjar, kanske att man köper in från fattiga länder där arbetarna inte har samma 
villkor som vi för att varorna skall vara billigare” 
”Att köpa rättviseprodukter och kravmärkt å sånt” 
”Jag tänker på kravmärkta produkter, då vet jag att dom är bra för mig” 
”Arbetsvillkor” 
”Ekologiska produkter” 
”Tänker på ursprungsländer, fast det vet jag inte om det har att göra med etik” 
”Vid köp av kläder är det viktigt att veta hur, var och av vem de är gjorda” 
”Djurhållningen skall vara bra” 
”Kravmärkt är jag inte så noga med utan det är mer det här med djuren jag tänker på” 
”Det är viktigt att till exempel stödja företag med ägg från frigående höns” 
”Det handlar om miljö, men även arbetsmiljö” 
”Jag köper alltid svenskt kött eftersom att jag vet att vi har en bra djurhållning i Sverige” 
”De senaste 5-10 åren har det hänt en hel del. Nu finns det en hel del alternativ med produkter där 
etik och socialt ansvarstagande spelar en roll exempelvis ägg från frigående höns” 
”Det är viktigt att hjälpa de producenter som håller på med ekologiska produkter” 
”Att man tänker sig för när man väljer butik” 
”Miljömärkt” 
”Allt från vilka varor jag handlar till hur jag beter mig själv, hur jag lever, det är stort” 
”Tänker mer på kravprodukter eftersom det förhoppningsvis leder till en bättre miljö för mig än 
produkter som förknippas med rättvisa och etik” 
”Svårt att veta exakt vad det innebär” 
”Att butiken tar ansvar för de produkter de säljer” 
”Datummärkning är viktigt för mig” 
”Att vi skall måna om vilka livsmedel vi tar in i Sverige” 
”Det är viktigt att butikerna håller vad dem lovar” 
”Det är viktigt med naturligt uppfödda djur” 
”Miljökrav” 
”Jag litar inte så mycket på att de butiker som säger att de tar hänsyn till etik och socialt 
ansvarstagande verkligen gör det”   
”Djurtransporterna ska vara humana” 
”Miljömärkta produkt” 
”Att jag vet vad jag får när jag köper ett visst varumärke” 
”Att man tar ansvar för sin omgivning utan att kanske själv gynnas av det” 
”Att man bland annat källsorterar sina sopor” 
”Att man handlar ekologiskt” 
”Tänker på ekologiskt och kravmärkta produkter” 
”Det är viktigt att produkterna är nyckelhållsmärkta och bra för min hälsa” 
”Tydlig innehållsförteckning” 
”Det är viktigt att kunna återvinna produktförpackningarna” 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide till den kvantitativa undersökningen. 
 
Den här undersökningen handlar om konsumenters attityder i förhållande till etik och socialt 
ansvarstagande. Nedan följer ett antal påståenden där du om du ”instämmer helt” skall välja 5 
på en femgradig skala och 1 om du ”instämmer inte alls”. Självklart känner du inte till alla 
svaren, men vi är intresserade av vad du tror, förknippar och associerar till de olika 
varumärken som nämns. Det finns inga korrekta eller felaktiga svar – allt som vi är 
intresserade av att få reda på är det nummer som bäst stämmer överens med din attityd till 
varje enskilt påstående. Om du absolut inte har någon uppfattning om ett varumärke gällande 
ett specifikt påstående, svarar du ”vet ej”. 
 
