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Förord 

 

Denna kandidatuppsats som är skriven vid Linnéuniversitetet i Växjö har involverat flertalet personer 

vilka vi vill uttrycka vår tacksamhet till.  

Vi vill tacka Lantmännen Reppe för visat intresse av arbetet och hoppas att ni får nytta av resultatet. 

Ett särskilt tack vill vi rikta till lantmännens Inge Hultkvist och Per Hermansson som har ställt upp 

flertalet gånger under arbetets gång och varit ett ovärderligt stöd.  

Det har varit ett intressant och lärorikt arbete. Vi vill rikta ett stort tack till alla de aktörer som valt att 

delta i vår undersökning. 

Vi vill även tacka Frederic Bill som delgivit värdefull feedback under arbetets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Socker har varit en vara som har spridit sig över hela världen ända sedan dess upptäckande för över 

tusen år sedan. Man har nu använt det till den utsträckningen att man börjar se det som en fara istället 

för den lyxvaran den var i Asien vid sin början. Samhället tar avstånd från socker och sötningsmedel 

och ett av dem speciellt, Isoglykos. 

Sverige importerade år 2013 – 72,5% mer socker samt sockervaror i förhållande till export (SCB 

2015). Detta skulle möjligen kunna ändras eller ersättas av Isoglukos. Isoglukos vilket är ett direkt 

substitut till socker, kan framställas ur vete. Eftersom vete är billigare att odla än sockerbetor, så är det 

fullt möjligt att Isoglukos kan sänka kostnaden för tillverkning av sötade livsmedel.  

Massmedia har hittills tagit en tydligt negativ attityd gentemot Isoglukos och menar att substitutet ur 

ett hälsoperspektiv är sämre än socker, även om inga större oberoende undersökningar pekar på detta. 

Ett företag som dock är intresserade av att börja producera Isoglykos är Lantmännen Reppe, i 

dagsläget producerar de glukos som man sedan säljer till t.ex. godistillverkare. En utbyggnad av sin 

verksamheter skulle leda till att man skulle kunna producera Isoglykos i framtiden då restriktionerna 

på dess produktion inom EU hävs 2017. Men i ljus om den dåliga publiciteten har de bett oss ställa 

frågan: Hur råder nordiska företags attityd kring sötningsmedlet Isoglukos och varför är den så? 

Med syftet att ta reda på hur nordiska företag ställer sig till sötningsmedlet Isoglukos, varför deras 

inställning är som den är samt om de kan tänka sig att ersätta sitt socker mot detta. 

För att få en uppfattning så förde vi telefonintervjuer med några av de större aktörerna på denna 

marknad, det var dessa som Lantmännen Reppe hade störst intresse av att veta hur de ställde sig till 

frågan.  

För att kunna hålla en vetenskaplig linje så valde vi att använda oss av källor som inriktade sig mot 

attityd och attitydskapande, med Melén (1979) kunde vi undersöka hur man skapar en djupare 

förståelse mot attityder och Linebarger (1957) samt Jowett & O´Donnel (2006) för att också undersöka 

propaganda och hur det kan ha en påverkan. 

Slutligen har studien visat att företagen håller en svag attityd gentemot sockersubstitutet, vilket är en 

följd av den okunskap som råder kring isoglukos. För att företagen ska skapa sig en stark attityd 

gällande användandet av isoglukos, är kunskap kring sockersubstitutet essentiellt. Denna kunskap ses 

komma naturligt om en initiativtagande aktör skulle introducera substitutet på marknaden.   



 

 

Innehållsförteckning 

Isoglukos – ett nytt sötningsmedel för EU? ......................................................................................... 1 

Förord ..................................................................................................................................................... 2 

Sammanfattning .................................................................................................................................... 3 

1.0 Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering ........................................................................................................................ 3 

1.4 Syfte .................................................................................................................................................. 3 

2.0 Metod ................................................................................................................................................ 4 

2.1 Litteratur- & artikelsökning .......................................................................................................... 4 

2.2 Studiens ställningstaganden ........................................................................................................... 4 

2.3 Kvalitativ & kvantitativ ansats ...................................................................................................... 5 

2.4 Undersökning, Urval & Operationalisering .................................................................................. 5 

2.4.1 Undersökning ................................................................................................................................ 5 

2.4.2 Urval av respondenter .................................................................................................................. 5 

2.4.3 Operationalisering ........................................................................................................................ 6 

2.5 Kvalitetskriterier ............................................................................................................................. 7 

2.5.1 Reliabilitet .............................................................................................................................. 7 

2.5.2 Validitet .................................................................................................................................. 8 

2.6 Insamling och mätning av data ...................................................................................................... 9 

2.6.1 Semistrukturerad intervju ....................................................................................................... 9 

2.6.2 Tematisering & planering av en intervju .............................................................................. 10 

2.6.3 Telefonintervju ..................................................................................................................... 11 

2.6.4 Före intervjun ....................................................................................................................... 11 

2.6.6 Studiens datainsamling ......................................................................................................... 11 

2.7 Kvalitativ & kvantitativ forskning ............................................................................................... 12 

2.7.1 Tillvägagångssätt .................................................................................................................. 12 



 

2.8 Tolkning och analys av empiriskt material ................................................................................. 12 

2.9 Källkritik ........................................................................................................................................ 13 

3.0 Teori ................................................................................................................................................ 14 

3.1 Attityd ............................................................................................................................................. 14 

3.1.1 Attityd ur en psykologisk synvinkel ..................................................................................... 14 

3.2 Åsiktsförändringar ........................................................................................................................ 15 

3.3 Propaganda .................................................................................................................................... 17 

4.0 Empiriskt material ........................................................................................................................ 19 

4.1 Studieobjekt ................................................................................................................................... 19 

4.1.1 Carlsberg .............................................................................................................................. 19 

4.1.2 Coca Cola ............................................................................................................................. 19 

4.1.3 Kopparberg ........................................................................................................................... 19 

4.1.4 Krönleins Bryggeri Aktiebolag (Tre hjärtan) ....................................................................... 19 

4.1.5 Spendrups ............................................................................................................................. 19 

4.2 Attityd & inställning till sötningsmedlet isoglukos ..................................................................... 19 

4.2.1 AnonymA ............................................................................................................................. 20 

4.2.2 AnonymB ............................................................................................................................. 20 

4.2.3 AnonymC ............................................................................................................................. 21 

4.2.4 Coca cola .............................................................................................................................. 21 

4.2.5 Krönleins .............................................................................................................................. 22 

5.0 Analys ............................................................................................................................................. 24 

5.1 Attityd ............................................................................................................................................. 24 

5.2 Propaganda .................................................................................................................................... 25 

5.3 Attitydförändring .......................................................................................................................... 26 

1. Attitydens riktning ................................................................................................................. 26 

2. Attitydens intensitet, dvs. berättigande ................................................................................. 26 

3. Attitydens stabilitet ................................................................................................................ 27 

4. Attitydens styrka .................................................................................................................... 27 

5. Attitydens inflytande ............................................................................................................. 28 

6. Attitydens synlighet ............................................................................................................... 29 

7. Attitydens inre påtaglighet .................................................................................................... 29 

8. Attitydens grad av ”ego-involvement” .................................................................................. 29 

9. Attitydens grad av integrering eller isolering från ett större system ..................................... 30 



 

10. Attitydens beroende av precisionen eller avgränsningen av individens föreställningar om 

objekt 31 

11. Attitydens stöd av verifierbarheten av den föreställning om objektet, som attityden är 

riktad mot ...................................................................................................................................... 31 

5.4 Sammanställning ........................................................................................................................... 33 

6.0 Slutsats ............................................................................................................................................ 34 

7.0 Källförteckning .............................................................................................................................. 36 

Digitala källor ...................................................................................................................................... 37 

8.0 Bilagor ............................................................................................................................................ 38 

8.1 Initiala frågor ................................................................................................................................. 38 

8.2 Operationalisering ......................................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Socker har funnits hos människan under väldigt lång tid och producerats sedan tusentals år tillbaka. Så 

tidigt som år 500 före Kristus hade man redan en etablerad produktion i norra Indien. Sockret ansågs 

vara en lyxvara och återfanns inte förrän 1100 år senare (600-talet) vid medelhavsområdet. Än hade 

man inte fått nys om det i Europa och kom inte till vetskap om sockrets existens förrän hundratals år 

senare. I takt med korstågen som började vid slutet på 1000-talet vandrade sockret började smått bli en 

del av Europa (Galloway, 1989). En tid gick och omkring 1400-talet började flera aktörer i Europa 

producera socker. Detta för att man sett att det förts in under en period och att det sålt bra. Med dessa 

nya eskapader innebar det att produktionen kring medelhavet minskade, eftersom aktörerna i bland 

annat Portugal kunde bemöta efterfrågan från England på ett lättare sätt (Abulafia, 2008). Denna 

framgångssaga för producenterna i Europa kom senare att förändras. Man såg inte potentialen i att ha 

en storskalig produktion och ville således inte göra några stora investeringar. Man varken 

effektiviserade eller utökade sina sockerplantager. Bristen på innovationer kring utvinningen av socker 

gjorde en ineffektiv och kostsam vilket medförde låga vinster. Satsningar på saker som var betydligt 

mer lukrativa såsom silver och guld var på agendan vilket innebar en minskning till nästan obetydligt 

liten produktion i Europa. Man började istället använda sig av sina kolonier dvs. slavarbetare i 

Sydamerika (Harrison, 2007). Precis som med andra produkter var det till en början inte tillgängligt 

för den stora massan utan ansågs som en lyxvara som enbart ett fåtal hade tillgång till. Socker förblev 

ända fram till 1700-talet en premiumvara som användes för olika typer av mediciner samt kryddning 

till jäsning och konservering (Galloway, 1989). 

Efter 1700-talet fick socker ett helt nytt användningsområde. Anledningen till detta var flera, men 

främst att man i Europa under 1500-talet koloniserat bland annat Indien och delar av Sydamerika samt 

använt sig av slavarbetare för att bredda produktionen till billiga priser. Detta innebar i förlängningen 

att sockret nådde en bredare marknad, den stora massan. Folk hade råd att köpa in större kvantiteter 

och vågade således testa socker till annat än bara medicin. Dels blev det populärt att använda sockret 

till sötning av drycker, te och kaffe. Man insåg även att man kunde använda biprodukterna från 

framställningen av socker till bland annat alkohol (Galloway, 1989).  

När vi (författarna) var mindre, för 17-18 år sedan var glass, godis och läsk något som man 

konsumerade vid speciella tillfällen. Det kunde röra sig om att man gjort något extra bra eller skött sig 

väl – då blev man belönad. Det klassiska lördagsgodiset var något vi hade som en obligatorisk 

tradition där man frossade i sig godis och läsk. När man var och handlade tiggde man om att få den där 

Noggern, 88:an, Glassbåten eller Pepsin, Coca Colan eller Fantan. Sötade livsmedel har i många fall 
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redan sen barndomen präglat oss och varit en del av vår vardagliga konsumtion. Vi har haft en bild av 

ett visst användande av socker men som ovan nämnt har det inte alltid använts för samma ändamål – 

det används för olika saker och är alltid i fas för något nytt. I dagens samhälle kan man bland annat 

omvandla rent socker till bensin, så kallad biobensin. Det går även att i samma process med något 

annorlunda tillsatser, använda sockret till att göra diesel, olika industriella kemikalier samt plaster 

(Åkerstedt, 2008) 

Ända fram till mitten av 1900-talet så var inställningen till socker som livsmedel väldigt positiv. En 

professor och kemist, Iwan Bolin som skrev flertalet publikationer om kost och näringslära menade att 

socker var ett mycket bra näringsvärde och jämställde ett kilo socker med andra råvaror. Han menade 

att ett kilo socker bland annat motsvarade 56 ägg, 2,8 kg färsk sill eller 6,5 kg potatis (Bolin, 1934). 

Denna positiva inställning som idag klassas som baserad på ovetande, har övergått till en negativ bild 

av socker som livsmedel. En trend om att äta nyttigt, balanserat och träna är något som präglar 

samhället idag. Gym har vuxit fram i mängder och kokböcker där kolhydrater inte ens används i maten 

står på våra hyllor. Mängder av publikationer där socker ses som gift publiceras dagligen.  Ett exempel 

på detta är Expressen, som intervjuat Simon Capwell, professor i klinisk epidemeologi och som jämför 

socker med tobak samt menar att de är vad gäller hälsorisker ekvivalenta (Schultz, 2014). 

