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Abstract 
 
Due to raised awareness about the importance of sustainability, the demand of sustainable 
products has increased over the last decades. Moreover, sustainability has become one of the 
most central topics in most businesses. In regard to this ongoing process of change, the 
concept of sustainable marketing has emerged. Consumers possesses the final solution and 
have the greatest impact on the process towards sustainable development. Therefore, this 
study, from a consumer perspective, intends to investigate what factors affect human 
behaviour in process of consuming ecological eatables. More specifically, investigate how 
sustainable marketing affects consumer behaviour and how this impact can lead to increased 
consumption of ecological eatables. The research is based on the theory of planned behaviour, 
that will contribute to an understanding of how human behaviour can be affected. The chosen 
research method is a quantitative, therefore a survey with 230 respondents has been 
conducted. Based on the analysis that has been made it can be stated that consumer attitude is 
the factor that most likely can be influenced with sustainable marketing. On the contrary, 
subjective norms and perceived behavioural control do not have as strong an impact on the 
intention of an individual, that potentially could change a behaviour. It can also be confirmed 
that there are barriers that can obstruct individuals from consuming ecological eatables, and in 
many occasions sustainable marketing has an important impact that could help consumers to 
overcome these barriers. In conclusion, sustainable marketing has the potential to raise 
awareness, create motivation and educate consumers which will increase consumption of 
ecological eatables.  
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Sammanfattning  
 
På grund av ökad medvetenhet om vikten av hållbarhet, har efterfrågan på hållbara produkter 
ökat de senaste decennierna. Hållbarhet har övergått till att bli en av de mest centrala frågorna 
i de flesta företag, och utifrån denna förändringsprocess har konceptet hållbar marknadsföring 
vuxit fram. Konsumenter besitter det slutgiltiga valet och har därmed störst inverkan på 
förändringen mot en mer hållbar utveckling. Denna studie utgår därför från ett 
konsumentperspektiv, och har syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar en individs 
beteende vid konsumtion av ekologiska livsmedel. Mer specifikt, undersöka hur hållbar 
marknadsföring påverkar konsumentbeteendet och hur denna påverkan kan leda till ökad 
konsumtion av ekologiska livsmedel. Denna studie baseras på Teorin om planerat beteende, 
som medför en förståelse för hur en individs beteende kan påverkas. Den valda 
undersökningsmetoden är kvantitativ, därför har en enkätundersökning med 230 respondenter 
genomförts. Baserat på den analys som gjorts kan det konstateras att konsumenters attityder är 
den faktor som mest troligt kan influera ett beteende med hjälp av hållbar marknadsföring. 
Däremot, har inte subjektiva normer och upplevd beteendekontroll lika stor inverkan på en 
individs avsikt, som potentiellt leder till ett beteende. Det kan även konstateras att det finns 
hinder som kan försvåra för individer att konsumera ekologiska livsmedel, och i många av 
dessa fall har den hållbara marknadsföringen en viktig inverkan för att få konsumenter att 
överkomma dessa hinder. Avslutningsvis, har hållbar marknadsföring möjlighet att öka 
medvetenheten, skapa motivation och utbilda konsumenter, vilket kommer öka konsumtionen 
av ekologiska varor. 
 
Nyckelord: hållbarhet, hållbar marknadsföring, konsumentbeteende, ekologiska livsmedel 
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1. Inledning 

 
Frågan om hållbarhet är något som blivit allt viktigare under de senaste decennierna, oavsett i 
vilken aspekt det talas om. Efterfrågan på hållbara varor ökar allt mer, vilket har lett till att 
ämnet blivit mer centralt i alla olika verksamheter i samtliga branscher (Cherian & Jacob 
2012). Ett begrepp som växt fram ur denna förändringsprocess är hållbar marknadsföring. 
Hur kan detta begrepp bidra till en ökad förståelse hos konsumenter och inverka på denna 
process? Det är ingen tvekan om att det är konsumenterna som har den slutgiltiga lösningen 
och störst inverkan på processen mot hållbar utveckling. Det är konsumenter som skapar 
efterfrågan på produkter, vilket i sin tur påverkar företags produktutveckling och val av 
kanaler (Ottosson & Parment 2013). Samtidigt som denna efterfrågan ökar, finns det även en 
hel del barriärer som hindrar individer från att leva en mer hållbar livsstil, i form av 
konsumtion av ekologiska livsmedel. Trots vetskapen om vikten av hållbarhet, försvårar dessa 
barriärer det så pass för konsumenterna, att valet resulterar i att avstå dessa livsmedel 
(Grunert 2011). En ytterligare svårighet som hindrar konsumenter i dagsläget är att 
konsumenter ofta har en annan avsikt med sitt beteende, än vad det slutgiltiga beteendet 
faktiskt visar (Szmigin & Piacentini 2015). Denna tvåsidighet i konsumentbeteendet kan 
mycket väl relateras till den goda inställningen till ekologiska produkter, som konsumenter 
ofta inte lever upp till i form av konsumtion av hållbara varor. En intressant aspekt är hur 
konsumenternas syn på barriärer och avsikter som inte speglar deras beteende kan påverkas 
av hållbar marknadsföring. Butikerna erbjuder ett stort utbud av ekologiska produkter, därför 
anses det relevant att undersöka vad som påverkar konsumenternas beslut att köpa respektive 
avstå dessa livsmedel. 

1.1 Problembakgrund 

Svenska folkets matkonsumtion står för 25 procent av landets miljöpåverkan (Ekström, 
Ottosson & Parment 2017), därför är hållbar konsumtion av livsmedel ett problemområde 
som bör prioriteras för att i framtiden kunna nå en förändring. Hållbar konsumtion definieras 
av Konsumentverket (2013) som medvetenhet av de konsekvenser ens köp av en vara eller 
tjänst medför utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. För att få individer att 
konsumera mer hållbart är det högst nödvändigt att identifiera de främsta anledningarna till 
varför konsumenter avstår från att göra det. Tukker, Cohen, Hubacek och Mont (2010) menar 
att det finns en osäkerhet i konsumenternas val av ekologiska varor och att det därför är 
viktigt att ha vetskap om hur information om hållbarhet kommuniceras ut till konsumenterna 
för att kunna öka riktningen mot mer hållbar konsumtion. Cherian och Jacob (2012) har 
identifierat ett växande behov att övergå till ekologiska produkter bland marknadsförare och 
konsumenter. Hållbarhetsproblem kan lyftas med hjälp av hållbar marknadsföring, och skapa 
en medvetenhet hos människor om dessa problem och på vilket sätt dem kan värna om miljön 
vid övergång till hållbara produkter. Vidare menar Cherian och Jacob (2012) att anledningen 
till att en del konsumenter avstår från hållbara varor beror på att de har en bristfällig kunskap 
och låg medvetenhet om dessa produkter. För att kunna undersöka en specifik aspekt av ett 
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beteende rekommenderar författarna att specificera attityden mot ett hållbarhetsproblem, som 
exempelvis köpviljan av ekologiska varor (ibid).  
 
Konsumentbeteende inkluderar allt från attityd, värderingar, tankar och beslut och är ett 
internationellt begrepp inom marknadsföring (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Hur 
individen fattar beslut och vad detta beror på har alltid varit aktuellt för forskare inom ämnet, 
då individernas val inte endast påverkas av egna värderingar utan i hög grad påverkas av 
företags beteende gentemot individerna som konsumenter (Boulstridge & Carrigan 2000). 
Forte och Lamont (1998) menar att företag har en stor roll i samhället och att konsumenter i 
allt högre grad gör beslut som påverkats av dessa. Tidigare forskning visar att ansvarsfull 
marknadsföring resulterar i ett positivt köpbeteende hos konsumenter (Boulstridge & Carrigan 
2000).  
 
Enligt Young, Hwang, McDonald och Oates (2010) anger 30 procent av svenskarna att de är 
bekymrade över miljön och att de vill handla mer hållbart, men att de inte vet hur de ska gå 
tillväga för att fullfölja det. Statistik från SCB visar att det skett en ökning av ekologiska 
livsmedel från 2004, då SCB först började föra statistik om detta, till 2017 med 5,6 
procentenheter (SCB 2017). Den största förändringen skedde mellan 2013 och 2014, då 
försäljningen av ekologiska livsmedel ökade med hela 45 procent (SCB 2015). Detta tyder på 
att konsumtionen av ekologiska livsmedel är en uppåtgående trend i samhället då allt fler 
konsumenter väljer att handla ekologiskt. Ekologiska livsmedel avser livsmedel som odlats på 
ett lantbruk där det ställs krav på förnybara resurser och förbud mot bekämpningsmedel 
(Borén 2018). Trots en ökad försäljning avstår fortfarande en stor grupp individer från att 
konsumera ekologiska livsmedel. Problemet med den befintliga gruppen individer som väljer 
att inte handla hållbart beror enligt Ekström, Ottosson och Parment (2017) på en rad orsaker 
som vidare kan beskrivas som kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer. Mer 
specifikt kan dessa faktorer beskrivas utifrån subkulturer, sociala roller och status, 
ekonomiska förutsättningar samt motivation, men det finns även en hel del andra faktorer som 
påverkar individen till att handla eller inte handla ekologiskt.  
  