 
Kön:    
 
Man       Kvinna      
 
Ålder __________ 
 
 
 
1. X’s produkter är ekologiska  
1=Instämmer inte alls   5=Instämmer helt 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
 
2. X’s produkter är kravmärkta 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
 
3. X’s produkter är hälsosamma 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
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4. X har en utarbetad miljöpolicy 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
 
5. X’s produkter är miljövänliga 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
 
6. X’s produktförpackningar är återvinningsbara 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
 
7. X tillhandahåller miljömärkta produkter 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
 
8. X’s produkter har en fullständig innehållsförteckning 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        

1     2    3     4    5   Vet ej 
 
9. X’s produkter har en ursprungslandsmärkning 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
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10. X’s produkter håller vad de lovar 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
 
11. X tar ansvar för sina produkter 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
 
12. X handlar med leverantörer som har bra djurhållning vid uppfödning av slaktdjur 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
 
13. I sina produkter använder sig X av naturligt uppfödda djur 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
 
14. Varumärket X’s produkter görs där arbetsmiljön och anställningsvillkoren för de anställda 
är goda 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
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15.  X tar avstånd från att handla med leverantörer från andra länder som har sämre 
arbetsvillkor än i Sverige, exempelvis för att varorna skall bli billigare 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
 
16. X är ett varumärke som tar ett övergripande samhällsansvar 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
 
17. Om du skall köpa färdig pytt i panna till dig själv, hur sannolikt är det att du skulle 
köpa…  
1=Helt osannolikt   5=Ytterst sannolikt 
Ica handlarnas                   
Findus                        
Scan                        
Felix                        
Euroshopper                        
  1     2    3     4    5   Vet ej 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 
 
Omkodning av data inför kvantitativ analys 
 
 
Inför utförandet av statistisk bearbetning av vår insamlade data från den kvantitativa 
undersökningen har vi kodat om svaren från enkäterna för att möjliggöra analysen enligt 
följande: 
 
 
Man = 1 
Kvinna =2 
 
18-29 år = 1 
30-49 år = 2 
50-     år = 3  
 
 
All deskriptiv data är omkodad enligt nominalskala för att ange vilken grupp/kategori den 
tillhör. 
 
På resterande frågor (påstående 1-17) har vi sedan använt oss av den skala som 
respondenterna fyllt i. Detta innebär att 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt. På 
sista påståendet är 1 = ytterst osannolikt och 5 = högst sannolikt. I enlighet med den 
intervallskala vi använt oss av i enkäten innebär en 2:a en 2:a, en 3:a en 3:a och en 4:a en 4:a. 
Intervallskalan anger liksom nominalskalan en tillhörighet, men även en rangordning med lika 
stora avstånd mellan de olika värdena. Då alla påståenden är positiva i sin utformning medför 
detta att vi kan använda oss av respondenternas svar vid inmatning av data i Excel.  
 
Vid de påståenden som en respondent överhuvudtaget inte ansett sig kunna förknippa eller 
associera till respektive varumärke har de haft en möjlighet att svara vet ej. Dessa svar är 
omkodade till 0, vilket i vår analys motsvarar missing value (bortfall).    
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Bilaga 5 
 
Statistiska beräkningar 
 
Enskilda tabeller för vad respondenterna svarat/påstående. 
 

1.Ica handlarnas produkter är ekologiska

9 4.5

23 11.5

81 40.5

53 26.5

25 12.5

191 95.5

9 4.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 

1.Findus produkter är ekologiska

36 18.0

43 21.5

63 31.5

30 15.0

16 8.0

188 94.0

12 6.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

1.Scans produkter är ekologiska

27 13.5

37 18.5

73 36.5

39 19.5

13 6.5

189 94.5

11 5.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 
1.Felix's produkter är ekologiska

28 14.0

33 16.5

84 42.0

33 16.5

11 5.5

189 94.5

11 5.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

1.Euroshoppers produkter är ekologiska

83 41.5

56 28.0

31 15.5

7 3.5

3 1.5

180 90.0

20 10.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

  

2.Ica handlarnas produkter är kravmärkta

9 4.5

25 12.5

62 31.0

50 25.0

49 24.5

195 97.5

5 2.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 
2.Findus produkter är kravmärkta