Det finns olika substitut till socker beroende på i vilket sammanhang det används. Lantmännen Reppe 

producerar i dagsläget Glukos som används till bland annat kakor och godis. Deras marknad är mer 

eller mindre mättad och de upplever att fler kunder inte finns att hämta inom deras befintliga 

marknadssegment. Något som man på företaget skulle vilja undersöka är huruvida det finns intresse 

bland företag gällande utbyte av socker i andra segment mot andra substitut och på så vis expandera 

sin marknad. Ett exempel skulle kunna vara dryckes-, sylt-, saft- och marmeladproducenter. Till år 

2017 är det svårt att konkurrera ut sockerbolagen genom att använda substitut eftersom EU under en 

längre tid haft sockerkvoter för att värna om den europeiska produktionen av sockerbetor. Något som 

kritiserats kraftigt då restriktionerna resulterat i markant höjda sockerpriser och stora vinster för 

sockerföretagen. 

1.2 Problemdiskussion 
Eftersom socker är betydligt lättare att odla i länder med tropiskt klimat så är råvaran billigare där än i 

Sverige. Företag och konsumenter efterfrågar ofta så lågt pris som möjligt detta resulterar i att import 

blir en essentiell del av sockerhandeln. Sverige importerade år 2013 – 72,5% mer socker samt 

sockervaror i förhållande till export (SCB 2015). Detta skulle möjligen kunna ändras eller ersättas av 

Isoglukos. Isoglukos vilket är ett direkt substitut till socker, kan framställas ur vete. Eftersom vete är 

billigare att odla än sockerbetor, så är det fullt möjligt att Isoglukos kommer ersätta socker i många av 

dagens livsmedel. Isoglukos kan användas som ett sötningsmedel för drycker och livsmedel och har i 

USA ersatt den sockerlösning som man använder i Europa. Företag inom EU tillåts använda sig av 
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Isoglukos, men har fått betala en avgift på 730 euro per ton. År 2013 beslöt EU att sockerkvoterna 

skulle avvecklas från och med år 2017. Därmed hävs även restriktionerna för Isoglukos, där priset 

framöver är tänkt att regleras av den fria marknaden (Lantbrukets affärstidning, 25/11-2005). 

När restriktionen för Isoglukos släpps 2017 så öppnas en helt ny marknad för lantmännen Reppe. 

Företaget har potential att ta över stora marknadsandelar och knyta många nya kontakter. Eftersom 

Isoglukos är billigare än vanligt traditionellt socker och samtidigt erhåller samma egenskaper så 

innebär det att många företag som tillverkar sötade livsmedel kan finna stora besparingar i detta. I 

USA har man framgångsrikt använt sig av Isoglukos sedan tidigt 90-tal. Några av de största 

amerikanska bolagen använder sig idag av Isoglukos. Exempel dessa är: Coca-cola Company, Pepsi, 

Kelloggs, Ben&Jerry, m.fl.  

För att Lantmännen Reppe ska kunna producera Isoglukos så krävs det inte en stor omställning. Det 

enda man behöver göra är att göra en investering på (enligt företaget) cirka tre miljoner kronor och 

lägga till ett steg i sin befintliga tillverkningsprocess. Huruvida detta är värt det eller inte – vet man 

inte i dagsläget. Det finns många frågetecken om hur marknaden för sötningsmedel och socker 

kommer se ut i framtiden och däribland inte minst hur producenters attityder gentemot Isoglukos ser 

ut. Sockerbolagen som gör storvinster ser Isoglukos som ett stort hot mot deras verksamhet och gör 

allt i sin makt för att styra bort det. Det råder också en allmän ordning om att Isoglukos, ur ett 

hälsoperspektiv är sämre än socker även om bevis ej presenteras i sammanhanget så förblir det 

slutsatsen i många diskussioner. Expressen beskriver det i en artikel som ett ”värstingsocker” 

(Bloodworth 2014) som leder till högre risk för cancer och fetma. De belyser att bland annat USAs 

fetmaproblem beror på sötningsmedlet.  

Frågan är hur utbredd denna negativa bild av sötningsmedlet är. Är det något som man bör ta på 

allvar? Är det så att företagen drar sig från att ändra sin produktion från socker till Isoglukos på grund 

av rädsla för att det ska ha värre utveckling än det redan smutskastade sockret? Lantmännen Reppe 

ställer sig frågan; hur är egentligen företagens inställning till Isoglukos – kan de tänka sig att använda 

sig av det?  

1.3 Problemformulering 

Hur råder nordiska företags attityd kring sötningsmedlet Isoglukos och varför är den så? 

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur nordiska företag ställer sig till sötningsmedlet 

Isoglukos, varför deras inställning är som den är samt om de kan tänka sig att ersätta sitt socker mot 

detta. 
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2.0 Metod 

I detta kapitel beskrivs hur studiens forskningsfråga ämna besvara genom att förklara de olika 

delmoment som skall genomföras.  

2.1 Litteratur- & artikelsökning 
Litteraturen samt de artiklar som ligger till grund för rapporten har valts utefter att passa syftet för 

uppgiften. Eftersom syftet behandlar nordiska företags inställning till sötningsmedlet Isoglukos så har 

bland annat attityd, åsiktsbildning och medias påverkan på individers åsikter legat som fokus. På 

grund av rekommendation av Mikaela Sandell så har en del av den funna litteraturen grundat sig i 

sökandet av andra examensarbeten. Sökningen gjordes i LNU:s databas (DiVa) där sökord som bland 

annat attityd, åsikter, attitude, och opinion. resultatet blev litteratur såsom Attitudes and Opinions 

(2004) och Value Grounded on Attitudes (2014). Utifrån dessa böcker utrönades ytterligare begrepp 

vilka var grundpelare för sökningen i universitetsbibliotekets databas. Exempel på sökord som 

användes där var: Measures of attitudes, Public Opinion, Environmental Attitudes och Backgrounding 

Attitudes. Utöver detta gjordes dessutom sökningar i Google:s databas – Google Scholar med syfte att 

kunna utreda hur den allmänna åsikten kring sötningsmedlet såg ut idag, vad medias bild av det är och 

för att få en mer uppdaterad bild av ämnet. Sökorden som användes där var exempelvis: Isoglukos, 

Isoglukos och hälsa, EU sockerkvot med flera.  

2.2 Studiens ställningstaganden 
Ontologi och epistemologi är två stycken ställningstaganden inom företagsekonomisk forskning. 

Begreppen är indelade i olika begrepp som forskaren använder för att förtydliga för läsaren vilket 

fokus som studien antagit (Bryman & Bell, 2011).  

Johannessen, Tufte (2003,s16) definierar begreppet ontologi som ”läran om det varande” och 

författarna menar att ontologi handlar om hur verkligheten egentligen ser ut. Bryman, Bell (2015, s41) 

utvecklar begreppet ytterligare och anser att ontologi handlar om ”de sociala entiteternas art eller 

natur”. Objektivism och konstruktivism är båda olika synsätt inom ontologin som visar hur man kan 

se på verkligheten. Bryman, Bell (2015, s41) definierar objektivism som ”objektiva enheter som 

besitter en för de sociala aktörerna yttre verklighet”. Objektivism menar alltså att sociala aktörer kan 

ses som objektiva och att det finns en yttre verklighet som aktörerna kan betrakta utan att behöva 

påverka den. Konstruktivism definieras enligt Bryman & Bell (2015, s.41-42) som: ”konstruktioner 

som bygger på aktörernas uppfattningar och handlingar”. Till skillnad från objektivismen så anser 

konstruktivismen att individen bygger sin egen verklighet utifrån individens uppfattning och 

handlingar. Man menar att individen är en del av verkligheten och kan därför inte agera objektivt 

gentemot den.  
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Johannessen, Tufte (2003,s16) definierar begreppet epistemologi som ”läran om kunnandet” och 

menar att begreppet handlar om hur vi kan få kunskap om verkligheten. Bryman, Bell (2015) menar att 

epistemologi även kommit att kallats för kunskapsteori och hävdar att begreppet handlar om vad som 

kan definieras som godkänd kunskap inom ett område. Epistemologi delas främst in i två 

underkategorier, positivism och hermeneutik. Positivism har starka naturistiska inslag för vad man kan 

anse som fakta. Hermeneutik handlar om att genom tolkning få en förståelse över människors 

beteende. 

Denna studie utgår ifrån ett ontologiskt konstruktionistiskt synsätt eftersom attityder ska utredas. 

Sociala företeelser ligger till stor grund vad gäller åsikts- och attitydbildning vilket konstrueras utav 

aktörers uppfattningar och handlingar. Den subjektivitet och de tolkningar som aktörerna har gjort 

kommer ligga till grund för kunskapen inom denna studie och utgår således ifrån en interprevitistisk 

epistemologi.   

2.3 Kvalitativ & kvantitativ ansats 
Eftersom studien utgår ifrån subjektiva och tolkande ansatser där en interprevistisk epistemologi ligger 

som grund för kunskapen så kommer fokus ligga på en kvalitativ ansats. Vad gäller förståelse för 

respondenternas (studieobjektens) attityd till sötningsmedlet isoglukos anser forskarna att det är av 

hög vikt att lämna utrymme för följdfrågor samt information som möjligen inte upptäckts. Däremot så 

finns det delar av studien, generella frågor såsom; hur viktigt det är för företagen vilket sötningsmedel 

de använder, som betydligt enklare kan mätas genom kvantitativ metod vilket gör att det delvis också 

kommer att användas.  

2.4 Undersökning, Urval & Operationalisering 

2.4.1 Undersökning 
Undersökningen kommer dels att bestå av telefonintervjuer men också av en kort enkät. Initialt 

kommer kontakten tas genom e-post där tid bokas för intervju.  Efter tid bokats ringer forskarna ut till 

de företag som valts (se kommande kapitel, urval). När telefonintervjuerna är klara så uppmanas 

respondenterna att besvara en elektronisk enkät där den kvantitativa delen med de generella frågorna 

besvaras. Anledningen till att de generella frågorna inte inkluderas i telefonintervjun är för att de ska 

besvara inom en skala och för att spara tid för både respondenterna och forskarna så är det betydligt 

enklare att genomföra via en grafisk mjukvara.  

2.4.2 Urval av respondenter 
Bryman och Bell (2011) talar om två olika typer av urval – sannolikhetsurval och icke 

sannolikhetsurval. Den första (sannolikhetsurval) innebär att man slumpmässigt väljer de respondenter 

som man ska använda vid undersökningen medan den andre innebär att man väljer vilka man ska ha 

med i sin undersökning. Det som kommer ligga till grund för denna studie är icke-sannolikhetsurval.  
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De respondenter som valts ut för undersökningen är de största aktörerna på den nordiska marknaden 

vad gäller dryckesproducering. Det är också de som företaget Lantmännen Reppe ser som sina 

potentiella kunder i framtiden. Det är företag som skulle kunna byta ut sin sockerförbrukning helt mot 

Isoglukos efter år 2017. Följande företag valdes på grund av att de är storleksmässigt betydelsefulla 

samt att en undersökning av dem innebär företagsnytta för Lantmännen Reppe: 

1. Carlsberg 

2. Coca Cola 

3. Kopparberg 

4. Krönleins Bryggeri Aktiebolag (Tre Hjärtan) 

5. Spendrups 

Dessa aktörer har huvudsakligen valts utifrån följande två faktorer: 

1. Stora aktörer med mycket inflytande på den nordiska marknaden. 

2. Företag som potentiellt är Lantmännen Reppe:s framtida kunder eller samarbetspartners. 

Nedan förklaras det och argumenteras, i samma ordning som ovan, för de två faktorer som ligger till 

grund för valet av aktörer. 

1. De största aktörerna kan gynnas mest av att byta sitt socker mot Isoglukos då det är både 

billigare och skonsammare för miljön. De spelar också en stor roll vad gäller marknadsstorlek 

– i vilken mån är de möjligen intresserade av att byta ut sitt socker? Hur stor blir marknaden? 

Eftersom de största företagen även har det största inflytandet på marknaden kan de dessutom 

generera ytterligare kontakter och kunder för Lantmännen Reppe.  