Kristensson och Fridberg (2015) studie visar att 80 procent av respondenterna har en positiv 
inställning till hållbara produkter, men bara 20 procent väljer i slutändan att konsumera 
ekologiskt. Det är individens egna ansvar att ta hållbara beslut genom att exempelvis välja 
ekologiska livsmedel för att bidra till ett mer hållbart samhälle. O’Rourke och Ringer (2016) 
menar dock på att det kan finnas en problematik i att ansvaret endast läggs på individen. 
Människors beteende grundar sig inte alltid på vad som ger maximal nytta, utan 
beslutfattandet influeras ofta av vanor. Ottosson (2013) antyder att kunder som implementerar 
ett hållbart perspektiv i sin konsumtion kan påverka företagen att agera på ett mer hållbart 
sätt. Detta öppnar upp för viktiga frågor, vad är företagens roll i detta och hur kan de på bästa 
sätt hjälpa konsumenten att fatta bra beslut? Kommunikation kan bidra till att förändra 
konsumentbeteendet i en mer hållbar riktning då det möjliggör att inverka på människors 
livsstil (ibid). O’Rourke och Ringer (2016) belyser även att information om hållbarhet är den 
främsta källan till en förändrad livsstil och ett mer hållbart konsumtionsmönster, dock är det 
inte givet vilken inverkan denna information faktiskt har på konsumentbeteendet.  
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Enligt en studie av Dagens Nyheter (Kihlberg 2017) säljer ekologiska varor bättre på internet 
än i butik, vilket enligt dem beror på att det är lättare där att se vad som är ekologiska varor 
till skillnad från hur ekologiska varor framställs i butikerna. Ekologiska varor på internet har 
ökat med 15–25 procent, vilket är dubbelt än i detaljhandeln (Ryegård 2018). O’Rourke och 
Ringer (2016) har genomfört en undersökning på individer som konsumerar varor online. 
Forskarna menar att det skett stora förändringar i var och hur konsumenter får tag i 
information, samt vad de gör med informationen när de väl har den. Vidare antyder 
författarna att det saknas forskning på hur hållbar utveckling kan motivera konsumenter till ett 
ändrat beteende i form av ökad konsumtion av hållbara varor i butik. Hur kommer det sig att 
konsumtionen av ekologiska varor inte är lika bra i butik? Kan butikerna förbättra detta med 
hjälp av hållbar marknadsföring? En tydlig distinktion av ekologiska livsmedel inom e-
handeln och i butiker bör höja butikens engagemang att öka försäljningen av ekologiska varor 
även i butik, möjligen ligger problemet i att butikerna inte vet hur de ska gå tillväga. 

1.2 Problemformulering 

Problemet som diskuteras i ovanstående stycke resulterar i följande frågeställning som studien 
avser behandla: 
 

• Vilken roll har butikernas hållbara marknadsföring för konsumenternas avsikt att 
handla mer ekologiskt? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån ett konsumentperspektiv undersöka vad som påverkar 
en individs avsikt att konsumera ekologiska livsmedel, mer specifikt undersöka hur 
konsumenternas beteende påverkas av butikernas hållbara marknadsföring och hur detta kan 
leda till ökad konsumtion av ekologiska livsmedel.  

1.4 Avgränsning 

Hållbar konsumtion innefattar många olika aspekter, därför är denna studie inriktad på hållbar 
konsumtion av livsmedel, mer specifikt konsumtionen av ekologiska produkter. Studien 
avgränsar sig till konsumentbeteende, då det är konsumenternas beslut till köp av ekologiska 
varor som undersöks. Hållbar marknadsföring inkluderar sociala, miljömässiga och 
ekonomiska aspekter, denna studie avgränsar sig till de miljömässiga aspekterna i den 
hållbara marknadsföringen. Studiens aspekt av hållbar marknadsföring kommer begränsas till 
hur konsumenter uppfattar hur butiker marknadsför ekologiska produkter i butik, därmed 
utesluts e-handel samt annan marknadsföring utanför butik. Fokus ligger därmed på det sista 
steget i den hållbara marknadsföringen, det vill säga steget där butiker kommunicerar 
ekologiska produkter till konsumenterna. Denna studie behandlas även med hänsyn till en viss 
tidsdimension, då tidsramen inte möjliggör att låta en större del av populationen delta i 
undersökningen. En konsekvens av detta är ett medvetet bortfall av individer.  
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Studien gör även empiriska avgränsningar, delvis i form av en kvantitativ metod och utesluter 
därmed kvalitativ metod. Det görs även en avgränsning inom den kvantitativa metoden, då 
studien endast utgår från en enkätundersökning. Teorin som studien främst behandlar är 
Teorin om planerat beteende. Den valda teorin avgränsar studien då den behandlar tre olika 
aspekter: attityd, sociala normer och upplevd beteendekontroll, som i sin tur påverkar avsikten 
hos en individ och dennes slutgiltiga beteende (Ajzen 1991). Frågorna i enkäten är förankrade 
i teorin, vilket betyder att en avgränsning i studien behövts göras till teorins innehåll. Teorin 
lägger vidare en grund för vad studien undersöker, som är hur hållbar marknadsföring 
påverkar dessa tre aspekter som leder till individens avsikt om ett visst beteende. 
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras först de centrala begreppen som studien berör. 
Sedan presenteras tidigare forskning inom området, för att skapa en bredare förståelse för 
ämnet. Tidigare forskning gör det möjligt att i analysen jämföra studiens resultat med 
tidigare forskares resultat. Den teoretiska referensramen innefattar även centrala områden 
som hållbar marknadsföring och hållbart konsumentbeteende. Teorin som studien avser 
behandla presenteras även, vilket är Teorin om planerat beteende. Avslutningsvis presenteras 
valet av den teoretiska referensramens olika delar. 

2.1 Centrala begrepp  

Hållbar Marknadsföring - Företag arbetar med att integrera sociala, miljömässiga och 
ekonomiska aspekter hela vägen från strategi till marknadsföring (Ottosson & Parment 2013). 
När hållbar marknadsföring diskuteras i denna studie ligger fokus på marknadsföringen och 
hur den kommuniceras ut mot konsumenter.  
 
Ekologiska livsmedel - Där det i odlingen inte använts konstgödsel och syntetiskt framställda 
kemiska bekämpningsmedel och då fodret till djuren till största del är odlat på den egna 
gården (Livsmedelsverket 2015). 
 
Konsumentbeteende - Begreppet syftar till att förklara var, när, hur och varför en konsument 
beter sig på ett visst sätt i olika situationer (Ekström, Ottosson & Parment 2017).  
 
TPB - Theory of planned behaviour, på svenska Teorin om planerat beteende. Teori som 
grundar sig i hur en individs avsikt leder till ett visst beteende (Ajzen 1991). 
 
Avsikt - En central faktor inom Teorin om planerat beteende, avsikten fångar motivationen 
individen känner kring ett visst beteende. Desto starkare avsikt, desto mer kommer individen 
anstränga sig för att utföra beteendet.  
 
Upplevd beteendekontroll - Begreppet förklarar hur lätt eller svårt en individ anser att det är 
att utföra ett visst beteende. Detta bygger på huruvida individen anser att den har rätt 
förutsättningar för att kunna utföra beteendet (Ajzen 1991). 
 
Attityd - Begreppet bygger på vilka konsekvenser individen tror att beteendet kommer att 
generera och vilket värde dessa konsekvenser har (Ajzen 1991). 
 
Subjektiva normer - Begreppet förklarar att omgivningen kan påverka individen till att bete 
sig på ett visst sätt, och hur motiverad individen känner sig att leva upp till dessa 
förväntningar (Ajzen 1991). 
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2.2 Tidigare forskning 

För att undersöka hållbar marknadsföring och konsumenternas attityd gentemot hållbara 
produkter har Cherian och Jacob (2012) i en studie introducerat konceptet av hållbar 
marknadsföring och sedan analyserat om det är konsumenternas preferenser som formar detta 
koncept. Författarna identifierar en förändring i konsumenternas attityd till en hållbar livsstil, 
vilket har lett till att individer aktivt försöker reducera sin miljöpåverkan. Denna förändring är 
något som företag lagt märke till, och försöker vinna konkurrensfördelar genom att utforska 
potentialen i den hållbara marknadsföringen. Utifrån teorin Reference group theory och 
utformningen av ett konceptuellt ramverk samt i utgångspunkt i en kvalitativ studie syftar 
Cherian och Jacobs (2012) studie till att identifiera relationen mellan konsumentattityder och 
hållbar marknadsföring. Det Cherian och Jacob (2012) kom fram till är att i och med att 
konsumtionsnivån är för hög och ohållbar, finns det ett behov av hållbar marknadsföring och 
ett behov av en förändring i konsumenternas beteende och attityd gentemot en hållbar livsstil.  
 
För att undersöka hur konsumenter skiljer sig åt gällande uppfattning av miljömärken har 
D’Souza, Taghian och Lamb (2006) genomfört en kvantitativ undersökning bland 
konsumenter. Syftet med undersökningen är att skapa en förståelse för hållbara 
konsumenternas intentioner och effektiviteten av ekologiska produktmärkningar. Vidare ger 
undersökningen även företag en insikt i lämpliga marknadsföringsstrategier för hållbara 
produkter samt ekologiska märkningar. D’Souza, Taghian och Lamb (2006) identifierar en 
förändring i konsumenternas preferenser gällande hållbara produkter. För att konsumenter ska 
kunna välja hållbara alternativ, kräver det att produktetiketter bistår med grundläggande 
information. Resultatet av undersökningen visar att en övervägande del av konsumenterna 
anser att produktetiketter är svårtolkade. Det finns dock konsumenter som väljer hållbara 
produkter även om kvaliteten upplevs sämre i förhållande till alternativa produkter. Detta 
eftersom denna grupp konsumenter anser att den hållbara märkningen är viktigare än 
kvaliteten på varan.  
 