33 16.5

44 22.0

64 32.0

28 14.0

22 11.0

191 95.5

9 4.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

2.Scans produkter är kravmärkta

22 11.0

35 17.5

56 28.0

35 17.5
46 23.0

194 97.0

6 3.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3
4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

2.Felix's produkter är kravmärkta

34 17.0

40 20.0

63 31.5

38 19.0

15 7.5

190 95.0

10 5.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 
2.Euroshoppers produkter är kravmärkta

91 45.5

45 22.5

29 14.5

10 5.0

7 3.5

182 91.0

18 9.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

3.Ica handlarnas produkter är hälsosamma

5 2.5

19 9.5

74 37.0
62 31.0

39 19.5

199 99.5

1 .5
200 100.0

Instämmer inte alls

2

3
4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

3.Findus produkter är hälsosamma

4 2.0

35 17.5

58 29.0

54 27.0

45 22.5

196 98.0

4 2.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 
3.Scans produkter är hälsosamma

9 4.5

29 14.5

68 34.0

47 23.5

44 22.0

197 98.5

3 1.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

3.Felix's produkter är hälsosamma

5 2.5

34 17.0

75 37.5

51 25.5

30 15.0

195 97.5

5 2.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

3.Euroshoppers produkter är hälsosamma

29 14.5

55 27.5

63 31.5

24 12.0

18 9.0

189 94.5

11 5.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 

4.Ica handlarnas har en utarbetad miljöpolicy

8 4.0

15 7.5

36 18.0
54 27.0

58 29.0

171 85.5

29 14.5
200 100.0

Instämmer inte alls

2
3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

4.Findus har en utarbetad miljöpolicy

16 8.0

20 10.0

56 28.0

44 22.0

25 12.5

161 80.5

39 19.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

4.Scan har en utabetad miljöpolicy

13 6.5

28 14.0

52 26.0

40 20.0

30 15.0

163 81.5

37 18.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent
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4.Felix har en utarbetad miljöpolicy

14 7.0

29 14.5

53 26.5

40 20.0

24 12.0

160 80.0

40 20.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

4.Euroshopper har en utarbetad miljöpolicy

59 29.5

39 19.5

36 18.0

8 4.0

9 4.5

151 75.5

49 24.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

5.Ica handlarnas produkter är miljövänliga

3 1.5

16 8.0

57 28.5

65 32.5

50 25.0

191 95.5

9 4.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 
5.Findus produkter är miljövänliga

11 5.5

28 14.0

66 33.0

50 25.0

34 17.0

189 94.5

11 5.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

5.Scans produkter är miljövänliga

12 6.0

23 11.5

71 35.5

49 24.5

34 17.0

189 94.5

11 5.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

5.Felix's produkter är miljövänliga

13 6.5

30 15.0

62 31.0

51 25.5
33 16.5

189 94.5

11 5.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3
4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing
Total

Frequency Percent

 
5.Euroshoppers produkter är miljövänliga

45 22.5

49 24.5

41 20.5

22 11.0
26 13.0

183 91.5

17 8.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3
4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing
Total

Frequency Percent

6.Ica handlarnas produktförpackningar är återvinningsbara

6 3.0

14 7.0

36 18.0

72 36.0

65 32.5

193 96.5

7 3.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

6.Findus produktförpackningar är återvinningsbara

8 4.0

22 11.0

40 20.0

61 30.5

57 28.5

188 94.0

12 6.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 
             

6.Scans produktförpackningar är återvinningsbara

15 7.5

33 16.5

37 18.5

49 24.5

54 27.0

188 94.0

12 6.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

6.Felix's produktförpackningar är återvinningsbara

9 4.5

21 10.5

47 23.5

58 29.0

54 27.0

189 94.5

11 5.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

uroshoppers produktförpackningar är återvinningsbar

29 14.5

37 18.5

34 17.0

35 17.5

48 24.0

183 91.5

17 8.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 
7.Ica handlarnas tillhandahåller miljömärkta produkter