2. Då företagsnytta är en stor del för uppgiften så är det av hög vikt att det upprätthålls. Att hålla 

en konversation med för företagets potentiella framtida kunder genererar nytta i form av 

information som kan hjälpa Lantmännen Reppe att ”landa” kunderna.  

Vad gäller urvalet av personer inom verksamheterna som ska ingå i intervju så är det beslutsfattare och 

påverkare inom området med tillräcklig kunskap för att förstå vad det skulle innebära för 

verksamheten och dess samarbetspartners. Information om vilka dessa är och hur forskarna ska få tag i 

dem återfinns dels på företaget Lantmännen Reppe men också genom interaktion med verksamheterna 

i sig.  

2.4.3 Operationalisering 
Johannessen, Tufte (2003) definierar begreppet operationalisering som processen i begreppsskapandet, 

vilket gör det generella till det konkreta. Vid en operationalisering visar man hur forskningsfrågor blir 

forskningsbara genom att tydliggöra vilken typ av data som är aktuell att samla in. Vid en 

operationalisering begränsas arbetets fokus till något tydligt, vilket hjälper arbetet att få en klarare 
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målinriktning (Ibid). En operationalisering visar hur författarna till ett arbete förhåller sig till begrepp 

och hur man definierar dem (Bryman, 1995). 

Vad gäller denna studie så grundar den sig i företagsnytta för Lantmännen Reppe. Därför är större 

delen av frågorna riktade att generera nytta för företaget. De huvudsakliga frågor som kommer ställas 

är sammanställda i en tabell som vi har valt att lägga som en bilaga. 

För att täcka passande information för varje fall så krävs det att följdfrågor ställs. Därför kommer 

frågor utöver dessa huvudfrågor att ställas beroende på situation 

2.5 Kvalitetskriterier 
Det finns olika kvalitetskriterier beroende på om en studie är kvalitativ eller kvantitativ (Bryman & 

Bell, 2011). Då denna studie kommer omfatta en båda delar så gås de igenom nedan: 

2.5.1 Reliabilitet 

Thurén (2007) tar upp vikten av reliabilitet och hur en kvalitativ undersöknings tillförlitlighet, dvs. att 

deras mätningar är korrekt gjorda osv. har stor påverkan på hur man kan som författare av en 

undersökning kommer att uppfattas.  

En opinionsundersökning bör till exempel bygga på ett representativt urval så att vissa tillfälligheter 

inte kan påverka resultatet. Thurén (2007) beskriver hur man genom att koda en undersökning rätt kan 

låta andra som vill åta sig att göra om undersökningen ska kunna göra på samma sätt och få samma 

resultat. Detta beskriver Tuhrén (2007) som hög reliabilitet.  

Merriam (2009) beskriver den traditionella reliabiliteten som den nivå en undersökning kan 

återskapas, mycket likt Tuhrén (2007). Merriam (2009) tar dock även upp hur reliabilitet kan vara 

problematiskt i den sociala vetenskapen då människor inte är ”statiska”. Detta gör dock inte att alla 

undersökningar av mänskliga åsikter är opålitliga, i en kvalitativ undersökning söker man att 

undersöka och beskriva världen så som dem i världen upplever den.  

Upprepning av en undersökning kommer inte alltid att leda till samma resultat. Merriam (2009) menar 

dock att detta inte betyder misskrediterar resultatet från någon av undersökningarna, det kan finnas 

många olika tolkningar av samma data.  

För att skapa en stark reliabilitet och validitet i utförandet av en uppgift, ligger det mycket vikt på att 

man ska kunna redogöra för hur man har gått tillväga (Merriam 2009). Genom att kunna redogöra för 

hur data blev insamlat, beslut tagits skapar man en viss ”genomskinlighet” och det blir lättare att 

återskapa en undersökning. För att skapa denna genomskinlighet behöver man ha en 

undersökningsjournal eller anteckningar över undersökningsprocessen när den utförs (Merriam 2009). 

Här skriver man reflektioner, sina frågor och beslut man tar i relation till problem som uppstår. Den 
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här informationen brukar sedan visas dels i metoden som ett tillvägagångssätt med stödjande bilagor i 

slutet av uppgiften (Marriam 2009).      

2.5.2 Validitet 

Validitet vid en kvantitativ studie är strikt kopplat till huruvida en undersökning mäter det den avser 

att mäta. Bryman och Bell (2011) menar att det finns olika typer av sätt att se om undersökningen 

mäter och behandlar relevant data: 

1. Face validity beskrivs som en intuitiv metodik och innebär exempelvis att en inom ämnet 

kunnig person kollar om frågorna eller observationerna är relevanta för undersökningen. De 

agerar ”domare”.  

2. Concurrent validity – ett mätningssätt där man använder sig av två olika men relevanta 

scenarion eller respondenter som är relevanta för forskningsfrågan. Ett exempel som tas upp är 

huruvida personalen är nöjda med sitt jobb. Forskningsfrågan kan här vara om det skiljer sig 

något i frånvaro på arbetet i förhållande till nöjdheten. Är det så att personer som är mer nöjda 

har högre närvaro? Om inte så är fallet, dvs. det inte är någon skillnad på frånvaron i 

förhållande till nöjdhet så kan det ifrågasättas huruvida undersökningen verkligen mäter 

nöjdheten eller inte (Bryman & Bell, 2011). Här validerar man undersökningens resultat och 

korrelerar den samtidigt som den utförs.  

3. Predictive validity – beskrivs som ungefär samma som den föregående (Concurrent validity) 

fast man ser om undersökningen kunde förutse resultatet. Man validerar det först i framtiden. 

För att ta jobbnöjdhetsexemplet så kan det vara så att man har undersökt och kollat på hur det 

kommer se ut i framtiden – då väntar man med valideringen tills det är så att tillfället slår in 

för att se om det blev som förväntat (Bryman & Bell, 2011).  

4. Construct validity – här handlar det om huruvida mätningen verkligen mäter det man 

konstruerat den att göra. Man jämför mellan teorin och sin egen undersökning, mäter den det 

teorin hävdar att en liknande undersökning ska (Bryman & Bell, 2011).  

5. Convergent validity – denna typ av validitet innebär att man lägger till ett begrepp för att dra 

nya hypoteser. Det blir som att man adderar en parameter för att ytterligare öka förståelsen för 

respondenterna och på så vis underlätta undersökningen. Man kollar om två koncept, som bör 

enligt teorin bör vara relaterade, faktiskt är det. Convergent validity uppnås alltså om dessa två 

överensstämmer med varandra. Ett exempel enligt Bryman och Bell (2011), skulle kunna vara 

huruvida jobbnöjdheten påverkas av typ av jobb – om rutinjobb där arbetsuppgifterna är 

nästintill likadana dag för dag innebär en högre frånvaro.  

Mätning är något som inte beskrivs som hög prioritet vid kvalitativa undersökningar. Det är svårt att 

mäta subjektiva scenarion då de inte kommer återspeglas vid ett senare tillfälle som detsamma. Olika 

människors uppfattning om samma situation skiljer sig också markant från individ till individ vilket 
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gör det svårt att validera. Det finns några olika verktyg man kan använda sig av om man vill se till den 

generella validiteten vid en kvalitativ undersökning och Bryman och Bell (2011) beskriver de som 

följande: 

Internal validity – här kollar man om slutsatserna man dragit från observationer och intervjuer 

stämmer överens med den teoretiska idén man haft från början. Det är alltså en jämförelse mellan 

konceptet och själva undersökningen.  

External validity – för att kolla om den externa validiteten är hög så är det av vikt att generalisera 

resultatet. Man kan till exempel jämföra likvärdiga grupper och se hur de skiljer sig åt inom 

undersökningen. För att utföra detta på ett ordentligt sätt bör man använda sig av ett representativt 

urval – vilket kan vara problematiskt vid en kvalitativ undersökning då det många gånger handlar om 

en liten grupp eller ett stickprov (Bryman & Bell, 2011).  

2.6 Insamling och mätning av data 
2.6.1 Semistrukturerad intervju 

En semistrukturerad intervju har en grund i ett antal frågor som är relativt specifika samtalsämnen, 

ofta hänförd till som intervjuguide (Bryman & Bell, 2011). Denna intervjuguide används som en guide 

men man har som intervjuare stor möjlighet i att ändra på frågor och ställa sådana som inte var tänkta 

att vara med från början utan kommer som en respons till vad den intervjuade har sagt (Bryman & 

Bell, 2011).  

De flesta av dessa intervjuer sker med enskilda individer men i vissa fall som Bryman och Bell (2011) 

tar upp har det även varit händelser där arbetare som har blivit intervjuade har bjudit in vänner också.  

Cohen och Crabtree (2006) tar upp tre karaktäristiska drag för semistrukturerade intervjuer, några som 

stämmer in med vad Bryman och Bell (2011) säger är typiskt för en semistrukturerad intervju: 

 Intervjuaren och respondenten är tillsammans delaktiga i en formell intervju.  

 Den intervjuade utvecklar och använder sig av en ’intervjuguide.’ En lista av frågor och 

ämnen som kommer att täckas under konversationen, vanligen i en bestämd ordning.  

 Intervjuaren följer guiden, men kan också följa aktuella diskussionsämnen som har tagits upp 

under konversationen, även om detta inte ingår i intervjuguiden utan anses av intervjuaren 

som lämpligt 

En semistrukturerad intervju är bäst använd när man inte kommer att få mer än en chans att intervjua 

någon och när man skickar ut flera intervjuare i fältet för att samla data. Genom en intervjuguide får 

man klara instruktioner som kan hjälpa intervjuaren att samla in pålitlig och jämförbar data (Cohen & 

Crabtree 2006).  
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För att registrera det som tas upp under intervjun så har intervjuaren som sagt ofta en intervjuguide, 

kanske i pappersform. Cohen och Crabtree (2006) nämner också att det kan vara en fördel att spela in 

intervjun eftersom att man kan gå in på oplanerade spår och kan glömma något då intervjuerna kan 

skilja sig stort från varandra. Även om man får ner allt så kan för hög koncentration på att anteckna 

kan man missa viktiga samtalsämnen man skulle kunna ha gått djupare på. Man kan här då få brister i 

både anteckningarna och missa viktiga saker för att man har tankarna på att anteckna vad som sägs.  

Fördelar med en semistrukturerad intervju som Cohen och Crabtree (2006) tar upp med 

semistrukturerad intervju är att man genom förberedelser kan verka kompetent under intervjun. Man 

tillåter även den intervjuade uttrycka sig på sitt eget sätt och sina villkor. Detta gör att en 

semistrukturerad intervju kan utmynna i pålitligt och jämförbar data.  

2.6.2 Tematisering & planering av en intervju 

Kvale och Brinkmann (2014) talar om intervjuundersökningar och menar att det inte finns något givet 

eller standardiserat sätt för hur man utför denna. Det finns en öppen struktur med olika standardiserade 

tekniker man kan använda sig av. De talar om att man som forskare ska fatta genomtänka beslut 

baserade på kunskap och expertis inom det område som man avser att undersöka.  

Författarna berättar om intervjukunskap och menar att kunskap genereras på olika sätt beroende på 

vilken typ av intervjuundersökning man gör. Dels finns det (s. 77) ”kunskap som produktion”. 

Kunskapen skapas på plats vid intervjutillfället på ett socialt sätt genom samtalande. Ett annat exempel 

är (s. 79) ”pragmatisk kunskap” ett begrepp vilket ifrågasätter huruvida kunskapen är ”nyttig” eller 

inte. Är det så att undersökningen leder till kunskap som är legitim, dvs. sann. Begreppet innefattar 

subjektivitet och värderingar och det kan många gånger vara oklart vad som är ”nyttig” kunskap eller 

”onyttig” kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Det finns sju stadier i en intervjuundersökning (Kvale & Brinkmann, 2014): 

1. Tematisering – I detta skede är det viktigt att man klargör för vad som ska undersökas och 

varför detta ska undersökas. Efter detta är utrett och klart så går man vidare till hur det ska 

undersökas.  

2. Planering – sker efter tematisering och innebär att man kollar hur undersökningen ska utföras. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till här är vilken typ av kunskap man vill generera.  