O’Rourke och Ringer (2016) har genomfört en kvantitativ studie om 
hållbarhetsinformationens inverkan på konsumenternas köpintention, och hur denna inverkan 
varierar beroende på hållbarhetsproblemets karaktär, produktkategori, olika sorters 
konsumenter och informationens karaktär. Undersökningen utgick från Decision making 
theory, och avgränsades till konsumenter som konsumerar varor online. Forskarna identifierar 
ett gap mellan vad konsumenter påstår bry sig om och hur de faktiskt agerar i en sådan 
situation. Forskning visar att 30 till 70 procent av konsumenterna påstår att de vill konsumera 
mer hållbart, men att bara 1 till 5 procent faktiskt gör det. Detta gap beror enligt O’Rourke 
och Ringer (2016) på brist på trovärdig information om hållbara produkter, negativ 
uppfattning om kvaliteten på hållbara produkter, lojalitet mot varumärken som inte tillverkar 
hållbara produkter och att individer är skeptiska mot vilken inverkan de själva kan ha. 
Undersökningen resulterade i att det kan bevisas att många konsumenter påverkas av 
hållbarhetsinformation, samt att köpintentionen i själva verket kan minska om en produkt 
framstår som mer hållbar. Däremot, visar undersökningen att konsumenter som är 
informerade om hållbarhet använder sig av denna kunskap i köpprocessen. Det påvisas även 
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en statistisk signifikans mellan hållbarhetsinformation och köpintention, och anledningen till 
detta anses vara ett självintresse av att vara hälsosam.  

2.3 Hållbar marknadsföring 

Belz (2006) definierar hållbar marknadsföring som att bygga och upprätthålla hållbara 
relationer med konsumenter, den sociala omgivningen och miljön. Emery (2012) definierar 
istället hållbar marknadsföring som ett holistiskt tankesätt som har målet att försäkra att 
marknadsföringsstrategier är utformade för att säkra rättvisa sociala, miljömässiga och 
ekonomiska aspekter till fördel för framtida generationer av konsumenter, anställda och 
samhället i helt.  
     
I Hållbar Marknadsföring diskuterar Ottosson och Parment (2013) hur sociala, miljömässiga 
och ekonomiska hänsynstaganden kan bidra till hållbara företag och marknader. Hållbarhet är 
ett begrepp som grundar sig i att något är fast, säkert eller beståndande. Konsumenter ställer 
allt högre krav på hållbara varor och tjänster, vilket i sin tur resulterar i att företag måste ta 
detta begrepp i beaktning i företagets alla delar (Ottosson & Parment 2013). Belz och Peattie 
(2012) skriver att ett mål med hållbar marknadsföring är att höja säkerheten kring produkter 
och minska negativ påverkan på människors hälsa. Hållbarhet implementeras därför även allt 
mer i marknadsföringskampanjer samt kommunikationsstrategier, för att öka transparensen i 
det hållbara företagandet (ibid). Belz (2006) definition av marknadsföring fokuserar på 
företags hållbara relationer med omvärlden. Genom att förmedla en känsla av kvalitet, värde 
och miljövänliga produkter kan företagen skapa långsiktiga relationer med sina kunder. 
Utifrån de separata begreppen hållbarhet och marknadsföring, definierar Ottosson och 
Parment (2013) hållbar marknadsföring som hur företag arbetar med att integrera sociala, 
miljömässiga och ekonomiska aspekter från strategi till implementering på olika nivåer i 
företaget, såsom marknadsföring.  
 
Hållbar marknadsföring spelar en stor roll då det fortfarande finns en brist på medvetenhet, 
förståelse och förtroende bland konsumenter angående hållbarhetsproblem (Gordon, Carrigan 
& Hastings 2011). En viktig del av hållbar marknadsföring är hur konsumenter uppfattar den, 
vilket görs med hjälp av marknadskommunikation (Ottosson 2013). Ottosson (2013) förklarar 
att marknadskommunikation är det främsta hjälpmedlet för att bidra till en ökad konsumtion 
av hållbara livsmedel, då den kan informera, utbilda, övertyga och uppmuntra hållbara 
konsumtionsmönster. Enligt studien Popai (2012) sker 76 procent av alla köpbeslut som 
individer gör inne i butiken och påvisar således att företag har stort ansvar att utbilda och 
upplysa konsumenter att handla hållbart på plats i butiken. Kommunikationen fokuserar även 
på att förändra köpbeteendet hos konsumenterna, genom att ersätta ordinarie produkter med 
mer hållbara produkter (Ottosson 2013). Att påverka och skapa beteenden hos konsumenter är 
något som företag använder sig av för att öka försäljningen av vissa varor, det vill säga att öka 
behovet hos konsumenten vilket påverkar deras inköpsbeteenden. Detta kan exempelvis göras 
genom att demonstrera i vilka situationer produkten ska användas (Popai 2012). En ytterligare 
del i kommunikationen är att informera konsumenter om de hållbara varor som företaget har 
att erbjuda (Emery 2012).  
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Ottosson (2013) menar även att en effektiv marknadskommunikation krävs för att kunna 
förändra ett konsumentbeteende, vilket kan göras genom 3C principen. 3C principen bygger 
på tydlighet, trovärdighet och jämförbarhet. Tydlighet innebär att kommunikationen ska vara 
tydlig, direkt och inte använda påståenden som skulle kunna missförstås av konsumenten 
(Ottosson 2013). Testa, Iraldo, Vaccari och Ferrari (2015) anser att sannolikheten är större att 
individer konsumerar hållbara varor om det är tydligt vad de står för, författarna menar att 
detta kan förstärkas genom tydliga certifieringar och märkningar. Rex och Baumann (2007) 
menar att certifieringar är den vanligaste marknadsföringen av hållbara produkter och att 
hållbara marknadsföringsstrategier kan vara ett sätt att nå ut till fler kunder.  
 
Trovärdighet syftar istället till att kommunikationen ska vara realistisk, tillgänglig och bestå 
av kontrollerbara påståenden. Något som ökar trovärdigheten ur konsumentens synpunkt är 
varor som är certifierade av kända organisationer (Ottosson 2013). För att certifieringar ska 
vara effektiva som marknadsföring krävs det att konsumenter anser att dessa certifieringar är 
pålitliga, och för att få konsumentens tillit krävs det att certifieringen ställer krav på 
produkten (Belz och Peattie 2012).  
 
Konsumenter är mer benägna att tro på påståenden som stöds av varumärken med positiva 
associationer till miljöansvar. Dock anses konsumenter vara mer skeptiska mot varumärken 
som påstår sig vara miljövänliga, men där det saknas information om positiva associationer 
(Ottosson 2013). Jämförbarhet avser att göra enkla, meningsfulla och korrekta jämförelser för 
att ge konsumenten möjlighet att ta ett beslut. På grund av spridningen av miljöcertifieringar 
från alla olika företag försvinner vikten av varför ett miljövänligt påstående verkligen är 
viktigt. I och med ökningen av antalet miljövänliga påståenden samt produkter kan detta 
försvåra för konsumenterna att göra korrekta jämförelser av olika produkter och välja den 
produkt som faktiskt har en positiv inverkan på miljön (Ottosson 2013).  

2.4 Hållbart konsumentbeteende 

Hållbara beteenden och köpbeslut har undersökts av flera olika forskare. Ramayah och 
Mohamad (2010) menar att ett hållbart beteende uppkommer utifrån en oro för miljön, ju mer 
bekymrad en individ är desto större är chansen att personen kommer att handla hållbara 
produkter. Paco, Raposo och Filho (2009) menar dock att anledningen till ett hållbart 
beteende inte endast kommer från externa faktorer såsom miljö, utan att det grundar sig i 
individens egna uppfattning av dennes förmåga att genomföra beteendet. Persson och 
Hemberg (2010) skriver att det finns en tydlig koppling mellan miljöfrågor och konsumentens 
upplevda nytta, anser individer att det påverkar dem positivt att handla på ett visst sätt 
kommer deras chanser att göra det öka. Finns det både etiska och själviska konsekvenser av 
att konsumera en miljövänlig produkt har de själviska effekterna oftast störst påverkan, och 
ses som drivkraften i att engagera sig. Det handlar mestadels om själviska val där det finns en 
påverkan på individens hälsa (ibid). Pedersen och Needgaard (2006) poängterar att inte alla 
individer förändrar sitt beteende, även fast information och kunskap om hållbarhet har ökat. 
Författarna syftar till en skillnad mellan individers inställning till hållbarhet och deras slutliga 
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konsumtionsbeteende. Vermier och Verbeke (2006) definierar denna skillnad som attitude-
behaviour gap vilket är ett gap som har för avsikt att förklara skillnaden mellan konsumentens 
önskade konsumtion och deras faktiska konsumtion. Detta menar dem kan bero på att en 
konsument kan ha en positiv inställning till hållbarhet men att de inte handlar hållbart (ibid). 
Ohtomo och Hirose (2007) menar att det finns en komplexitet i dagens konsumtionsmönster 
då konsumenter som är miljömedvetna inte fullföljer den medvetenheten i sin konsumtion. 
Detta skapar en svårighet för företag att förstå sig på konsumenternas beteende (ibid). Vad 
som beror på detta attitude-behaviour-gap kan delvis förklaras med barriärer som försvårar för 
konsumenten att handla hållbart (Grunert 2011). 