4 2.0
13 6.5

37 18.5

55 27.5

83 41.5

192 96.0

8 4.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing
Total

Frequency Percent

 

7.Findus tillhandahåller miljömärkta produkter

28 14.0

36 18.0
65 32.5

33 16.5

21 10.5
183 91.5

17 8.5
200 100.0

Instämmer inte alls

2
3

4
Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 

7.Scan tillhandahåller miljömärkta produkter

30 15.0

37 18.5
51 25.5

40 20.0

26 13.0
184 92.0

16 8.0
200 100.0

Instämmer inte alls

2
3

4
Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

        

7.Felix tillhandahåller miljömärkta produkter

28 14.0

41 20.5
56 28.0

38 19.0

20 10.0
183 91.5

17 8.5
200 100.0

Instämmer inte alls

2
3

4
Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

7.Euroshopper tillhandahåller miljömärkta produkter

62 31.0

43 21.5
44 22.0

15 7.5

15 7.5

179 89.5
21 10.5

200 100.0

Instämmer inte alls
2

3

4
Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 

8.Ica handlarnas produkter har en fullständig
innehållsförteckning

5 2.5

9 4.5

29 14.5

80 40.0

77 38.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid
Frequency Percent

 
8.Findus produkter har en fullständig innehållsförteckning

6 3.0

11 5.5

30 15.0

64 32.0

88 44.0

199 99.5

1 .5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

.Scans produkter har en fullständig innehållsförteckning

5 2.5

10 5.0
33 16.5

57 28.5

93 46.5

198 99.0
2 1.0

200 100.0

Instämmer inte alls
2

3

4
Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

8.Felix's produkter har en fullständig innehållsförteckning

6 3.0

7 3.5
39 19.5
71 35.5

73 36.5
196 98.0

4 2.0
200 100.0

Instämmer inte alls
2

3
4
Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing
Total

Frequency Percent
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8.Euroshoppers produkter har en fullständig
innehållsförteckning

16 8.0

44 22.0

54 27.0

26 13.0

42 21.0

182 91.0

18 9.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 

9.Ica handlarnas produkter har en urspungslandsmärkning

8 4.0

24 12.0
52 26.0

50 25.0

48 24.0

182 91.0
18 9.0

200 100.0

Instämmer inte alls
2

3

4
Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 

9.Findus produkter har en urspungslandsmärkning

10 5.0

25 12.5

49 24.5

50 25.0

48 24.0

182 91.0

18 9.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

                  
9.Scans produkter har en urspungslandsmärkning

8 4.0

10 5.0

21 10.5

60 30.0

87 43.5

186 93.0

14 7.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

9.Felix's produkter har en urspungslandsmärkning

12 6.0

26 13.0

52 26.0

58 29.0

31 15.5

179 89.5

21 10.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

  

9.Euroshoppers produkter har en urspungslandsmärkning

45 22.5

58 29.0

36 18.0

17 8.5

18 9.0

174 87.0

26 13.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

             
10.Ica handlarnas produkter håller vad de lovar

4 2.0

14 7.0

61 30.5

83 41.5

34 17.0

196 98.0

4 2.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

10.Findus produkter håller vad de lovar

6 3.0

16 8.0

61 30.5

84 42.0

26 13.0

193 96.5

7 3.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

10.Scans produkter håller vad de lovar

3 1.5

14 7.0

67 33.5

77 38.5
34 17.0

195 97.5

5 2.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing
Total

Frequency Percent

 

10.Felix's produkter håller vad de lovar

6 3.0
12 6.0

67 33.5

87 43.5

21 10.5

193 96.5

7 3.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing
Total

Frequency Percent

10.Euroshoppers produkter håller vad de lovar

24 12.0

41 20.5

66 33.0

38 19.0

17 8.5

186 93.0

14 7.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

11.Ica handlarnas tar ansvar för sina produkter

2 1.0

9 4.5

54 27.0

73 36.5

55 27.5

193 96.5

7 3.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 
11.Findus  tar ansvar för sina produkter