3. Intervju – vid intervjuer bör man anpassa sig efter respondenten för att få ut den kunskap man 

efterfrågar. I många fall kan det vara fördelaktigt att ”förvirra” respondenten så att den inte vet 

syftet med frågorna för att minimera risken att de inte svarar ärligt på frågan.  

4. Utskrift – innebär en form av transkribering där man överför samtalet från tal till skrift.  

5. Analys – här bör man beroende på vilken typ av undersökning man gör dvs. vilket syfte, vad 

man vill ha ut av den, bestämma sig för vilken typ av analysverktyg man ska använda sig av. 

Exempel på dessa är bland annat Narrativ analys, Diskursanalys och Samtalsanalys.  
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6. Verifiering – en granskning om huruvida intervjumaterialet är generaliserbart eller inte. Om 

man kan validera det som gjort och ifall reliabiliteten är hög eller låg. Undersöktes det man 

avsåg att undersöka (mäta)?  

7. Rapportering – en form av analys där allt sammanställs till en för utomstående personer läsbar 

text. Resultaten är bearbetade med hjälp av vetenskapliga kriterier och slutsatser dras. 

2.6.3 Telefonintervju 

Krag Jacobsen (1993) beskriver telefonintervjuer som ett smidigt sätt att intervjua. Telefonintervjuer 

är väldigt snabba och praktiska och har därför blivit väldigt populära. På grund av att man använder 

just telefon, är detta ett väldigt billigt intervjualternativ och olika personer har lättare för att genomföra 

telefonintervjuer. Å andra sidan, då telefonintervjuer inte sker personligen går man miste om en del 

saker, Krag Jacobsen (1993) beskriver korpspråket som det viktigaste av dessa saker, då detta ofta kan 

säga mer än vad själva orden gör.  

Krag Jacobsen (1993) förklarar dock hur man genom att intervjua i telefon, som intervjuare kan man 

känna sig mer avslappnare över telefonen än ansikte mot ansikte med en annan person.  

Burke och Miller (2001) har delat upp telefonintervjuer i tre lika faser och markerat de stora 

delpunkterna i dessa. De tre faserna som Burke och Miller tar upp är, före, under och efter en intervju.  

2.6.4 Före intervjun 

Denna fas är dedikerad till de saker som behövs göras före undersökningen. Planering, för-tester och 

organisering är de saker som tar upp de största delarna i denna del av undersökningen.  

Burke och Miller (2001) skriver att alla undersökningsplaner av hög kvalitet bör för-testa dess lista av 

intervjufrågor före man börjar samla data i huvudstudien. Man bör alltså enligt Burke och Miller 

(2001) först genomföra en liten pilotstudie, denna fyller syftet att undersöka hur frågorna står sig till 

någon som liknar den slutgiltiga personen man ska undersöka. Detta hjälper att framställa vilken som 

skulle vara den mest logiska och flytande sättet man ska konstruera upp frågorna. Man kan även här 

identifiera de största formuleringsproblemen som man kan behöva ändra för att skapa största möjliga 

klarhet.  

Burke och Miller (2001) tar också upp betydelsen av att planera i förtid så att man är väl förberedd 

inför intervjun.  

2.6.6 Studiens datainsamling 

I denna studie så kommer semistrukturerade telefonintervjuer samt en kort webbenkät användas för att 

samla in data. Vid intervjuerna kommer följdfrågor ställas för att utreda varför attityden är som den är. 

Enkäten kommer att skickas till respondenterna efter att telefonintervjun är genomförd.  
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2.7 Kvalitativ & kvantitativ forskning 
Det var enligt Bryman, (1995) Malinowski som i början på 1900-talet uppmanade att man skulle ”stiga 

ner från sin veranda” och beblanda sig med dem man ville undersöka.  

Etnografisk efterforskning – en kvalitativ forskningsmetodik, något som Bryman och Bell (2011 

s.714) beskriver som ”en studie där den undersökande sätter sig in i en social situation i en längre tid”. 

Att göra en etnografisk undersökning säger Bryman och Bell (2011) är möjligt genom flera olika sätt 

även om man inte lever sitt vardagliga liv med de undersökta, utan även med hjälp av intervjuer. 

Genom att man i en intervju kan vara flexibel kan man undersöka på ett djupgående sätt som kan vara 

svårt att nå vid ren observation, som t.ex. motivering till handling etc. Man kan genom följdfrågor och 

delvis observation under intervjun förstå vad personen verkligen menar och vad den har för intentioner 

med sina handlingar. 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning som Bryman och Bell (2011) beskriver är bland 

annat hur en kvalitativ undersökning är mycket mer ostrukturerad än vad en kvantitativ forskning är. 

Inom kvantitativ forskning är struktur väldigt viktigt för att maximera reliabiliteten och validiteten av 

sitt resultat (Bryman & Bell, 2011).  

I en kvalitativ intervju är det däremot betydligt mer intressant att se den intervjuades åsikter och 

perspektiv, detta har lett till att man i förberedelserna skapar utrymme för att avvika från de frågor 

eller den mall man tog med sig inför intervjun. Man kan istället ställa frågor i respons till ett tidigare 

svar, även om detta inte var planerat (Bryman & Bell, 2011).  

2.7.1 Tillvägagångssätt 

Den forskningsmetodik som kommer spegla arbetet är kvalitativ. Anledningen till detta är flera, men 

den mest tydliga kopplingen är att arbetet i mångt och mycket handlar om attityder. Detta är något 

subjektivt och beskrivs av Bryman och Bell (2011) som svårt att förstå och tolka vid användandet av 

kvantitativa metoder.   

2.8 Tolkning och analys av empiriskt material 
Bryman och Bell (2011) menar att tolkning och analys av kvalitativa data är ett genomgripande arbete 

utan några skrivna regler för hur det ska utföras. Analys av kvalitativ data är inte heller något som sker 

i efterhand – efter man samlat in allt material, utan det sker under tiden. Det kan vara så att man 

samlar in från en respondent för att sedan analysera och förbättra sin metodik inför nästa respondent. 

Det är en så kallad iterativ process (Bryman & Bell, 2011). En viktig del i arbetet är att ständigt 

reducera mängden data som samlas in och komma till insikt med vad som är relevant för studien.  

Bryman och Bell (2011) menar också att för att komma till denna insikt så är det fördelaktigt att göra 

en pilotstudie först. Detta innebär att man testar sitt frågeschema på en respondent inom den 

population man har som avsikt att undersöka. Det som har valts för pilot test för denna studie är bl.a. 
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Coca Cola. Detta för att de dels är inom den population som studien har som avsikt att undersöka men 

också för att de har en öppenhet att ta emot studenter och svara på frågor vilket underlättar arbetet.  

2.9 Källkritik 
Bryman och Bell (2011) menar att det är av hög vikt att teorin inom en studie är adekvat till det ämne 

man avser att undersöka. De belyser även vikten av hur källorna ska vara korrekta och sanningsenliga.  

Den teoretiska basen har grundat sig i mångt och mycket kring begreppet attityd. Anledningen till 

detta är för att det utgör den större delen av undersökningen och ligger till grund för syftet. Vidare så 

har det också grundats en del på företagsnytta där företaget Lantmännen Reppe har lagt fram 

information om vad de vill ha reda på vilket också ligger till grund för visst litteraturval.  

Studien hänvisar till flertalet vetenskapliga artiklar samt en del böcker och journaler. För att 

försäkra att källorna är legitima har flertalet åtgärder vidtagits för att försäkra att källorna är 

trovärdiga och lämpade för studien. Alla vetenskapliga artiklar har blivit referentgranskade 

och granskats flertalet gånger innan de används som källor i arbetet. När en artikel har 

hänvisat till äldre artiklar har ursprungsartikeln identifierats och använts som källa för 

informationen. Publiceringsåren av artiklarna varierar i arbetet och det finns vissa äldre källor 

som används vilka är original källor som fortfarande anses gälla och vara aktuella. Vissa 

källor hänvisas till oftare igenom arbetet. Orsaken till detta är för att de innehåller information 

som ansetts relevant för flera delar av arbetet. Andra källor har endast hänvisats till någon 

enstaka gång och dessa är källor som valts ut för att innehålla specifik information som berör 

ett speciellt område. Böckerna som använts är kända och vanligt förekommande som referat i 

artiklar. Författarna som skrivit böckerna är kända för sitt kunnande inom sina 

forskningsområden.     
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3.0 Teori 

3.1 Attityd 
Ett köpbeteende är något som utvecklas i en konsuments interaktion med det omgivande samhället. 

Genom upplevelser skapar man attityder och övertygelser som påverkar hur man ställer sig till varor 

och olika märken (Parment 2015).  

En övertygelse är en tanke som en individ har om något, denna övertygelse kan baseras på olika saker 

som verklig kunskap, åsikter eller olika ideologska övertygelser. Övertygelser kan vara både av 

funktionell eller emotionell karaktär (Parment 2015). För marknadsförare är det intressant att veta 

vilka övertygelser konsumenter har om specifika varor, tjänster och erbjudanden, detta för att 

övertygelser skapar produktreferenser och varumärkesattityder (Parment 2015).  

Parment (2015) säger att attityd beskriver en individs relativt sammanhängande känslor, utvärderande, 

och erfarenheter av något. Attityder är en del av det tankesätt som påverkar hur en person ser på 

produkter, om de gillar eller inte gillar den, och om man närmar sig ett sammanhang och en idé eller 

tar avstånd från den (Parment 2015).  

Exempel som Parment (2015) tar upp att konsumenter som köper Acne-kläder kan ha attityder som ” 

jag köper bara det bästa”, ”Sverige gör de mest väldesignade plaggen i världen”. Det är svårt att ändra 

en attityd utan att ändra på flera, detta menar Parment (2015) borde leda till att man marknadsföra sina 

produkter genom att relatera till redan existerande attityder snarare än att försöka förändra dem.  

Elliot mf.l. (2007) skriver om hur en positiv attityd kan leda till varumärkeskapital, vilket betyder att 

man tjänar ett ytterligare inkomstflöde som resultat av att associera ett varumärke på ett lyckat sätt.  

3.1.1 Attityd ur en psykologisk synvinkel 

Ajzen (2005) berättar om hur en attityd gentemot ett objekt baserat på en evaluering uppkommer och 

menar att den ter sig olika beroende på om det är ett scenario som utspelar sig offentligt eller privat. 

Det är en typ av politik och vad folk diskuterar i vissa gemenskaper är helt olikt det som kommer ut i 

det offentliga. Författaren väljer att dela in detta i tre olika segment – Cognitive responses, affective 

responses och Conative responses. 

Cognitive response innebär en förutfattad inställning (vad man tror) till ämnet och är starkt präglad 

vilken erfarenhet man har och personer runt omkring en har haft. Ajzen (2005) tar upp ett exempel 

med sjukvård och menar att om man har en negativ inställning så ser man i stort sett bara de negativa 

sidorna såsom långa köer, låg chans att få sin diagnos utredd, att de enbart är intresserade av pengar 

och inte bryr sig om sina patienter. Är det så att man har haft en bra upplevelse så ser man i mångt och 

mycket bra sidor, även om de inte är bättre för dig än för någon annan såsom personal som jobbar 

långa timmar, sliter för att göra det bra för dig som patient och så vidare. Man har alltså med en positiv 
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attityd en betydligt högre toleransnivå än en med negativ attityd. Hur man kodar ett budskap om det så 

är verbalt eller ren observation blir således helt olika beroende på vilken attityd man haft från första 

början. 

Affective response innebär att man helt och hållet går på känsla. Är det så att man beundrar personalen 

på en fakultet, vi säger poliser – så tycker man i många fall att de gör ett bra jobb och har således en 

positiv inställning till deras arbete och omdöme. En som däremot skulle ha en känsla av att de i mångt 

och mycket brukar övervåld och tar impulsivt dåliga beslut – skulle ha en negativ inställning till, i 

många fall oavsett vad de gör och hävda att de skulle kunna gjort det bättre.  