2.5 Barriärer för hållbar konsumtion  

I artikeln Sustainability in the Food Sector: A Consumer Behaviour Perspective (2011) lyfter 
Grunert sex olika barriärer som kan hindra konsumenter från att handla hållbara livsmedel. 
Grunert (2011) skriver att trots en positiv attityd till hållbara varor avstår de flesta 
konsumenterna att handla hållbart. Den första barriären definierar Grunert (2011) som vana. 
Författaren menar att konsumenter vanligtvis handlar de livsmedel de brukar, utan att 
reflektera över att det finns andra alternativ. Detta kan bland annat bero på att handlingen sker 
när kunden är stressad och därmed inte ser eller reflekterar över en ekologisk märkning. 
Ekström, Ottosson och Parment (2017) skriver att vanor är den avgörande anledning till att 
konsumenter inte agerar i enlighet med sina attityder. Detta beror dels på att konsumtion av 
livsmedel oftast sker omedvetet, men även på att individen köper samma varor som tidigare 
då det kräver mindre tid för fundering av en alternativ vara (ibid). Ekström, Ottosson och 
Parment (2017) nämner även att konsumenter agerar efter rutiner och invanda mönster för att 
minska det risktagande som köp av en ny vara innebär, en ytterligare anledning är att 
konsumenterna inte litar på företaget och att deras varor är hållbara. Ajzen (2011) påpekar att 
tidigare beteende är den bästa utgångspunkten för att ha en uppfattning om ett framtida 
beteende. Detta har påvisats med empiriska bevis i form av starkt identifierade korrelationer 
mellan tidigare beteende och senare beteende som antyder att det endast finns en temporär 
stabilitet gällande det specifika beteendet.  
 
Den andra barriären är att konsumenten inte anstränger sig för att förstå vad den ekologiska 
märkningen betyder, konsumenterna ser den men vet inte vad de ska göra med den 
informationen, vilket kan bero på kunskapsbrist (Grunert 2011). När konsumenter sätter sig in 
i processen att försöka förstå betydelsen av ekologiska märkningar, sker det ofta att 
konsumenten får en felaktig bild av vad märkning betyder. Detta menar Grunert (2011) bero 
på att individen tolkar märkningen utifrån den redan existerande kunskapen som individen 
har. Vidare leder detta till att konsumenten får en viss uppfattning om produkten, som ofta 
leder till att konsumenten avstår från att köpa produkten (ibid). Jagers, Martinsson och 
Nilsson (2009) skriver även dem att otillräcklig kunskap och information kan resultera i att 
utfallet inte blir som konsumenten önskar. Dock skriver Andersson, Von Borgstede, Eriksson, 
Guath, Henriksson, Sundqvist och Åkesson (2011) att information inte alltid är en tillräcklig 
anledning för att förändra ett beteende hos en individ. Information kan ändra attityden, men 
det krävs mer än information för att det ska påverka beteendet.  
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Den tredje barriären är att konsumenten köper produkten men av fel anledning, vilket har en 
negativ effekt om konsumenten senare märker att produkten inte fungerar på det sättet som 
önskades vid köp (Grunert 2011). Den fjärde barriären är att konsumenten anser att livsmedel 
som inte är ekologiska smakar bättre eller är mer prisvärda än ekologiska varor, vilket 
resulterar i att de ekologiska varorna utesluts (ibid). Ekström, Ottosson och Parment (2017) 
bekräftar att pris är en av de främsta barriärerna vid köp av produkter. Vidare har en 
konsuments ekonomiska förutsättningar stor vikt vid valet av produkt, och många gånger 
kommer produkten snarare vara funktionalistisk än symbolisk för att undvika höga priser 
(ibid). Michaud och Llerena (2011) skriver att det finns två typer av konsumenter när det 
gäller pris. Dels de som inte är priskänsliga om det handlar om produkter som de anser är 
värda att betala ett högre pris för, och dels konsumenter som är priskänsliga som alltid letar 
efter det lägsta priset. Den femte barriären handlar om att konsumenten inte har tillräcklig 
medvetenhet och trovärdighet för vad ekologiska varor står för och att de verkligen är 
ekologiska (Grunert 2011). Enligt Grunert (2011) är den sjätte och sista barriären motivation 
som grundar sig i att konsumenten inte anser sig tillräckligt motiverad till att handla ekologisk 
och därmed avstår. Grunert (2011) menar att många konsumenter har en positiv, men inte lika 
stark attityd till ekologiska varor. Eftersom attityden hos vissa konsumenter inte är lika stark 
kommer avsikten att handla ekologiskt, inte tas i beaktning vid tillfället för beslut. Detta 
beteende kommer endast att utföras när det aktiveras genom uppmuntran vid tillfället.  

2.6 Studiens teoretiska utgångspunkt  

Theory of planned behaviour (TPB), översätts som Teorin om planerat beteende i svensk 
mening. Teorins syfte är att förstå individens avsikt till ett beteende, för att på så sätt kunna 
förklara individers beteende (Szmigin & Piacentini 2015). Avsikten utgör en central del i 
teorin då det är den som speglar det tänkta beteendet och som avgör om beteendet kommer att 
utföras eller inte (Ajzen 1991). Avsikten individen har till beteendet beror på hur hög grad av 
motivation individen känner för att utföra beteendet, avsikten indikerar även i vilken 
utsträckning individen kommer anstränga sig för att beteendet blir utfört (Armitage & Conner 
2001). Avsikten till ett beteende påverkas av tre faktorer vilka är, attityden en individ har till 
ett beteende, subjektiva normer och upplevelsen av kontroll som individen känner inför ett 
beteende.  
 
 

 
 
Figur 1. Omarbetad av författarna, bygger på Theory of planned behaviour (Ajzen 1991). 
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Figur 1 tydliggör relationen mellan de begrepp inom TPB som har en viktig inverkan på det 
slutgiltiga beteendet. Det finns ett indirekt kausalt samband mellan de tre faktorerna upplevd 
beteendekontroll, attityd, subjektiva normer och beteende. Jaccard och Jacoby (2010) 
beskriver ett indirekt kausalt samband som ett samband mellan olika variabler som har en 
annan variabel emellan. Detta beror på att upplevd beteendekontroll, attityd, subjektiva 
normer är faktorer som först har en direkt påverkan på avsikten till beteendet som i sin tur 
påverkar beteendet. Attityd, upplevd beteende kontroll och subjektiva normer kan ha olika 
stor påverkan på avsikten. I situationer där exempelvis attityden är stark, eller där subjektiva 
normer har en stark inverkan, kan den upplevda beteendekontrollen ha en mindre inverkan 
(Armitage & Conner 2001). Avsikten beskrivs som en medlande variabel, då denna arbetar 
för att influera det slutgiltiga beteendet. Beteendet benämns i denna modell som en endogen 
variabel, då den har minst en variabel som påverkar den (Jaccard & Jacoby 2010). Mellan 
variablerna avsikt och beteende är det ett direkt samband, där avsikten direkt påverkar 
beteendet. Avsikten fångar de motivationsfaktorer som en individ har för att utföra ett visst 
beteende (Ajzen 1991), finns det positiva incitament är chansen för ett förändrat beteende 
större, på samma sätt som negativa påverkande faktorer kan bidra till ett oförändrat beteende 
(Vermeir & Verbekes 2006). Upplevd beteendekontroll, attityd och subjektiva normer har 
faktorer som påverkar dem, detta betyder således att de inte är exogena variabler utan det 
finns andra variabler som påverkar.  
 
Upplevd beteendekontroll handlar om individens uppfattning om hur lätt eller svårt det är att 
utföra ett visst beteende (Szmigin & Piacentini 2015). Denna uppfattning bygger på vilka 
möjligheter och resurser som finns tillgängliga för att göra en viss handling, och finns 
tillräckligt med dessa ökar chansen att individen utför ett visst beteende. Denna upplevda 
kontroll är oberoende av individens faktiska möjlighet att utföra en handling, utan bygger 
endast på den egna uppfattningen om förmågan hos individen (Ajzen, 1991). Författarna 
menar att individen alltid har i beräkning hur sannolikt ett visst beteende är baserat på 
medvetna hinder som kan förekomma. Känner individen att dessa hinder inte kommer 
påverka handlingen är sannolikheten större att den blir genomförd (ibid). Szmigin och 
Piacentini (2015) poängterar att styrkan av upplevd beteendekontroll är det som påverkar 
avsikten, desto mer kontroll en individ känner att den har att utföra ett visst beteende desto 
större kommer viljan att utföra beteendet vara.  
   
Individens attityd är en annan faktor som påverkar avsikten, då det beskrivs som inställningen 
individen har till ett visst beteende (Eagly & Chaiken 1993). Tror individen att beteendet 
kommer resultera i något positivt kommer attityden vara av liknande karaktär. Attityden till 
ett beteende bygger således på de konsekvenser individen tror att beteendet kommer att 
resultera i och vilket värde dessa har (Szmigin & Piacentini 2015). Det är inte alltid självklart 
att en individ beter sig enligt den attityd individen har. Trots en positiv attityd, kan en individ 
ändå avstå från att utföra beteendet. 
 