3 1.5

12 6.0

51 25.5

78 39.0

45 22.5

189 94.5

11 5.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

11.Scan  tar ansvar för sina produkter

1 .5

10 5.0

61 30.5

67 33.5

51 25.5

190 95.0

10 5.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

11.Felix's  tar ansvar för sina produkter

2 1.0

11 5.5

62 31.0

73 36.5

189 94.5

11 5.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 

11.Euroshopper  tar ansvar för sina produkter

17 8.5

40 20.0

70 35.0

34 17.0

16 8.0

177 88.5

23 11.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 

12.Ica handlarnas handlar med leverantörer som har
bra djurhållning vi uppfödning av slaktdjur

6 3.0

21 10.5

68 34.0

66 33.0

20 10.0

181 90.5

19 9.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 

12.Findus handlar med leverantörer som har bra
djurhållning vi uppfödning av slaktdjur

6 3.0

35 17.5

68 34.0

60 30.0

10 5.0

179 89.5

21 10.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

                
12.Scan handlar med leverantörer som har bra

djurhållning vi uppfödning av slaktdjur

5 2.5

18 9.0

43 21.5

63 31.5

58 29.0

187 93.5

13 6.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

12.Felix handlar med leverantörer som har bra
djurhållning vi uppfödning av slaktdjur

7 3.5

31 15.5

76 38.0

57 28.5

8 4.0

179 89.5

21 10.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

  

2.Euroshopper handlar med leverantörer som har bra
djurhållning vi uppfödning av slaktdjur

48 24.0

67 33.5
40 20.0

10 5.0

4 2.0

169 84.5
31 15.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4
Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent
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13.I sina produkter använder sig Ica handlarnas av
naturligt uppfödda djur

11 5.5

47 23.5
62 31.0

42 21.0

10 5.0
172 86.0

28 14.0

200 100.0

Instämmer inte alls
2

3

4
Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

  

13.I sina produkter använder sig Findus av naturligt
uppfödda djur

13 6.5

47 23.5

65 32.5

39 19.5

9 4.5

173 86.5

27 13.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 

13.I sina produkter använder sig Scan av naturligt
uppfödda djur

9 4.5

31 15.5
41 20.5

53 26.5

43 21.5
177 88.5

23 11.5

200 100.0

Instämmer inte alls
2

3

4
Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

               

13.I sina produkter använder sig Felix av naturligt
uppfödda djur

14 7.0

49 24.5
63 31.5

36 18.0

7 3.5
169 84.5

31 15.5

200 100.0

Instämmer inte alls
2

3

4
Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

13.I sina produkter använder sig Euroshopper av
naturligt uppfödda djur

56 28.0

66 33.0
29 14.5

12 6.0

4 2.0
167 83.5

33 16.5

200 100.0

Instämmer inte alls
2

3

4
Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 

14.Varumärket Ica handlarnas produkter görs där
arbetsmiljön och anställningsvillkoren för de anställda

är goda

5 2.5

27 13.5

58 29.0

68 34.0

27 13.5

185 92.5

15 7.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

         

 

4.Varumärket Findus produkter görs där arbetsmiljön
och anställningsvillkoren för de anställda är goda

6 3.0

19 9.5

63 31.5
67 33.5

28 14.0

183 91.5

17 8.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing
Total

Frequency Percent

 

14.Varumärket Scan produkter görs där arbetsmiljön
och anställningsvillkoren för de anställda är goda

6 3.0

19 9.5

60 30.0

68 34.0

32 16.0

185 92.5

15 7.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3
4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

  

14.Varumärket Felix produkter görs där arbetsmiljön
och anställningsvillkoren för de anställda är goda

7 3.5

23 11.5

64 32.0

69 34.5

20 10.0

183 91.5

17 8.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

            