Vad gäller Conative response är relativt likt en föregående aspekt (Cognitive response) och har också 

att göra med hur man ser objektet eller ämnet. Skillnaden här är att man blandar in hur man avser att 

göra i framtiden. Är det så att man har en negativ bild av exempelvis kollektivtrafik så skulle man 

troligtvis inte beblanda sig med det och antagligen välja andra färdmedel och enbart i värsta fall förlita 

sig på att ta bussen eller tåget. Vidare skulle man nog hellre skjutsa sina barn istället för att låta 

skolbussen köra dem till skolan. Skulle däremot attityden vara positivt hade barnen fått åka skolbuss, 

man hade säkert också kunnat donera pengar för att skolan skulle ha råd att köra och hämta barn som 

inte tillhör samma kommun.  

3.2 Åsiktsförändringar 
Melén (1971) beskriver åsiktförändringar som ett sammanfattande begrepp för alla slag av 

kommunikationseffekter. Han menar då att detta begrepp står för attitydförändringar, förändringar i 

värderingen, uppfattning, ståndpunkter m.m.  

Melén (1971) beskriver hur attityder tidigare har varit det som utgår bestående system av positiva och 

negativa värderingar, olika emotionella känslor och handlingstendenser för eller mot sociala objekt. 

Melén (1971) menar att genom en betraktning av attityder som system, kan man framhålla de tre 

komponenter som ingår i ett attitydsystem, den kognitiva, den affektiva och den handlingsinriktade 

komponenten. Man kan konstatera två olika särdrag hos attityder, från kognitiv utgångspunkt 

organiserar attityden vissa händelser, detta för att skapa en enhetlig bild. Det uppstår då vad man 

brukar hänföra till som en föreställningsstruktur (Melén 1971).  

Den affektiva komponenten, är vad Melén (1971) menar vara en attityds känsloinriktade eller 

subjektiva natur och skapar ett samband mellan individen och det sociala fältet. I denna funktion av 

attityder skapas ett system med andra attityder. Detta beskriver Melén vara anledningen till att det är 

så svårt att påverka en attityd separat och man oftast möter ett oväntat stort motstånd. En förändring av 

en del av attitydsystemet hotar då systemets helhet.  

Melén (1971) menar att när man känner ett motstånd mot förändring, grundar detta sig inte enbart i 

den separata attityden utan från hela attitydsystemet den ingår. Detta ger motståndet en ökad styrka.  
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För att analysera en attityd tar Melén (1971) upp hur man inte bara kan konstatera om attityden är 

positiv eller negativ till ett givet objekt. Melén (1971) tar upp elva exempel på egenskaper som man 

bör analysera för att få en djupgående förståelse: 

1. ”Attitydens riktning; dvs. om den är positiv, negativ eller neutral; 

2. Attitydens intensitet; dvs. ”berättigande”;  

3. Attitydens stabilitet; varmed förstås dess varaktighet över tid; 

4. Attitydens styrka; dvs. dess motstånd vid påverkan mot en förändring av attityden; 

5. Attitydens inflytande; som har att göra med dess förmåga att påverka individens beteende på 

olika aktivitetsområden;  

6. Attitydens synlighet eller dess yttre påtaglighet, varmed förstås hur pass lätt det är att sluta sig 

till en persons attityd i en viss fråga utifrån hans beteende; 

7. Attitydens inre påtaglighet, dvs. om en person upplever den givna attityden som ett väsentligt 

eller oväsentligt element i sin föreställningsvärd; 

8. Attitydens grad av förknippning med jag-upplevelsen (ego-involvement), varmed förstås dess 

grad av anknytning till den egna personligheten; man kan följaktligen tala om frågor som är 

starkt respektive svagt ego-omslutande.  

9. Attitydens grad av integrering i eller isolering från ett större system av med varandra 

förknippade föreställningar eller attityder, dit hör t.ex. politiska och religiösa attityder, som 

omsluts av ett övergripande attitydsystem; 

10. Attitydens beroende av precisionen eller avgränsningen av individens föreställningar om 

objekt; 

11. Attitydens stöd av verifierbarheten av den föreställning om objektet, som attityden är riktad 

mot.”   

                            (Melén 1971, s 15-16)   

 

När en attitydförändring sker genom en massmediakampanj kan man enligt Melén (1971)  generellt 

sett märka fyra olika effekter. Den första av dessa avser att förändra lyssnarens intressenivå om 

subjektet som tas upp. För det andra så syftar det till att öka informationen (kunskapen) om ett visst 

ämne till som lyssnar. För det tredje kan avsikten vara att förändra mottagarens opinioner och 

attityder i en fråga. För det fjärde så kan syftet med kampanjen vara att förändra beteendet till den 

som lyssnar (Melén 1971).  

För att undersöka hur detta har fungerat inom ett område så ger Melén (1971) förslag på hur man kan 

studera och beskriva en undersökningskampanjs effekter utifrån dessa fyra förenämnda effekter.  

Ett av dessa är surveymetoden, här använder man ett eller flera stickprov som intervjuas. Dessa 

intervjuer innehåller frågor om exponeringen för kampanjen, informationen som man har fått från av 

kampanjen samt frågor om åsikter, attityder eller beteenden, som har samband med kampanjen (Melén 

1971). Efter data har samlats in så börjar man att jämföra dem som har exponerats av kampanjer som 

har ämnat ändra åsikter om en produkt. För att kunna göra bästa möjliga analysen beskriver dock 

Melén (1971) hur man behöver ha en förståelse av hur den som blir intervjuad tyckte före de såg 

kampanjen.  
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Ajzen (2005) talar om hur följdriktighet är något människor föredrar. Att man ska hålla sig i linje med 

sin personlighet och inte gå långt utanför det som är ”normalt”. Människor eller grupper som har lika 

åsikter – positiva som negativa om objekt, människor eller scenarion ter att ha en positiv inställning 

till varandra. Är det så att ens åsikter skiljer sig helt och man inte kommer överens på majoriteten av 

punkter så är det inte så stor sannolikhet att man fungerar ihop vilket resulterar i att man i många fall 

undviker varandra. Vad som författaren benämner som än mer negativt än det föregående påståendet 

är dock när någon som man har en positiv inställning till gör något riktigt oväntat som man inte håller 

med om. Det kan gälla en god och nära vän som gör något kriminellt eller som är otrogen. Det kan 

även gälla en anställd som säljer ut information till en konkurrent med mera.   

3.3 Propaganda 
Propaganda handlar om att påverka en målgrupp så ett sådant vis att mottagaren anammar samma 

uppfattning kring omvärlden som budbäraren har. Detta till skillnad från andra typer av 

kommunikation, som oftast handlar om att förmedla information. Linebarger (1954, s.39) definierar 

begreppet enligt följande:  

”Propaganda innebär ett planerat användande av olika former av offentlig eller massproducerad 

kommunikation, utformad att påverka attityder och känslor hos en viss grupp för ett specifikt syfte, 

militärt, ekonomiskt eller politisk”.  

Propaganda är alltså ett verktyg för att övertyga andra människor att ändra på sin uppfattning. Jowett 

& O´Donnel (2006) hävdar att propaganda har utvecklats till att ses som ett negativt uttryck under det 

senare århundrandet. Ord som återkommer som synonymer till propaganda kan vara lögner, 

vilseledande, manipulation, psykologisk krigsföring, etc. Jowett & O´Donnel (2006) hävdar vidare att 

något som starkt kännetecknar propaganda är ensidigheten. Man ger mottagaren ingen form av 

alternativ tolkning vilket försvårar för respondenten att kritiskt kunna bemöta de argument som ges. 

För att uppnå detta syfte använder sig propaganda av fyra olika tekniker; förenkling, förstärkning, 

förtätning och förklädnad.  

 Förenkling är att man förenklar det budskap som man propagerar kring. När man förenklar ett 

ämne gör man det på ett sådant vis att det är lätt för mottagaren att förstå, även om ämnen är 

väldigt komplext. Vid en skicklig genomförd förenkling kan den som propagerar besvara en 

komplex fråga med ett enkelt svar (Jowett & O´Donnel, 2006). Många gånger använder den 

som för propaganda sig utav fokusering och selektering. Fokusering innebär att man endast 

visar den ena sidan utav ett argument och selektering är då man endast framhäver fakta som 

stödjer den egna saken.  

 Förstärkning är när den som för propaganda förstärker och överdriver delar av sitt budskap för 

att väcka känslor. Detta kan vara att använda bländande ord, vilket är att betona ord som 

familj, fred, frihet. Alla dessa ord är saker som människor har lätt att ta till sig av och som en 

motståndare har svårt att hävda någonting emot. Likaså kan den som för sig av propaganda 

använda sig av dygdeord vilket innebär att man använder ord som är starkt positivt laddade. 



18 

 

Med hjälp av förstärkning kan den som för propaganda få folks samtycke utan att behöva 

argumentera genom att endast väcka folks känslor.  

 Förtätning är när den som utövar propaganda, för resonemang som inte leder till någon 

eftertanke eller reflektion. Här kan man använda sig utav intygande, vilket innebär att man 

citerar en person för att i egen vinning använda sig av den citerade personens status.  

 Förklädnad innebär att man använder lögner och halvsanningar för att dölja oönskade 

reflektioner. Man kan här även välja att dölja källor för att undgå reflektioner. Under 

förklädnad ingår även abstraktion som innebär att man avsiktligt håller budskapet i 

propagandan så svagt att mottagaren själv får tolka budskapet. På så vis kan den som för 

propaganda undvika följdfrågor kring konsekvenser gällande det denne propagerar för.  

 

Borg (2004) menar att utöver detta finns det en känd teknik som kallas för skrämselpropaganda. Detta 

är något som t.ex. läkemedelsföretag använder för att skrämma folk till att vaccinera sig. Via att visa 

skräckexempel kan man väcka rädsla hos folk och få dem att ta ställning av anledning till sina rädslor 

istället för att ta beslut utifrån förnuft. Via att gå på folks inneboende rädslor bygger man via 

vilseledande påståenden en fruktan hos människor för det okända.   
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4.0 Empiriskt material 

Kapitlet innehåller det material som samlats in från de semistrukturerade telefonintervjuerna samt 

enkäten. Det inleds med ett kort avsnitt om studieobjekten för att sedan visa data om specifika aktörer. 

4.1 Studieobjekt 
4.1.1 Carlsberg 

Ett välkänt företag som tillverkar drycker. Profilerar sig som ett företag som gör ”mer än dryck – vi 

skapar livskraft, gemenskap och njutning”. 

(www.carlsbergsverige.se/Foretaget/Omoss/Sidor/Omoss.aspx) 

Företaget som är ett av Sveriges ledande bryggerier producerar öl (Carlsberg, Pripps blå & Falcon), 

vatten (Ramlösa), läsk (Pepsi) och blanddrycker (Xide & Smirrnoff Ice). Satsningar på nya 

innovationer, ständigt pågående förbättringar och kvalitet är något som de belyser som en stor del av 

verksamheten. 2012 års siffror visar att de hade en försäljning på 165,7 miljoner liter öl, 67,6 miljoner 

liter vatten, 118,1 miljoner liter läsk och 8,5 miljoner liter för övriga.  

4.1.2 Coca Cola 

Marknadsledande i Sverige vad gäller läskproducering. Företaget har som mål att vara nummer ett 

inom läskbranschen (Coca Cola, Fanta & Sprite) – både vad gäller volym och nöjdhet bland kunder. 

Energidrycker (Monster) är det segment de anser ökar mest. 2013 års siffror visar en 

försäljningsvolym på 389 miljoner liter dryck. (cceansvar.se/wp-content/uploads/2012/06/2_Om-

CCES.pdf) 

4.1.3 Kopparberg 

Ett företag som satsat mycket på produktutveckling och nytänk om man frågar dem själva. Har gjort 

sig kända för bland annat Kopparberg Cider, Sofiero och Höga Kusten.  