Den tredje påverkande faktorn på individens avsikt är subjektiva normer, vilket beskrivs som 
de påtryckningar individen känner från samhället och omgivningen att prestera på ett visst 



	
12	

sätt. Individen påverkas av vad den tror andra kommer rekommendera eller tycka om beslutet, 
och beslutet styrs därför av att rätta sig efter andras råd (Ajzen 1991). Det är två centrala delar 
som påverkar subjektiva normer. Den första är normativa övertygelser, där individer påverkas 
av andra individers åsikter om hur ett beslut bör genomföras, och den andra delen är den 
motivation individen känner att följa de rekommendationer eller åsikter som andra har 
(Szmigin & Piacentini 2015). Vermeir och Verbekes (2006) skriver att vissa individer beter 
sig på ett visst sätt på grund av upplevda påtryckningar från omgivningen, trots att de har en 
negativ inställning till beteendet. Detta kan förklaras med Kotler och Kellers (2009) studie 
som visar att 80 procent av köpbesluten påverkas av någon i konsumentens direkta 
omgivning. Vidare stärker även Douglas (1976) och Jackson (2005) detta resonemang då de 
menar att en individ som tillhör en grupp individer som beter sig på ett visst sätt, troligtvis 
också kommer bete sig på detta vis. Detta beror på den sociala samhörighet som individen 
känner och önskar att fortsätta känna (ibid).  

2.7 Val av teoretisk referensram  

Då frågeställningen lyder: “Vilken roll har butikernas hållbara marknadsföring för 
konsumenternas avsikt att handla mer ekologiskt?”, anses Teorin om planerat beteende som 
en lämplig teori att använda. Teorin har för avsikt att förklara vad som påverkar en individs 
beteende (Ajzen 1991), vilket anses relevant och som en bra grund för att kunna förklara vad 
det är som får konsumenter att bete sig på ett visst sätt gällande ekologiska varor. Vidare är de 
faktorer som påverkar beteendet en viktig del i undersökningen att ta reda på hur dessa 
faktorer kan påverkas av hållbar marknadsföring.  
 
Vid val av teoretisk referensram anses det även viktigt att täcka området hållbart 
konsumentbeteende då det är ett ämne som inkluderas i frågeställningen och som det således 
krävs en del kunskap om. Konsumentbeteende är ett brett begrepp som i denna studie 
huvudsakligen kan förklaras med hjälp av TPB, då konsumentbeteende innefattar individens 
beteende i form av värderingar och inställning, som påverkar individens beslut (Ekström, 
Ottosson & Parment 2017). 
 
The attitude-behaviour gap och olika barriärer för hållbar konsumtion diskuteras tillsammans 
i den teoretiska referensramen då det är intressant att undersöka hur dessa barriärer kan 
resultera i att detta gap uppstår. De identifierade barriärerna försvårar det för konsumenten vid 
köp av hållbara livsmedel, vilket anses relevant för studien då det ger möjlighet att förstå sig 
på hur konsumenter beter sig och vad som ligger till grund för samt förhindrar dessa 
beteenden. 
 
Hållbar marknadsföring anses även som en central del att använda i teoriavsnittet då syftet är 
att undersöka hur konsumentbeteendet kan påverkas av livsmedelsbutikers sätt att 
implementera hållbar marknadsföring, och om den marknadsföring som bedrivs nu är 
tillräcklig. Ett stort fokus läggs på kommunikationen inom den hållbara marknadsföringen, 
eftersom den aspekt som är intressant för studien är hur konsumenten uppfattar den. Då 
studien genomförs utifrån ett konsumentperspektiv med hjälp av enkätundersökningar är det 
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lämpligt att fokusera på individens avsikt till ett hållbart beteende, och hur det med hjälp av 
teorin går att förklara hur konsumenter uppfattar hållbar marknadsföring. En kombination av 
TPB och de centrala områdena kan därför förklara hur konsumenternas köpvilja av ekologiska 
varor påverkas av barriärer, och hur dessa barriärer i konsumentbeteendet kan överkommas 
med hjälp av hållbar marknadsföring i livsmedelsbutiker. 
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3. Metod och metodologiska överväganden  

I denna del presenteras tillvägagångssättet för denna studie. Först motiveras valet av metod, 
sedan presenteras urval och bortfall, operationalisering och validering av frågor samt kritik 
mot vald metod. Slutligen beskrivs genomförandet av metoden.  

3.1 Val av metod 

Denna studie utgår från en kvantitativ metod. Kvantitativa metoder omfattar en mängd olika 
tillvägagångssätt för att samla in och analysera data, där enkät- och intervjuundersökningar är 
de vanligaste tillvägagångssätten (Eliasson 2013). Kvantitativ metod är enligt Jacobsen 
(2017) en lämplig metod för att undersöka ett stort antal individer, även kallat en extensiv 
metod. I denna metod är det viktigt att forskaren definierar och klassificerar centrala begrepp 
innan den empiriska undersökningen utförs. Kvantitativ metod syftar till att standardisera den 
insamlade informationen för att förenkla processen av dataanalysen samt ge en bättre översikt 
av informationen. Det bidrar även till bättre precision då svaren kan delas in i procent och 
antal, vilket gör det möjligt att kunna dra generella slutsatser (Jacobsen 2017). Eliasson 
(2013) menar att kvantitativa metoder kan genomföras med hjälp av enkäter där svaren är 
slutna och respondenten tvingas in i redan definierade svarsalternativ, eller där svaren är 
öppna där respondenten får möjlighet att utveckla sitt svar. Det finns för- och nackdelar med 
båda typer av frågor, men enkäter där svaren är slutna besparar undersökarna mycket tid vid 
sammanställningen. Vidare passar sig kvantitativa metoder vid studier som har avsikten att 
undersöka en större mängd individer för att uppskatta hur olika förhållanden och attityder 
beskrivs inom den undersökta gruppen (ibid). 
 
Studien utgår från en deduktiv ansats, då syftet är att arbeta från redan befintlig teori och 
utveckla den. Deduktiv ansats innebär att undersökaren går från teori till empiri, där 
utformningen av metoden grundar sig på teoretiska antaganden (Jacobsen 2017). För att 
kunna ge en mer generell uppfattning anses en kvantitativ metod bäst lämpad i denna 
undersökning med tanke på att problemformuleringen är av förklarande karaktär (ibid). Vid 
val av metod är det enligt Eliasson (2013) viktigt att se över vilket tillvägagångssätt som 
passar sig bäst till vald problemformulering samt de teorier som tillämpats. Eliasson (2013) 
samt Jacobsen (2017) menar att en mer generell uppfattning kräver ett större antal 
respondenter vilket möjliggörs av en enkätundersökning. Sohlberg och Sohlberg (2013) 
menar att enkätens syfte är att utforska och beskriva individens attityd och preferenser för att 
sedan på ett enkelt sätt behandla den informationen i form av siffervärden. Detta passar bra 
överens med syftet som denna studie har, vilket är att skapa en förklaring kring hur 
konsumenternas avsikt och beteende kring konsumtion av ekologiska livsmedel påverkas av 
hållbar marknadsföring. 
 
Det finns en mängd olika typer av enkäter som exempelvis enkäter över post, telefon, och 
internet (Jacobsen 2017). Webbaserade enkäter är lämpligast för denna studie med hänsyn till 
den befintliga tidsbegränsningen samt avsikten att nå ut till så många respondenter som 
möjligt. Faarup och Hanssen (2011) menar på att utvecklingen av teknologin möjliggör och 
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förenklar enkäter över internet och bidrar på så sätt till ett snabbt sätt att få in ett stort antal 
svar. Webbaserade enkäter delas upp i två olika former, antingen mailutskick eller genom att 
göra frågeformuläret tillgängligt på en hemsida. Eliasson (2013) antyder att de olika sätten 
inte har någon betydelse för frågeformulärets utformning, men att det kan ha en inverkan på 
utfallet. I denna studie används båda formerna för att få en större spridning på respondenterna 
samt öka svarsfrekvensen. Webbaserade enkäter anses även relevant då det kan vara svårt att 
veta vilka som är intresserade av problemformuleringen (ibid). Denna form av enkät tillåter 
personer som är intresserade av ämnet att svara, vilket sparar tid för undersökarna som annars 
skulle ägnat tid åt att ringa runt till potentiella respondenter för att ta reda på om de har ett 
intresse att delta (Jacobsen 2017).  

3.2 Urval och bortfall  

Denna studie bygger på en urvalsundersökning, då det inte finns möjlighet att undersöka hela 
populationen. Detta betyder således att ett urval av individer från populationen undersöks. I 
valet av respondenter är det viktigt att ha en insikt i vilka som representerar urvalet, i form av 
ålder, kön och sysselsättning. Detta för att den teoretiska populationen ska likna det faktiska 
urvalet, så att risken för att en viss grupptyp blir dominant minskar (Jacobsen 2017). Att ha en 
så lik bild som möjligt av verkligheten är viktigt för att kunna göra en typ av generalisering 
från det faktiska urvalet. Det urval som denna studie använder sig av är självurval, vilket 
betyder att respondenterna själva kan välja att svara eller inte. Genom att lägga ut enkäten på 
en webbsida resulterar det i att endast besökarna av sidan som ser enkäten har möjlighet att 
svara på den (Jacobsen 2017). Detta är en typ av icke-sannolikhetsurval som kan resultera i ett 
skevt urval på grund av urvalsprocessen (ibid). Detta kan resultera i en del felaktigheter, 
exempelvis att respondenterna som har en stark åsikt och är insatta i ämnet svarar, vilket kan 
leda till ett missvisande resultat. 
 