14.Varumärket Euroshopper produkter görs där arbetsmiljön
och anställningsvillkoren för de anställda är goda

40 20.0

64 32.0

44 22.0

16 8.0

6 3.0

170 85.0

30 15.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

15.Ica handlarnas tar avstånd från att handla med
verantörer från andra länder som har sämre arbetsvillkor
n i Sverige, exempelvis för att varorna skall bli billigare

39 19.5

55 27.5

43 21.5

39 19.5

12 6.0

188 94.0

12 6.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

5.Findus tar avstånd från att handla med leverantörer
från andra länder som har sämre arbetsvillkor än i

Sverige, exempelvis för att varorna skall bli billigare

37 18.5

54 27.0

55 27.5

32 16.0

7 3.5

185 92.5

15 7.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

        
15.Scan tar avstånd från att handla med leverantörer

från andra länder som har sämre arbetsvillkor än i
Sverige, exempelvis för att varorna skall bli billigare

33 16.5

42 21.0

52 26.0

40 20.0
19 9.5

186 93.0

14 7.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2
3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing
Total

Frequency Percent

 

15.Felix tar avstånd från att handla med leverantörer
från andra länder som har sämre arbetsvillkor än i

Sverige, exempelvis för att varorna skall bli billigare

36 18.0
52 26.0

60 30.0

28 14.0

9 4.5
185 92.5

15 7.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4
Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

15.Euroshopper tar avstånd från att handla med
leverantörer från andra länder som har sämre arbetsvillkor
än i Sverige, exempelvis för att varorna skall bli billigare

81 40.5
63 31.5

27 13.5

6 3.0

4 2.0

181 90.5
19 9.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt
Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 
16.Ica handlarnas är ett varumärke som tar ett

övergripande samhällsansvar

20 10.0

33 16.5

66 33.0

55 27.5

18 9.0

192 96.0

8 4.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 

6.Findus är ett varumärke som tar ett övergripande
samhällsansvar

21 10.5

39 19.5
67 33.5

49 24.5

12 6.0

188 94.0
12 6.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4
Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 

16.Scan är ett varumärke som tar ett övergripande
samhällsansvar

20 10.0

37 18.5

58 29.0

64 32.0

12 6.0

191 95.5

9 4.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent
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16.Felix är ett varumärke som tar ett övergripande
samhällsansvar

20 10.0

45 22.5

79 39.5

39 19.5

3 1.5

186 93.0

14 7.0

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4

Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

16.Euroshopper är ett varumärke som tar ett
övergripande samhällsansvar

55 27.5
77 38.5

36 18.0

9 4.5

2 1.0
179 89.5

21 10.5

200 100.0

Instämmer inte alls

2

3

4
Instämmer helt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

17.Om du skall köpa färdig pytt i panna till dig själv,
hur sannolikt är det att du skulle köpa Ica handlarnas

28 14.0

23 11.5

59 29.5

37 18.5

52 26.0

199 99.5

1 .5

200 100.0

Ytterst osannolikt

2

3

4

Högst sannolikt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 
                   

17.Om du skall köpa färdig pytt i panna till dig själv,
hur sannolikt är det att du skulle köpa Findus

27 13.5

14 7.0

36 18.0

54 27.0

68 34.0

199 99.5

1 .5

200 100.0

Ytterst osannolikt

2

3

4

Högst sannolikt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

  

17.Om du skall köpa färdig pytt i panna till dig själv,
hur sannolikt är det att du skulle köpa Scans

25 12.5

22 11.0

50 25.0

53 26.5

49 24.5

199 99.5

1 .5

200 100.0

Ytterst osannolikt

2

3

4

Högst sannolikt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

   

17.Om du skall köpa färdig pytt i panna till dig själv,
hur sannolikt är det att du skulle köpa Felix

22 11.0

26 13.0

47 23.5

66 33.0

39 19.5

200 100.0

Ytterst osannolikt

2

3

4

Högst sannolikt

Total

Valid
Frequency Percent

  
17.Om du skall köpa färdig pytt i panna till dig själv,
hur sannolikt är det att du skulle köpa Euroshopper

107 53.5

33 16.5

23 11.5

10 5.0

23 11.5

196 98.0

4 2.0

200 100.0

Ytterst osannolikt

2

3

4

Högst sannolikt

Total

Valid

.00Missing

Total

Frequency Percent

 
 
Utförda t-test/dimension. 