4.1.4 Krönleins Bryggeri Aktiebolag (Tre hjärtan) 

Krönleins är ett familjeägt bryggeri som har lång historia. Brygger bland annat ölmärkena Three 

Hearts, Stockholm Fine Festival Beer och Skåne Guld. (www.kronleins.se/about.asp) 

4.1.5 Spendrups 

Spendrups är liksom Krönleins ett familjeföretag som funnits en lång tid. De drycker som de gjort sig 

kända för är bland annat Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka och Schweppes. Deras fokus 

ligger på hög kvalitet genom ett stort driv, engagemang och passion för dryck. Stor vikt ligger vid 

vidareutveckling av nya ölsorter. (www.spendrups.se/lib/SubPage.aspx?id=155) 

4.2 Attityd & inställning till sötningsmedlet isoglukos 
En del av våra studieobjekt valde att vara anonyma på grund av sekretess. De har benämnts som 

AnynomA, B och C.  

http://www.carlsbergsverige.se/Foretaget/Omoss/Sidor/Omoss.aspx
http://www.spendrups.se/lib/SubPage.aspx?id=155
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4.2.1 AnonymA 

AnonymA förfrågades huruvida insatta de var inom sötningsmedel. Det svar som erhölls var att de inte 

hade mer kunskap än vad de behöver för att göra de produkter som kunderna efterfrågar. Vidare anser 

de inte behöva mer kunskap än vad som är nödvändigt för att göra produkter de är stolta över som 

möter marknadens behov. Kunskapen de har angående Isoglukos är låg, deras representant säger att de 

har hör talas om det men inte undersökt dess möjliga användning i produktionen.  

Vad gäller vilka möjliga för- och nackdelar de kunde se med Isoglukos – kunde de tänka sig att det 

skulle vara ett billigare alternativ men att det har fått ett relativt dåligt rykte i media. De har heller inte 

bestämma sig för om de skulle vara villiga att ändra delar av sin verksamhet för att kunna använda sig 

av Isoglukos.  

AnonymA säger sig själva värdera kvaliteten av deras sötningsmedel mer än vad det är för sort. När 

frågan ställdes om huruvida mycket de värderade sorten av sötningsmedel så sa de att det inte var lika 

viktigt som just kvaliteten på produkten. 

Vad gäller normal standard inom sötningsmedel så svarar AnonymA att det inte är något som de har 

diskuterat inom organisationen än.  

Beslut tagna för om man möjligen skulle byta sötningsmedel i produktionen ligger slutligen hos 

ledningen men med rådgivning från kvalitetsavdelningen. Kvalitetsavdelningen är de mest kunniga 

vad gäller typ av beståndsdelar inom varje segment och vet därför hur ett nytt sötningsmedel skulle 

påverka den slutgiltiga produkten. 

Vid frågande om de märkt av hur Isoglukos har uppmärksammats i media så svarar de att de har märkt 

av det men att det inte riktigt påverkar deras uppfattning. De betonar dock vikten av att ha det i åtanke 

vid val av sötningsmedel då den negativa bilden av Isoglukos kan påverka deras kunders köpbeteende. 

Enligt AnonymA så har media en ganska ytlig bild av sötningsmedel. Däremot så står de för en stor 

del av informationen som den stora massan tar del av. Många läsare tar deras ord för lag och innehar 

således denna ytliga bild. 

4.2.2 AnonymB 

AnonymB säger sig själva vara relativt insatta inom sötningsmedel och deras marknad, detta för att 

försäkra sig om att deras inköpare är bekanta med marknaden och hur priser för sig på marknaden så 

att de enkelt kan planera sina inköp. När det kommer till Isoglukos så visste inte representanten 

mycket om ämnet och drog därmed också slutsatsen att de troligtvis inte kommer att använda sig av 

det än på ett tag.  
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Kontaktpersonen hade heller inga kommentarer på för och nackdelar med Isoglukos då den inte visste 

något om ämnet. Om Isoglukos visar sig vara gynnande för deras produktion i och med att det blir en 

bättre eller lika bra produkt till ett bättre produktionspris.  

De betonar vikten av att det är en bra råvara att arbeta med - lever in Isoglukos upp till våra tidigare 

krav är det absolut inte något för vår verksamhet. Vid förfrågan om de använder sig av någon standard 

av sötningsmedel så verkar det som att de mer fokuserar på att kunna leverera en väldigt bra produkt. 

Skulle Isoglukos vara en nödvändig råvara för att färdigställa en sådan produkt är man definitivt inte 

emot det.   

De har inte uppmärksammat medias spegling av Isoglukos. 

4.2.3 AnonymC 

AnonymC anser att deras kunskap kring sockerlösning är god och att företaget har tillräcklig kunskap 

kring de dryckeskomponenter som man använder sig utav. Isoglukos var något som man inte hade 

kunskap kring tidigare, även om intresse visades när det klargjordes vad substitutet var för något.  

Eftersom man inte hade någon tidigare kunskap gällande isoglukos så hade respondenten inte heller 

någon uppfattning kring för och nackdelarna kring substitutet. Om isoglukos skulle kunna sänka 

företagets kostnader utan att kvaliteten på produkten sänktes, så ansåg respondenten att det kunde vara 

mycket möjligt att man skulle kunna använda sig av isoglukos i framtiden.  

Om någon av komponenterna i företagets drycker ändras så är det någon som sker succesivt för att 

försäkra sig om att den nya komponenten håller samma standard som den tidigare. Om företaget skulle 

byta till isoglukos så skulle flera personer vara inblandade i denna process enligt respondenten. 

Nyckelpersoner med erfarenhet och kunskap skulle undersöka hur produkten passar i företagets 

produkter och arbeta fram ett underlag. Underlaget presenteras sedan för utvecklingsansvarig som 

tillsammans med vd eller ekonomiansvarig fattar beslutet kring bytet.  

Eftersom företaget tidigare inte hade hört talas om isoglukos så hade man heller inte någon åsikt kring 

hur substitutet gestaltas av media.   

 

4.2.4 Coca cola 

Telefonintervju hölls med Health & Nutrition Manager på Coca Cola. Personen ifråga var fullt insatt 

vad gäller deras användning av samt attityd till olika sötningsmedel. Isoglukos var därmed ett 

sötningsmedel som kommit upp på agendan men som inte diskuterats särskilt genomgående. De var 

inte medvetna om den lagändring som kommer ske år 2017 vad gäller upphörande av restriktioner 

kring sötningsmedlet. Det som uppkommit kring diskussionerna kring sötningsmedlet Isoglukos är 

bland annat medias negativa bild.  
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Företaget hade definitivt kunnat tänka sig att ändra sin verksamhet för att göra skillnad i en riktning 

om positiv utveckling vad gäller miljö och hälsosammare produkt. De lägger högt värde i vilken typ 

av sötningsmedel de använder eftersom det är direkt knutet till deras produkter och således kunder. 

Vidare menar de att de inte är knutna till något specifikt mönster och beskriver sig själva som ett 

företag som är villiga att förändra sig.  

Coca Cola använder sig i dagsläget av socker från sockerbetor. De drycker som inte innehar socker 

från sockerbetor är sötade med andra typer av sötningsmedel som både är kalorigivande och inte.  

Vad gäller deras attityd kring för- och nackdelar med sötningsmedlet Isoglukos så betonar de att 

kunden alltid är i fokus. De levererar vad kunden vill ha. Vad gäller valet av sötningsmedel så svaras 

följande: ”Vad vi väljer för sötningsmedel beror på typen av produkt men också vad konsumenter 

tycker om och vill ha.”.  

Vidare så har de svårt att svara på huruvida de skulle kunna tänka sig att använda Isoglukos eller inte. 

De menar att den negativa bilden av sötningsmedlet skulle kunna skada deras rykte och varumärke. 

Användandet av Isoglukos i framtiden är därför inget de kan spekulera om idag – utan de väljer att ta 

sig an en djupare diskussion vid ett senare tillfälle. 

4.2.5 Krönleins 

Vid intervju med Krönleins intervjuades en person med befattning som laborant och 

produktutvecklare. Sötningsmedel är en viktig komponent i flera av företagets produkter och man 

anser sig ha en god kunskap och förståelse gällande de sockerlösningar som man använder idag.  

Respondenten anger att denne inte känner till isoglukos och får därför en kortfattad beskrivning om 

ämnet. Efter att fått ämnet förklarat för sig uppger svarande att denne tidigare känt till ämnet då man 

läst om det i en artikel.  Respondenten hävdar att kunskaperna kring isoglukos är väldigt begränsade 

och att svarande inte anser sig vara påläst om substitutet.  

När respondenten tillfrågades om man såg några för- eller nackdelar med isoglukos så framgick det att 

företaget såg det billiga framställandet som en fördel med substitutet. Företaget är öppna för 

förändring och påstår att det skulle vara möjligt att integrera substitutet i produktionen om man 

investerade i det.  

De komponenter som används i produkterna är viktiga för företaget. Man har krav på alla 

komponenter som används i industrin och alla leverantörer måste leva upp till dessa krav. Kraven är 

till för att upprätthålla en god kvalitet hos Krönleins produkter. I dagsläget används olika standarder av 

sockerlösning för olika produkter. Var och en syftar till att stärka varje produkts unika egenskaper.  

Beslutsunderlag för ändring i recept arbetas fram av flera kunniga personer i företaget, men det är 

slutligen företagets vice vd som fattar besluten.  
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Respondenten har läst en artikel om isoglukos, vilket man inte anser är tillräckligt för att media ska 

kunnat påverka personens inställning till substitutet. Allmäns anser respondenten att det råder en 

negativ ton mot isoglukos inom media. Detta är något som inte påverkar svarande, vilken istället har 

inställningen att substitutet är helt ofarligt. 
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5.0 Analys 

Analysen har härletts från både teori och empiri. Vissa av företagen som inkluderats i undersökningen 

har valt att vara anonyma. De benämns som AnonymA, AnonymB och AnonymC. Vi har valt att lägga 

upp analysen i de olika teman vi har skrivit om i teorin för att skapa en tydlig analys och återkoppling. 

5.1 Attityd  
Samtliga företag som intervjuats har haft inställningen om att de inte har en negativ attityd gentemot 

sötningsmedlet Isoglukos. När väl följdfrågor och mer djupgående intervju genomfördes så blev 

resultatet annorlunda. Coca Cola som upplever sig som positiva är i själva verket inte redo att testa 

Isoglukos då det anser att marknaden inte är redo. Vidare menar de att media speglar en negativ bild 

vilket i förlängningen skulle befläcka deras rykte. Parment (2015) beskrivet köpbeteende som något 

som utvecklas i den integrationen som en konsument har med det omgivande samhället. Genom 

upplevelser skapar man attityder och övertygelser som påverkar hur man ställer sig till varor. 

AnonymA har skapat sin kunskap och åsikter på egen hand allt eftersom att de har behövt den för sin 

verksamhet. Skapandet har därför inte kommit ur en reaktion från någon annans speglande av 

Isoglukos, utan har skett genom att man själv har läst på om produkten, använt den och sedan själva 

skapat en reaktion som Berglund (2001) beskriver om en person är positivt eller negativt ställd till 

något. AnonymB har en liknande relation till sötningsmedel men säger att de inte har någon vidare 

kunskap angående Isoglukos som ämne.  

Eftersom att dessa övertygelser är baserade på olika saker som verklig kunskap kan man enligt 

Parment (2015) klassa dem som antigen av funktionell eller emotionell karaktär, i AnonymAs fall 

funktionell eftersom att produkten används i produktionssyfte. Det fanns inget antydande på att 

införskaffningen av isoglukos hade något högre syfte som Parment (2015) beskriver med hjälp av 

Acne, att man köper kläder av det märket för att det är ”det bästa”. Men i en utsträckning så skulle 

AnonymAs användande av isoglukos kunna förändra deras kunders attityder om det har en sådan stor 

påverkan. Parment (2015) säger att det är svårt att ändra på en attityd och att man borde relatera till 

existerande attityder. Den initiala informationen har kommit genom media och kan, undermedvetet, ha 

skapat en attityd hos konsumenterna. Detta innebär att man som företag måste ta hänsyn till detta – 

vilket innebär att media påverkar en indirekt även om man inte anser det. 

En attityd som man skulle kunna relatera till är hur produkter som AnonymA, Coca Cola och liknande 

företag producerar, d.v.s. sötsaker. Saker man unnar sig och det är allmän kunskap samt attityd 

gällande dess onyttighet oavsett mängd. Detta kan göra det svårt för nya sötningsmedel, substitut till 

socker, att ta sig in eftersom attityden redan i mångt och mycket är negativ gentemot sötsaker.  
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5.2 Propaganda  
Propaganda är något som företagen inte upplever sig påverkade av. De menar att de i mångt och 

mycket påverkas av sina kunder, inte media. Däremot så påverkas kunderna av media, vilket innebär 

en indirekt propagandapåverkan i form av företagens största resurs.  