Vid användning av enkäter är det viktigt att ha vetskap kring det eventuella bortfallet som kan 
ske. Det finns två typer av bortfall som är viktigt att tänka på vid genomförandet av enkäter, 
dels bortfall av grupper och dels bortfall av specifika svar på enkäten, för att garantera att det 
inte blir missvisande resultat (Jacobsen 2017). För att minimera detta anger respondenterna 
kön och ålder på enkäten, för att vid analys av empirin få en tydlig uppfattning om vilka som 
svarat. Frågorna är markerade som obligatoriska att svara på för att minimera risken av 
bortfall. Vilket betyder att respondenterna måste välja något alternativ för att kunna skicka in 
enkäten.  

3.3 Operationalisering av frågor  

Enligt Eliasson (2013) innehåller en enkätundersökning frågor baserat på variabler som 
framkommit vid operationaliseringen. Operationalisering innebär sättet att mäta någonting på 
(Hjerm & Lindgren 2010). Inom operationalisering finns två viktiga begrepp, validitet och 
reliabilitet. Validitet handlar om hur väl undersökarna lyckas mäta det som önskas mäta och 
reliabilitet mäter kvaliteten på mätningarna (ibid). Ett sätt för att öka validiteten i en 
undersökning är att utforma flera frågor för en variabel, för att sedan kunna avgöra om svaren 
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skiljer sig åt eller går i samma riktning (Eliasson 2013). Enligt Faarup och Hanssen (2011) 
måste de frågor som ställs i enkäten vara lätta att förstå, enkla i sin struktur och ha en central 
förankring till teori. Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt att frågorna som ställs inte 
indirekt leder in respondenten till att svara på ett visst sätt. Författarna skriver vidare att det är 
viktigt att frågorna inte är för långa, innehåller flera frågor i en och att frågorna inte kräver 
viss kunskap för att kunna besvaras.  
 
Jacobsen (2017) menar att en bra genomförd kvantitativ undersökning bygger på att kunna 
ställa så precisa frågor som möjligt som har avgränsade svarsalternativ. Vid utformningen av 
denna studies frågor är det därför viktigt med teoretiskt förankrade frågor som genererar ett 
empiriskt utfall med relevanta svar för studiens forskningsfråga. Bryman och Bell (2013) 
menar att varje fråga i enkäten måste vara kopplad till problemformuleringen, och att frågorna 
som ställs ska fånga syftet och besvara frågeställningen. Vidare diskuterar Jacobsen (2017) 
vikten av att göra abstrakta begrepp mätbara. Ofta kan en studie använda sig av kvalitativa 
begrepp som exempelvis beteende eller attityd, vilket är abstrakta begrepp som kan vara svåra 
att mäta. I denna studies enkätundersökning utformas då istället frågor som: “Påverkar något 
av nedanstående alternativ din inställning till att konsumera ekologiska livsmedel?” för att 
kunna dra en slutsats om vad som påverkar individens attityd kring köp av ekologiska 
livsmedel. Detta ger en mer konkret indikation om vad det är som påverkar individens attityd. 
 

3.4 Operationalisering av svarsalternativ  

Vid utformning av svarsalternativ till vardera fråga är det viktigt att ha alternativ som inte 
utesluter information. För att få heltäckande svar bör ett ytterligare svarsalternativ läggas till, 
som exempelvis “annat”. Detta gör att respondenten har möjlighet att svara utöver de redan 
befintliga svarsalternativen, om de inte stämmer överens med respondentens uppfattning 
(Jacobsen 2017). Den valda mätnivån för majoriteten av frågornas svarsalternativ är ordinal. 
En ordinal mätskala innebär att svarsalternativen består av en rangordning som exempelvis: 
Instämmer inte alls, instämmer i stort sett inte, varken eller, instämmer till viss del och 
instämmer helt. Detta ger möjlighet att mäta nyanser i respondentens svar, det vill säga, målet 
är inte att endast mäta om respondenten är nöjd eller mycket nöjd utan målet är att mäta 
intensiteten i olika förhållanden för att kunna konstatera hur olika respondenterna är (ibid). 
Enligt Bryman och Bell (2013) kan svarsalternativ kodas för att förenkla processen att 
datorisera dessa. Därför används en 1–5 skala i denna studie, där varje siffra representerar ett 
svarsalternativ i den ordinala mätskalan. Kodade svarsalternativ bidrar även till en analys ifall 
respondenter utgått från en så kallad “svarstendens”, det vill säga när respondenten blir 
bekväm med ett visst svar och uppger detta svar på många eller samtliga frågor. Hagevi och 
Viscovi (2016) menar att svarsalternativen på frågorna i en enkät bör vara likartade för att inte 
krångla till det för respondenten, enkäten bör vara lätt att förstå och frågorna enkla att svar på. 
Bryman och Bell (2013) uppmanar att instruktioner kring hur respondenter ska ange sitt svar 
bör finnas. Exempelvis när det blir möjlig för respondenten att kryssa i mer än ett 
svarsalternativ, måste detta framgå tydligt. Om detta inte klargörs och respondenter markerar 
fler svarsalternativ, måste dessa svar bortses vilket gör att information går till miste (ibid). 
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Detta togs hänsyn till vid utformningen av enkäten då majoriteten av svarsalternativen var 
likartade, samt att instruktioner för hur många antal svar som är möjliga för varje fråga anges 
i enkäten. 

3.5 Validering av frågor 

I följande avsnitt motiveras varje fråga med tillhörande svarsalternativ i enkäten utifrån ett 
teoretiskt syfte. 
 
Kön, ålder och sysselsättning.  
Dessa tre aspekter tas upp i enkäten, dels för att få en förståelse för vilka respondenterna är, 
och dels för att kunna använda denna information för vidare jämförelse i analysen. Dessa 
aspekter möjliggör en djupare förståelse för specifika frågor, då det vid en analys exempelvis 
går att utläsa vilken sysselsättningsgrupp som konsumerar ekologiska livsmedel i störst 
utsträckning.  
 
1.Hur går du tillväga vid konsumtion av livsmedel? Välj de två främsta anledningarna 
Denna fråga ger en möjlighet att analysera det faktiska beteendet i konsumtionen. 
Svarsalternativen ger möjlighet att analysera hur konsumenter agerar vid konsumtion av 
livsmedel. Denna fråga kan förankras i den del av teorin som berör konsumentbeteende, då 
frågan syftar till att ge en uppfattning om respondenternas beteende vid konsumtion av 
livsmedel. På denna fråga finns det redan angivna svarsalternativ, som exempelvis “jag köper 
det jag vanligtvis brukar köpa”, och “jag köper det billigaste”. Respondenten kommer även 
ha möjlighet att skriva in ett eget svar om inget av de redan angivna svarsalternativen passar, 
men kommer även kunna svara “vet ej”.  
  
2. Är konsumtion av ekologiska livsmedel viktigt för dig? 
Denna fråga ställs eftersom det är viktigt att få en generell bild över om respondenterna 
upplever att hållbar konsumtion är något som är viktigt, samt för att få förståelse för om det är 
ett ämne som intresserar olika grupper av individer som exempelvis utefter sysselsättning. 
Detta för att sedan kunna jämföra med hur stor andel av respondenterna som faktiskt gör 
något för att handla hållbart. Svarsalternativen består av en skala från 1-5. Dessa är instämmer 
inte alls, instämmer i stort sätt inte, varken eller, instämmer till viss del och instämmer helt.  
  
3. Anser du att du har tillräckligt med kunskap om ekologiska livsmedel? 
Denna fråga är relevant för att få insikt i om konsumenterna själva anser sig vara tillräckligt 
informerade om ekologiska livsmedel. Vidare kan det genom frågan analyseras om kunskap 
är en inverkande faktor vid konsumtion av ekologiska livsmedel. Svarsalternativen består av 
en skala från 1–5. Dessa är instämmer inte alls, instämmer i stort sätt inte, varken eller, 
instämmer till viss del och instämmer helt.  
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4. Påverkar något av nedanstående alternativ din inställning till att konsumera 
ekologiska livsmedel? Välj de två främsta anledningarna. 
Denna fråga förankras i avsnittet som behandlar studiens teori, Teorin om planerat beteende. 
Svaren ger en möjlighet att analysera vad som påverkar respondentens avsikt till att handla 
ekologiska varor. Respondenten får en möjlighet att svara på flera alternativ som kan vara en 
anledning till inställningen, men får även en möjlighet att själv skriva vad detta beror på. 
Möjligheten att svara “vet ej” finns även. Denna fråga anses relevant för att ta reda på om det 
finns en tanke med att handla ekologiskt eller inte, till skillnad från fråga 1 som undersöker 
det generella konsumtionsbeteendet.  
 
5. Hur stor del av de livsmedel du konsumerar dagligen är ekologiska livsmedel?  
6. Hur stor del av de livsmedel du konsumerar dagligen önskar du var ekologiska 
livsmedel? 
Fråga 5 och 6 har ett sammanhängande syfte, frågorna är baserade på Teorin om planerat 
beteende. De två frågorna ämnar förklara om det finns en skillnad mellan önskat beteende och 
faktiskt beteende vid köp av ekologiska livsmedel, det vill säga, om det finns en önskan om 
att köpa mer ekologiskt än det faktiska utfallet. Svarsalternativen på fråga 5 och 6 utgår från 
inget, mindre än hälften, hälften, mer än hälften och allt.  
  