 
D1- Ekologiska & kravmärkta produkter 
 

Paired Samples Test

1.3203 .86928 .06273 1.1966 1.4441 21.046 191 .000

S:a Ekologi &
kravmärkta produkter,
Ica handlarnas - S:a
Ekologi & kravmärkta
produkter, Euroshopper

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
Paired Samples Test

.4613 .81263 .05775 .3474 .5752 7.987 197 .000

S:a Ekologi &
kravmärkta produkter,
Ica handlarnas - S:a
Ekologi & kravmärkta
produkter, Findus

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
Paired Samples Test

.8620 .82776 .05974 .7441 .9798 14.429 191 .000

S:a Ekologi & kravmärkta
produkter, Findus - S:a
Ekologi & kravmärkta
produkter, Euroshopper

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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D2 - Miljö & omgivning 
 

Paired Samples Test

1.2483 .91878 .06648 1.1171 1.3794 18.776 190 .000
S:a Miljö & omgivning, Ica
handlarnas - S:a Miljö &
omgivning, Euroshopper

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
Paired Samples Test

.5634 .65404 .04672 .4712 .6555 12.059 195 .000
S:a Miljö & omgivning, Ica
handlarnas - S:a Miljö &
omgivning, Findus

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
Paired Samples Test

.7048 .86673 .06288 .5808 .8289 11.209 189 .000
S:a Miljö & omgivning,
Findus - S:a Miljö &
omgivning, Euroshopper

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
 
 
 
D3 - Produktansvar 

Paired Samples Test

1.0374 .98122 .07045 .8984 1.1763 14.725 193 .000
S:a Produktansvar, Scan
- S:a Produktansvar,
Euroshopper

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
Paired Samples Test

.0603 .51771 .03670 -.0121 .1327 1.643 198 .102
S:a Produktansvar, Ica
handlarnas - S:a
Produktansvar, Findus

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
Paired Samples Test

.8686 .84131 .06040 .7494 .9877 14.379 193 .000

S:a Produktansvar,
Findus - S:a
Produktansvar,
Euroshopper

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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D4 - Djurhållning 
Paired Samples Test

1.5763 1.29514 .09735 1.3842 1.7684 16.192 176 .000
S:a Djurhållning, Scan
- S:a Djurhållning,
Euroshopper

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
Paired Samples Test

.1405 .71796 .05279 .0364 .2447 2.662 184 .008
S:a Djurhållning, Ica
handlarnas - S:a
Djurhållning, Findus

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
Paired Samples Test

.9858 .87738 .06614 .8553 1.1163 14.906 175 .000
S:a Djurhållning, Findus
- S:a Djurhållning,
Euroshopper

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
D5 - Arbetsmiljö & anställdas arbetsförhållanden 

Paired Samples Test

1.1148 1.07823 .07971 .9575 1.2720 13.986 182 .000

S:a Arbetsförhållanden,
Scan - S:a
Arbetsförhållanden,
Euroshopper

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
Paired Samples Test

.0185 .66319 .04824 -.0766 .1137 .384 188 .701

S:a Arbetsförhållanden,
Ica handlarnas - S:a
Arbetsförhållanden,
Findus

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
Paired Samples Test

.9282 .89152 .06627 .7974 1.0589 14.007 180 .000

S:a Arbetsförhållanden,
Findus - S:a
Arbetsförhållanden,
Euroshopper

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 