AnonymA till exempel säger sig själva att man inte blir påverkade av media utan att de har en ganska 

ytlig bild av sötningsmedlet. Detta betyder dock inte att man inte blir påverkad av propaganda. 

AnonymA säger själva hur man märker att allmänheten lyssnar på vad media säger även om det 

kanske inte alltid stämmer och hur det påverkar deras syn på sötningsmedlet, detta är något som 

Linebarger (1954) definierar som propaganda. Coca Cola menar att de använder det sötningsmedel 

som passar kundernas önskemål om smak och innehåll. De hävdar att Isoglukos har en negativ bild i 

media och menar att den nordiska marknaden inte är redo för det än.  

Jowett & O´Donnel (2006) hävdar att något som kännetecknar propaganda är en väldig ensidighet i 

den informationen som sprids, detta är något som flera av företagen vi har varit i kontakt med känner 

och även något som vi själva har märkt i media vid letande av källor vilka tagit upp samtalsämnet 

Isoglukos.  

Partnerföretaget Lantmännen Reppe har också märkt av den publicitet som Isoglukos erhållit i media 

och tror sig själva veta vilka som ligger bakom den. De beskriver något som de kallar ”Socker 

maffian” som består av de större sockerbolagen i Sverige som har oligopol av sockermarknaden nu 

och Reppe tror att de ser Isoglukosen som ett hot mot deras affärer. En Allmän negativ bild av 

isoglukosen skulle därför gynna sockerbolagen som vill behålla sina marknadsandelar.  

Detta skulle väl förklara den ensidiga informationen som sprids och vilket syftet skulle vara med den, 

det stämmer även överens med de beskrivningar av propaganda som Jowett och O´Donnel (2006) tar 

upp. 

Först säger dem att man förenklar det budskap man propagerar kring. Detta är något som Reppe och 

flera av våra företag har upplevt, man säger till exempel i media att Isoglukos skulle vara den största 

boven i USAs fetmaepidemi och inte lägga ansvaret på regleringar eller självkontroll och dåliga vanor. 

Alltså kan detta ses som ett mycket mer komplicerat problem som har förenklats inom media. 

En annan sak som Jowett och O´Donnel (2006) beskriver som en del av propaganda är förstärkning 

som händer när man överdriver och förstärker delar av sina argument för att väcka känslor som sker i 

de nyhetsartiklar vi undersökt, här skapar man en tydlig skurk av Isoglukos genom att länka den till 

cancer.  

Förtätning och förklädnad är de två sista saker som Jowett och O´Donnel (2006) beskriver som en del 

av propaganda, saker som vi ser inom artiklar som angår Isoglukos. Förtätning är när man leder ett 

resonemang som är baserade på ett citat där man endast vill använda sig av personens status utan att 
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argumentet leder till någon djupare eftertanke eller reflektion. Detta är något vi såg i en Expressen 

artikel av Callum Bloodworth (2014). Han tar upp ett citat från läkaren Mark Hyman som uppmanar 

till att man ska skära bort Isoglykos från sitt liv totalt så kommer man vara mer hälsosam. Vad 

Bloodworth (2014) inte lägger till är att detta självklart är fallet med alla sockerprodukter, artikeln är 

något paradoxal, vinklad och med en del halvsanningar i sig, som Jowett och O´Donnel (2006) säger 

är den sista tekniken inom propaganda, förklädnad. Förklädnad är att hålla tillbaka information för att 

undvika reflektioner och håller i budskapet för att den som läser artikeln ska anamma den åsikten man 

vill. 

5.3 Attitydförändring  
När man ska ta på sig att analysera en attityd säger Melén (1979) hur man inte bara kan konstatera om 

en attityd är positiv eller negativ till ett givet objekt utan han tar upp elva exempel på egenskaper som 

man bör analysera för att få en djupgående förståelse. 

1. Attitydens riktning  

Baserat på de svaren AnonymA har gett oss upplever vi en positiv till neutral attityd till Isoglukos från 

AnonymA, man ser det som ett billigt alternativ och skulle kunna använda sig av det men man skulle 

ändå kunna sluta använda sig av produkten om kunder slutar använda deras produkt p.g.a. Isoglukos. 

Det är denna brist på motvilja från att sluta använda Isoglukos om det skulle påverka kundernas som 

gör att AnonymA verkar luta mot en neutral attityd.  

AnonymB säger sig själva inte känna till ämnet så bra och därför ar det svårt att sätta en definitiv 

definition av deras attityd till sötningsmedlet förutom en neutral sådan grundad i okunnighet. Men om 

man ska anta så kan man tro att de skulle ställa sig positivt till ämnet då det sägs dra ner på kostnader, 

något som AnonymB verkar vara intresserade av.  

AnonymC hävdar att de inte tidigare har hört talas om Isoglukos. I brist på kunskap erhåller företaget 

därför en neural attityd till ämnet.  

Coca Cola är ser till sina kunder och menar att den nordiska marknaden inte är riktigt redo för 

Isoglukos än. Det är inte något som har efterfrågats och ligger således inte på agendan.  

Krönleins kunskap kring Isoglukos var låg men befintlig. Inställningen till Isoglukos var inte negativ 

men det fanns heller inga ambitioner för att vara först ut med att börja använda substitutet. 

Understrykas bör att man ansåg att det var mycket troligt att man kan tänkas byta till substitutet men 

dock inte i närtid. Attityden kan därav antas vara svagt positiv.  

2. Attitydens intensitet, dvs. berättigande 

AnonymA med berättigande har vi tolkat vilket skäl företagen har till sina åsikter ang. Isoglukos. 

AnonymA säger att de har övervägt att börja med Isoglukos i sin produktion för att det skulle vara en 
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bra ersättare till vad de använder sig av nu, men man är också drivna av att kunderna ska tycka om 

deras produkt så man ser Isoglukos fortfarande som utbytbart.  

AnonymB har inga starka känslor till Isoglukos och har heller inte tagit sig tid att undersöka det så 

mycket heller så att säga att de är neutrala är ganska berättigat.  

AnonymC ställer sig neutrala till användandet av Isoglukos och har p.g.a. kunskapsbrist inte tagit 

ställning till användandet av Isoglukos.  

Coca Cola har en fungerande affärsmodell med diverse olika sötningsmedel med och utan kalorier och 

anser sig inte vara i någon form av behov att anpassa sig efter ett medel som av företaget anses inte 

vara aktuellt för marknaden. De menar att det inte beror på medlet i sig, eller medias bild av det – utan 

helt och hållet på deras kunder.  

Då Krönleins kunskap kring Isoglukos var låg vilket betyder att attitydens intensitet också är låg. De 

känslor som företaget har kring Isoglukos kan antas vara positiva men ytliga.  

3. Attitydens stabilitet 

AnonymA – det är ganska svårt att bestämma hur stabil deras attityd är eftersom att det är ett nytt 

ämne och man inte ens har implementerat det i produktionen än. Det har inte funnits någon tid att testa 

stabilitet. 

AnonymB – samma som vid AnonymA så har det inte funnits någon tid för en stabilitet att testas.  

AnonymC anser sig själva inneha en neutral attityd mot isoglukos. Nämnas bör att respondenten 

ställde flertalet frågor kring isoglukos under intervjun, vilket tyder på att man söker fakta kring 

substitutet för att skapa sig en åsikt. Det är därför troligt att AnonymC inte håller sig neutrala till 

ämnet utan skapar sig en åsikt efter intervjun.  

Coca Cola tycks stå väldigt starka vid sin attityd gentemot isoglukos. De är enbart villiga att ändra sin 

bild i takt med att marknaden ändras.  

Krönleins bild av isoglukos är svag och den attityd som företaget har gentemot isoglukos är därför inte 

heller stabil.  Respondenten uppger att om företaget ska skapa sig en ordentlig bild av isoglukos så 

kommer man undersöka ämnet noga innan man publicerar sin ståndpunkt i frågan till sina kunder. 

Detta innebär att man håller ett öppet sinne kring isoglukos och den dagen man tittar noggrannare på 

substitutet är det fullt möjligt att attityder ändras. Grundat på detta kan man anta att den attityd som 

Krönleins har i dagsläget är ostabil.   

4. Attitydens styrka 

AnonymA har varit ganska tydliga hur vida stark deras attityd är. De fokuserar mest på att skapa en 

bra vara och kan tänka sig att byta till Isoglukos om det visar sig möta deras kriterier. Men man har 
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också sagt hur man kan tänka sig sluta använda Isoglukos om kunder inte köper varan på grund av just 

det innehållet, vilket vi anser ger deras attityd en ganska svag styrka.   

Om möjligt så har AnonymB en ännu svagare attityd än AnonymA, de har inte alls gjort någon större 

undersökning angående Isoglukos utan har knappt skapat sig en attityd.  

AnonymC:s neutrala attityd står svag då den är basserad på kunskapsbrist. Redan under intervjun lärde 

sig representanten mer kring substitutet vilket innebär att beslutsunderlaget för att skapa en attityd 

ökade. Det som den anställde lärde sig var ytlig kunskap kring isoglukos och attityden kan därav 

endast beskrivas som svag.  

Coca Cola har en annan inriktning och inte riktat sin attityd gentemot sötningsmedlet som sådant utan 

har snarare en attityd som reflekterar sina kunders behov. De anser sig vara flexibla gentemot sina 

kunder och anpassar sig efter vad de anser är det bästa.  

Respondenten hos Krönleins uppger att denne ifråga kort har läst om substitutet i en artikel och därför 

endast skapat sig en ytlig uppfattning kring isoglukos. Den positiva attityd som företaget håller kan 

därför endast beskrivas som ytterst svag. 

5. Attitydens inflytande 

AnonymA:s attityd har ett ganska litet inflytande då de själva säger att de värderar kundernas attityder 

mer än deras egna. Eftersom att den är så svag tror vi att den inte har något större inflytande på andra 

attityder utan bara existerar för att man behöver en liten uppfattning. Coca Cola har samma inställning 

som AnonymA och menar att inflytandet inte kommer från de själva utan från deras kunder. De hävdar 

att de har svårt att influera och ändra sina kunders attityd. Ovanstående kan härledas från Melén 

(1971) som också beskriver att en attityd är svår att förändra eller påverka separat. Författaren menar 

att man oftast möter ett oväntat stort motstånd.  

AnonymB har knappt skapat en attityd om Isoglukos så att säga att den har inflytande över andra 

skulle vara en lögn.  

AnonymC hävdar att man har kvalitetskriterier som alla dryckeskomponenter måste uppfylla då man 

prioriterar kvalitativa produkter. Företagets attityd mot isoglukos påverkar därför till stor del i beslutet 

om att börja använda isoglukos i produktionen.   

Coca Cola frånsäger sig sin attityds inflytande och menar att deras kunder (marknaden) 

bestämmer i vilken riktning de ska styra sin verksamhet. 

Då Krönlein attityd är så pass svag så kan man knappast påstå att den i dagsläget har influens på 

verksamheten eller framtida beslut kring isoglukos. 
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6. Attitydens synlighet 

AnonymA – Här är också attitydens svaghet en avgörande faktor. Det faktum att man inte har börjat 

att använda isoglukos gör att man inte heller skyltar med sina attityder kring det och att sluta sig till 

attityden blir svårt. 

AnonymB – Lika som AnonymA har AnonymB inte skapat en tillräckligt stark attityd för att den ska 

kunna påverka någon annan.  

AnonymC – Kunskapsbrist hos anonymC innebär att attityden är så pass svag att företaget snarare 

påverkas av sina intressenters åsikter än att sprida en egen åsikt ut till intressenterna. 

Coca Cola påtalar att de har flertalet undersökningar där statistik samlas in och man har en tydlig idé 

om vilka som föredrar samt vilka som inte föredrar deras olika specifika produkter. Man har således en 

aning om vilka som skulle kunna vara mottagliga för förändringar och testa nya produkter. De menar 

alltså att synligheten av attityden är hög i deras sammanhang då de vet hur deras kunders attityder är.  

Krönleins uppger att man inte kommer att publicera sin ställning i frågan förrän man undersökt ämnet 

närmare. Krönleins attityd påverkar därför inte andra som det ser ut idag. 

7. Attitydens inre påtaglighet   

AnonymA – Isoglukos har som vi förstår det inte gjort några större intryck på detta företag och är 

därmed ett oväsentligt element i deras föreställningsvärld. 