7. Om det finns en skillnad mellan vad din ekologiska konsumtion är och hur du önskar 
att den var (fråga 5 och 6), vad tror du är anledningen till detta? Välj max två 
alternativ. 
 Denna fråga syftar till att undersöka vilken eller vilka av de identifierade barriärerna i teorin 
som har störst inverkan på det eventuella attitude-behaviour gap som uppstår vid önskat och 
faktiskt beteende. Svarsalternativen i denna fråga bygger på teorin som behandlar de barriärer 
som en konsument kan ställas inför. Svarsalternativen består delvis av redan färdiga svar, men 
inkluderar även alternativen “vet ej” och “annat” där respondenten själv kan skriva in ett 
passande svarsalternativ.  
  
9. Påverkar personer i din omgivning ditt beslut att konsumera hållbara livsmedel? 
Denna fråga förankras i Teorin om planerat beteende, där en faktor som påverkar individernas 
avsikt som leder till ett beteende beskrivs som subjektiva normer. Denna fråga har ställts för 
att undersöka i vilken grad de subjektiva normerna (personer i omgivningen) påverkar 
avsikten till att handla ekologiska livsmedel. Svarsalternativen består av en skala från 1–5. 
Dessa är instämmer inte alls, instämmer i stort sätt inte, varken eller, instämmer till viss del 
och instämmer helt.  
  
11. Anser du att det är butikernas ansvar att informera dig som konsument om 
ekologiska livsmedel och vad de medför? 
12. Anser du att butiker faktiskt informerar dig om vilka livsmedel som är ekologiska 
och vad de medför? 
Fråga 11 och 12 har ett sammanhängande syfte. Frågorna är kopplade till det centrala området 
hållbar marknadsföring, Svaret på frågorna ger en möjlighet att jämföra om det finns en 
skillnad mellan vad respondenterna anser att butikerna borde göra och vad de faktiskt gör 
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gällande deras information av ekologiska livsmedel. Svarsalternativen består av en skala från 
1–5. Dessa är instämmer inte alls, instämmer i stort sätt inte, varken eller, instämmer till viss 
del och instämmer helt.  
  
13. Anser du att livsmedelsbutiker uppmuntrar dig att handla ekologiska produkter? 
Denna fråga är relevant för att undersöka hur utgångsläget är idag, om konsumenter anser att 
butiker gör tillräckligt för att få konsumenter att handla mer ekologiska livsmedel. Denna 
fråga förankras i teoriavsnittet som behandlar hållbar marknadsföring. Svarsalternativen 
består av en skala från 1–5. Dessa är instämmer inte alls, instämmer i stort sätt inte, varken 
eller, instämmer till viss del och instämmer helt.  
  
14. Tvekar du någon gång på varumärkens påstådda miljöcertifiering/märkning? 
Fråga 14 ämnar undersöka om respondenterna anser att det finns en problematik med 
varumärkens olika certifieringar och märkningar, vilket återfinns i teoriavsnittet om hållbar 
marknadsföring. Svarsalternativen består av en skala från 1–5. Dessa är instämmer inte alls, 
instämmer i stort sätt inte, varken eller, instämmer till viss del och instämmer helt.  

3.6 Genomförandet av metoden 

Innan metoden genomförs formas ett teoriavsnitt som ligger till grund för skapandet och 
formuleringen av enkätfrågorna. Varje fråga i enkäten förankras i teorin och totalt skapas 14 
frågor i enkäten. Till majoriteten av frågorna utformas slutna svarsalternativ, eftersom det 
besparar tid vid sammanställning av data (Eliasson 2013). När enkäten är färdigställd skickas 
den ut som en pilotenkät till 8 personer. Det är enligt Eliasson (2013) viktigt att göra en 
pilotundersökning innan den riktiga enkäten skickas ut då det ger forskarna en inblick i hur 
personer som skulle kunna vara respondenter till den riktiga enkäten upplever enkäten. Finner 
respondenterna några konstigheter eller svårigheter med pilotenkäten ger det forskarna en 
möjlighet att ändra den innan fler respondenter tar del av den, vilket krävs för att framställa 
ett komplett frågeformulär (ibid). När pilotenkäten besvaras ger det möjlighet för 
komplettering av det respondenterna upplever saknas eller kunde missförstås.  
 
Enkäten justeras och den slutgiltiga versionen läggs ut på en social plattform på internet. Den 
skickas även ut manuellt till respondenter via den sociala plattformen för att öka 
svarsfrekvensen. När enkäten besvarats av 230 personer översätts data till cirkel- och 
stapeldiagram i Excel för att göra det möjligt att visuellt tyda svaren. Data läggs senare in i 
statistikprogrammet Stata för att på så sätt analysera det deskriptiva materialet på en 
ytterligare nivå, mer specifikt i korstabeller (Contingency tables). Korstabeller anses passande 
då de ger en möjlighet att jämföra svar med varandra och se samband mellan olika frågor. 
Samtliga frågor ställs mot varandra i korstabeller för att kunna utläsa vilka frågor som har ett 
intressant samband. De korstabeller som har ett intressant samband förs sedan över från Stata 
till studiens empiriavsnitt. Anledningen till att samtliga korstabeller inte läggs in i empirin är 
för att det inte anses relevant för analysen. Utifrån korstabellerna kan en jämförelse mellan 
empiri och teori göras, vilket resulterar i en mer djupgående analys, som inte kan göras endast 
med hjälp av de enstaka diagrammen.  
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3.7 Kritik mot vald metod 

Kritik som kan riktas mot kvantitativ metod är exempelvis att frågor med stängda svar 
riskerar att bli mindre nyanserade och djupgående eftersom undersökaren använder sig av 
redan angivna svarsalternativ. Detta minimerar möjligheten för respondenterna att välja ett 
passande svar, utveckla sina svar eller ställa följdfrågor (Eliasson 2013). Detta kan dock lösas 
med hjälp av att lägga till ett ytterligare svarsalternativ som exempelvis “annat”, som hjälper 
till att fånga upp dessa åsikter (ibid). En ytterligare negativ aspekt med den valda metoden är 
att det kan uppstå svårigheter vid urvalsprocessen. Det är viktigt att urvalet blir representativt 
och speglar det som önskas undersökas, det kan exempelvis vara könsfördelningen samt 
fördelningen av ålder i undersökningsområdet. Dock kan det vara problematiskt att förhindra 
systematiskt bortfall då enkäter ger individer valet att avstå från att svara på enkäten 
(Jacobsen 2017).  
 
Det finns även kritik mot webbaserade enkäter. En av dessa är risken för en skev fördelning, 
det kan exempelvis handla om att alla människor inte har tillgång till internet, vilket kommer 
att påverka resultatet då alla grupper från populationen inte har möjlighet att svara (Faarup 
och Hanssen, 2011). En ytterligare risk med webbaserade enkäter är att det kan uppstå 
missförstånd, då den mänskliga kontakten saknas. Detta gör att det inte finns möjlighet att 
ställa frågor till undersökaren eller att undersökaren inte har möjlighet att ställa frågor till 
respondenten. Vidare kan även forskaren gå miste om svar som går att utläsa genom 
kroppsspråk eller sättet respondenten svarar på (Eliasson 2013). Eftersom målet med enkäter 
är att skapa en generell överblick bör risken för stora generaliseringar tas i åtanke. Det finns 
en risk att individer och grupper som inte är delaktiga i undersökningen faller inom ramen för 
de slutsatser som denna studie resulterar i (ibid).  
 
En svårighet med enkäter är att det krävs ett stort förarbete vid utformandet för att frågorna 
ska vara ställda så att undersökarna får svar på det dem önskar. Detta är viktigt då enkäten 
inte går att justera i efterhand (Jacobsen 2017). Det krävs även att enkäten bygger på den teori 
som forskarna utgår från, vilket kräver kunskap inom ämnet (Eliasson 2013). Annan kritik 
som kan riktas mot val av metod är att studien kan utvecklas genom att även genomföra en 
kvalitativ metod, i form av intervjuer. En ytterligare metod kan bidra med djupare förståelse 
för hur företag definierar och arbetar med hållbar marknadsföring. Dock anses denna 
information kunna införskaffas från teorin och tidigare forskning, därför används inte en 
kvalitativ metod. Samt eftersom studien fokuserar på konsumenternas perspektiv, anses en 
kvalitativ metod inte prioriterad för denna studie. 
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4. Empiri och resultat  

I följande avsnitt presenteras den kvantitativa data som samlades in genom en 
enkätundersökning. Enkäten besvarades av 230 stycken respondenter. Svaren som 
sammanställts i cirkeldiagram anges i procent och svaren som sammanställts genom 
stapeldiagram visas i antal. I de stapeldiagram där svaren utgörs av en skala mellan 1–5, 1 
står för instämmer inte alls, 2 står för instämmer i stort sett inte, 3 står för varken eller, 4 står 
för instämmer till viss del och 5 instämmer helt. 
 