AnonymB – Även här så finns det inte en stark nog attityd till Isoglukos för att det ska vara väsentligt i 

deras föreställningsvärld. 

AnonymC – Liksom tidigare är attityden kring isoglukos för svag för att kunna vara en del av 

företagets föreställningsvärld.  

Här belyser Coca Cola, precis som tidigare att den inre påtagligheten ligger hos kunderna, och de är 

inte riktigt redo för det.  

Krönleins attityd är alldeles för svag för att det ska finnas en inre påtaglighet i deras attityd kring 

isoglukos.  

8. Attitydens grad av ”ego-involvement”   

Eftersom att denna punkt är baserad på hur investerad en person är i en attityd och ”jag-upplevelsen” 

kan den bli annorlunda när vi nu undersöker efter ett företags perspektiv. 

AnonymA – Som företag har vi fått reda på att man inte identifierar sig särskilt starkt till Isoglukos, 

det är ett medel för att nå ett mål. Det har inte blivit en del av deras identifiering som organisation.  

AnonymB har inte skapat en tillräckligt stark attityd till Isoglukos för att det ska ha någon påverkan på 

deras ”jag-upplevelse”.  
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AnonymC har heller inte kunskap nog kring isoglukos för att det ska kunna påverka någon ”jag-

upplevelse”. 

Coca Cola arbetar ständigt med olika typer av sötningsmedel för sina produkter. De arbetar succesivt 

för att få nöjdare kunder och anser att Isoglukos i dagsläget skulle kunna påverka företaget i en negativ 

riktning. De har inga problem med sötningsmedlet i sig men identifierar sig gärna inte med det då 

deras kunder inte är redo för det. 

Krönleins identifierar sig inte med isoglukos. Man håller möjligheten öppen inför framtiden, men 

satsar inte på att vara först ut med att börja använda isoglukos i sin produktion. Företaget kommer 

först publicera sin officiella ställning i frågan efter man har undersökt ämnet noggrannare.  

9. Attitydens grad av integrering eller isolering från ett större system   

Den attityd som AnonymA har skapat är relativt oberoende av politisk eller religiös påverkan. Den har 

sin grund i ett behov av kunskap och har sedan utvecklats på det sättet. De har dock sagt hur deras 

attityd skulle kunna förändras i framtiden i relation till hur deras kunders attityder påverkas av media, 

på så sätt skulle man dock kunna säga att deras attityd kan påverkas av politik. 

AnonymB är väldigt fokuserade på att leverera en bra produkt och är inte så insatta på Isoglukos, så att 

säga att deras politik har en stark påverkan skulle vara antagande.  

AnonymC arbetar med att producera kvalitativa produkter som ett grundläggande mål i verksamheten. 

Via att fatta interna beslut hoppas man att stänga ute integrerande åsikter och fatta beslut för företagets 

bästa.  

Coca Cola:s attityd påverkas relativt mycket av större system. Man skulle kunna se marknaden som ett 

större system där marknadens politik mångt och mycket styr Coca Cola:s attityd gentemot 

sötningsmedlet. Vad gäller religiös påverkar så är påverkan minimal. Fokus ligger precis som 

föregående att leverera en bra produkt. Det är i så fall om religion skulle påverka individer till ett 

förändrat köpbeteende som innefattar en attitydändring gentemot sötningsmedlet.  

Krönleins anger att de som företag först kommer att behöva undersöka substitutet innan man börjar 

använda det. Respondenten håller en positiv attityd och uppger sig inte påverkas av medias åsikter. 

Hur företaget i helhet påverkas av media och kringliggande faktorer är dock mer oklart. Efter som man 

uppger att man inte vill vara först ut med att använda isoglukos kan vi anta att man vill se en viss 

acceptans av isoglukos från omgivningen för att företaget ska undersöka möjligheten att applicera 

isoglukos till sin produktion. Grundat på detta kan vi se att omgivningen påverkar Krönleins beslut att 

använda isoglukos.  
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10. Attitydens beroende av precisionen eller avgränsningen av individens föreställningar om 

objekt 

AnonymA har inte visat på att deras tankar om andra objekt har påverkat hur man ser på Isoglukos 

överlag och grundas i en individuell attityd.  

AnonymB har knappt skapat en attityd kring Isoglukos så andras föreställningar angående objekt inte 

påverkar dem särskilt mycket. 

AnonymC har en för svag attityd mot isoglukos för att skapa föreställningar gentemot objektet.  

Coca Cola har inte resonerat kring individers föreställningar om objektet Isoglukos. Den stora faktorn 

de ser som upprätthållande av föreställningar av sötningsmedlet är medias bild. Många vill veta hur 

produkternas innehåll påverkar dem och gör man en översiktlig sökning på sötningsmedlet Isoglukos – 

får man inte någon positiv bild. Precis som tidigare nämnt så förmedlar många artiklar på nätet en 

negativ bild av sötningsmedlet och i vissa fall ställer man till och med sötningsmedlet som en 

ekvivalens till cancer.  

Krönleins påverkas i större grad av andras föreställningar kring isoglukos. Detta tydliggörs när man 

uppger att man inte har till syfte att vara först ut på marknaden med isoglukos men att man kan tänka 

använda sig av det om det slår sig in på den övriga marknaden. Andras förställningar av isoglukos 

påverkar därför beslutet kring huruvida Krönleins kan komma att använda isoglukos i sin produktion.   

11. Attitydens stöd av verifierbarheten av den föreställning om objektet, som attityden är 

riktad mot 

AnonymA – Det finns en del som säger att det skulle vara ett billigare alternativ som sötningsmedel 

som AnonymA säger skulle vara en av de anledningarna till att de skulle kunna använda sig av 

Isoglukos. På detta sätt är deras attityd stödd, men eftersom att det är en relativt svag attityd så är det 

svårt att tro att denna verifiering skulle vara en stark anledning till att fortsätta använda den om nu 

deras kunder inte vill köpa deras slutprodukt för att de använder sig av Isoglukos.   

AnonymB – AnonymB har inte börjat undersöka Isoglukos i någon större mängd och har inte heller 

behövt verifiering av deras attityder då de fortfarande är i ett stadie där de skapar en uppfattning om 

ämnet.  

AnonymC – Bristen av kunskap kring isoglukos innebär att företaget fortfarande inte har skapat sig en 

uppfattning kring substitutet. 

Lantmännen Reppe menar att sötningsmedlet Isoglukos skulle inte bara vara lättare att hantera, utan 

även billigare och bättre för miljön. Coca Cola menar att deras värde inte ligger i att ha en lätt process, 

inte heller att det ska vara så billigt som möjligt. Miljön är ett plus och något som de ständigt jobbar 

med. De menar att deras värde ligger i kundnöjdhet. De vill att kunderna ska vara nöjda, må bra och se 
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Coca Cola som ett bra varumärke. Deras största värde ligger således inte i deras tillverkningsprocess, 

utan i deras varumärke.  

Krönleins kunskap är bristfällig i frågan och företaget i helhet har ännu inte skapat sig en allmän 

uppfattning kring isoglukos.  
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5.4 Sammanställning 
Företagen har väldigt lika attityder gentemot sötningsmedlet Isoglukos. Samtliga anser att deras 

kunder, dvs. marknaden inte är riktigt redo än. Vad gäller attityder är de väldigt svåra att sätta fingret 

på. Med hjälp av verktyget ovan har en något negativ attitydbild mot sötningsmedlet Isoglukos 

förmedlats från samtliga företag.  
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6.0 Slutsats 

 

Redan från början kunde man se att flera av företagen inte hade en stark känslomässig attityd till 

isoglykos, man var mer fokuserade på hur kunderna uppfattade ämnet och hur de skulle reflektera över 

företagets användning av ämnet. Det faktum att media skapat en negativ bild av isoglykos påverkade 

företagen då man själva är rädda att detta ska överföras till sin egen image och skada sitt eget 

varumärke. Parment (2015) säger ju som vi visade i analysen att köpbeteende utvecklas i samband 

med interaktionen konsumenter har med det omgivande samhället att göra och de upplevelser och 

övertygelser som påverkar hur man ställer sig till varor.  

I relation till detta som Parment (2015) säger så anser de företagen vi har intervjuat att den 

informationen som hittills har nått allmänheten har blivit något smutskastad av olika media. Så vi 

tycker att man kan se ett ganska tydligt ursprung från var de som påverkar företagens intresse för 

isoglykos, d.v.s. kunderna, skapar sina åsikter. Coca cola använde detta som deras argument när vi 

frågade om de var intresserade av att använda isoglykos och att den negativa bilden i media är det som 

har varit avgörande för deras handlingar.  

Det som har skrivits om isoglykos än så länge i media är väldigt dåligt speglingar och saker som man 

kan argumentera hamnar under propaganda till en viss del. Från det vi har läst i media så verkar de 

flesta som skriver om isoglykos ha en agenda som är att visa det i ett dåligt ljus. Det är självklart inte 

en nyttig produkt och ska inte överkonsumeras men detta kan man säga om det som isoglykos skulle 

ersätta i en produktion. Dessa åsikter har genom artiklar gått ut till allmänheten och får stå som den 

enda informationen som finns om ämnet, något som gör att informationen blir speglad.  

I undersökningsfasen framgick det tydligt att det fanns en okunskap hos majoriteten av företagen som 

ingick i studien. Många hade tidigare hört talats om sockersubstitutet isoglukos från massmedia, men 

hade inte läst in sig närmare än så gällande substitutet. Att sockerrestriktionerna i EU skulle lätta och 

att lagarna kring användandet av isoglukos håll på att förändras var ny kännedom för 4/5 som ingick i 

undersökningen. Då en övertygelse baseras på kundskap kan ingen tydligare attityd identifieras hos 

dessa fyra (Parment, 2015). Okunskapen framgick i studien som den främsta orsaken till antagandet: 

att den svenska marknaden inte tycks vara redo att applicera isoglukos som ett substitut i sina 

produkter.  

Vad som har framkommit är hur företagen håller en ytterst svag attityd gentemot sockersubstitutet, 

både för och emot. Detta innebär att deras hållning till substitutet lätt kan ändras, om t.ex kunskapen 

skulle bli större eller om intressenternas förhållande till isoglukosen skulle förändras. Detta innebär att 

om ett av företagen skulle vara risktagande och introducera isoglukos i verksamheten så skulle detta 

påverka övriga aktörer på markanden (Ajzen, 2005). Om försäljningen förblir konstant med 
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sockersubstitutet så skulle avändandet innebära en komparativ fördel då kommer till en lägre 

inköpskostnad (Elliot mf.l, 2007). Troligt är då att övriga marknaden inom kort skulle anse 

skockersubstitutet attraktivt och ta efter initiativtagaren med att applicera isoglukos i sina produkter. 

Om marknaden skulle ställa sig negativ till användandet av isoglukos skulle detta innebära minskad 

försäljning för initiativtagande företag och troligtvis skulle övriga marknaden utveckla en negativ 

attityd kring sockersubstitutet (Ajzen, 2005).   
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8.0 Bilagor 

 

8.1 Initiala frågor 
Initiala frågor som ställdes till företagen: 

1. Hur väl insatt är du/ni vad gäller sötningsmedel? 

2. Har du/ni någon koll på sötningsmedlet Isoglukos? Hur ser ni isåfall på lagändringen 2017 där 

restriktionerna inom EU upphör? 

3. Vad ser ni för för- och nackdelar med Isoglukos? 

4. Hur skulle ni känna för att ändra delar av er verksamhet till Isoglukos istället för 

sockerlösning? 

5. Hur högt värderar ni vilken typ av sötningsmedel ni använder er av? Är det av stor betydelse? 

6. Använder ni er av någon typ av ”normal” standard vad gäller sötningsmedel eller skulle ni 

kunna tänka er att ändra till effektivare substitut? 

7. Vem beslutar om receptet ska ändras på era produkter? Är det ni som gemensam grupp eller 

enbart ledningen? 

8. Isoglukos har uppmärksammats i media, är det något ni märkt av? Har detta isåfall påverkat er 

uppfattning kring sötningsmedlet? 

9. Vad anser ni media har för bild av sötningsmedlet och vad tror ni är den bakomliggande 

faktorn för denna bild? 
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8.2 Operationalisering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