4.1 Resultat presenterat i diagram  
 

 
Diagram 1  
 
 
Av de 230 respondenter som besvarat enkäten är 180 stycken kvinnor och 49 stycken män. En 
person har angivit “annat”. Det kan konstateras att kvinnor till övervägande del besvarat 
enkäten, då antalet män endast står för drygt en femtedel av respondenterna.  
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Diagram 2 
 
I diagram 2 presenteras åldern. Åldern på respondenterna är utspridd, då den yngsta är 13 år 
och den äldsta är 78 år. Den största åldersgruppen är 16-25 år som står för 57 procent av 
respondenterna.  
 

 
Diagram 3  
 
I diagram 3 kan respondenternas huvudsakliga sysselsättning utläsas. Över 50 procent anger 
sig vara studenter medan cirka 43 procent uppges arbeta, vilket tyder på en relativt jämn 
fördelning mellan studenter och arbetande. Resterande procent är fördelat mellan pensionärer 
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som står för 5 procent, arbetslösa som endast står för 0,4 procent och “annat” som står för 1,3 
procent.  
 

 
 
 

Diagram 4 
 
I diagram 4 kan det utläsas hur respondenterna går tillväga vid konsumtion av livsmedel. I 
detta diagram utmärker sig tre tillvägagångssätt. Det främsta anses vara “Jag köper det jag 
vanligtvis brukar köpa”, som 143 personer anger. Det andra är “Jag köper varor av god 
kvalitet”, som anges av 105 personer. Vidare är det tredje svaret “Jag köper det som är på 
erbjudande i butiken” som 97 personer uppger. 
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Diagram 5 
 
I frågan om konsumtion av ekologiska livsmedel är viktigt används en skala med intervallet 
1–5. I detta diagram går det att utläsa att majoriteten av respondenterna har en positiv 
inställning till konsumtion av ekologiska livsmedel. 9 procent svarar instämmer inte alls, 14 
procent svarar instämmer i stort sett inte, 30 procent av respondenterna svarar varken eller, 30 
procent instämmer till viss del och 17 procent svarar instämmer helt.  
 

 
Diagram 6  
 
I frågan om respondenterna anser att de har tillräckligt med kunskap om ekologiska livsmedel 
finns en osäkerhet kring vilken kunskap respondenterna anser sig ha. Detta då en tredjedel 
anger svaret varken eller. Av 230 respondenter svarar 9 procent instämmer inte alls, 24 
procent svarar instämmer i stort sett inte, 24 procent av respondenterna instämmer till viss del 
och 9 procent anger instämmer helt.  
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Diagram 7 
 
I diagram 7 kan det utläsas vad som påverkar konsumenternas inställning mest till att 
konsumera ekologiska livsmedel. De tre mest valda alternativen bland respondenterna är “Jag 
tänker på miljön” (65 procent), “Jag vill gynna lokala bönder” (44 procent) eller “Jag tänker 
på min hälsa” (42 procent). Utifrån denna fördelning kan det konstateras att miljön är den 
främsta anledningen till varför konsumenter väljer att handla ekologiskt.  
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Diagram 8 
 
I diagram 8 anger majoriteten av respondenterna att deras konsumtion av ekologiska 
livsmedel ligger under hälften av deras totala konsumtion, då 68 procent av respondenterna 
anger svaret mindre än hälften eller inget. 24 procent av respondenterna anger att hälften av 
deras livsmedel är ekologiska. Vidare anger 8 procent av respondenterna att mer än hälften 
eller allt av deras konsumtion består av ekologiska livsmedel.  

 

 
Diagram 9 
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I diagram 9 går det att utläsa att en övervägande del av respondenterna önskar att mer än 
hälften av deras totala konsumtion består av ekologiska livsmedel. 91 procent av 
respondenterna önskar att minst hälften av deras totala konsumtion består av ekologiska 
livsmedel. Resterande 9 procent anger att de önskar konsumera mindre än hälften eller inget. 
 

 
Diagram 10 
 
I diagram 10 går det att tyda att respondenternas anser att pris och vana är de största 
faktorerna till en skillnad mellan faktiskt beteende och önskat beteende. Pris står för 80 
procent och vana för 36 procent. Den tredje mest valda faktorn hos konsumenterna är kunskap 
som 18 procent av respondenterna anger. I denna fråga fick respondenterna möjlighet att ange 
de två främsta faktorerna, vilket är anledningen till att barriärerna tillsammans överstiger 100 
procent.  
 



	
28	

 
Diagram 11 
 
I frågan om respondenterna anser att omgivningen påverkar deras beslut att konsumera 
hållbart är svaren relativt jämnt utspridda över alla fem svarsalternativen. Av 230 
respondenter svarar 25 procent instämmer inte alls, 18 procent instämmer i stort sett inte, 24 
procent svarar varken eller, 27 procent instämmer till viss del och kategorin med minst 
svarade är instämmer helt med 7 procent. Eftersom det inte finns några marginella skillnader 
kring svarsalternativen är det svårt att dra generella slutsatser kring vilken inverkan personer i 
omgivningen faktiskt har. 
 

 
Diagram 12 
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I diagram 12 går det att utläsa att en stor del av respondenterna anser att det är butikernas 
ansvar att informera om ekologiska livsmedel. 8 procent instämmer helt, 31 procent 
instämmer till viss del, 29 procent svarar varken eller, 19 procent instämmer i stort sett inte 
och 13 procent svarar instämmer inte alls.  
 

 
Diagram 13 
 
Diagram 13 visar att det är fler respondenter som anser att butiker inte informerar 
konsumenter om ekologiska livsmedel och dess fördelar, än vad det är respondenter som 
anser att butikerna informerar. 17 procent instämmer inte alls, 33 procent instämmer i stort 
sett inte, 35 procent svarar varken eller, 12 procent instämmer till viss del och 4 procent 
instämmer helt. 
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Diagram 14 
 
I frågan om respondenterna anser att livsmedelsbutiker uppmuntrar dem att handla ekologiska 
produkter svarar fler respondenter att de inte anser detta, än antalet respondenter som anser att 
butikerna gör det. 17 procent instämmer inte alls, 30 procent instämmer i stort sätt inte, 31 
procent svarar varken eller, 17 procent instämmer till viss del och 5 procent instämmer helt.  
 

 
Diagram 15 
 
I diagram 15 går det att avläsa om respondenterna någon gång tvekat på varumärkens 
påstådda miljöcertifiering. Diagrammet visar att det är fler respondenter som tvekar, än 
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respondenter som inte tvekar, men att fördelningen är väldigt jämn. 12 procent instämmer 
helt, 26 procent av respondenterna instämmer till viss del, 25 procent svarar varken eller, 18 
procent instämmer i stort sätt inte, och 18 procent instämmer inte alls.  

4.2 Behandling av empiri 

För att kunna betrakta olika variabler samtidigt har olika frågor ställts mot varandra i 
korstabeller. Korstabellerna är genomförda i statistikprogrammet Stata. Detta har gjorts för att 
dels kunna utläsa samband mellan olika frågor och aspekter som kön, ålder, sysselsättning 
och utbildning, och dels för att kunna ställa frågor mot varandra. Vissa av korstabellerna 
nedan är omgjorda i programmet Excel, detta då Stata rangordnar variablerna i alfabetisk 
ordning. Nackdelen med detta är att svarsalternativen kommer i oordning, vilket gör det 
svårare att tolka tabellerna visuellt.  
 

 
Tabell 1 
 
I tabell 1 ställs sysselsättning mot “Är konsumtion av ekologiska varor viktigt för dig?”. Av 
tabellen går det att tyda att de som studerar är den grupp som anser att det är viktigast, medan 
de som arbetar är den grupp som anser att det är minst viktigt.  
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Tabell 2 
 
I tabell 2 ställs sysselsättning mot frågan “Anser du att livsmedelsbutiker uppmuntrar dig att 
handla ekologiska produkter?”. Tabellen visar att grupperna är eniga om att 
livsmedelsbutiker inte uppmuntrar till att handla ekologiska produkter. Av respondenterna 
anger 48 procent av studenterna, 48 procent av de som arbetar och 45 procent av 
pensionärerna att de inte blir tillräckligt uppmuntrade.  
 

 
Tabell 3 
 
Tabell 3 ställer frågan “Hur stor del av de livsmedel du konsumerar dagligen är ekologiska?” 
mot “Anser du att du har tillräckligt med kunskap om ekologiska livsmedel?”. Av tabellen 
går det att utläsa att det finns ett samband mellan högre kunskap och ökad konsumtion av 
ekologiska livsmedel. Det finns ett starkt samband mellan de som anser att de inte har 
tillräckligt med kunskap och de som inte handlar ekologiskt eller handlar mindre än hälften 
ekologiska livsmedel, den andelen uppgår till 95 procent. Av respondenterna som anser att de 
har tillräckligt med kunskap handlar 33 procent mer än hälften eller allt ekologiskt. Den 
grupp som instämmer helt med att de har tillräckligt med kunskap är den enda grupp där 
någon anger att allt av deras livsmedelskonsumtion är ekologiskt. 
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Tabell 4 
 
I tabell 4 ställs sysselsättning mot “Hur stor del av de livsmedel du konsumerar dagligen är 
ekologiska?”. Av studenterna är det 6 procent som konsumerar allt eller mer än hälften 
ekologiskt, av de som arbetar är det 9 procent som svarar att de konsumerar allt eller mer än 
hälften ekologiskt, av pensionärerna svarar 18 procent allt eller mer än hälften, av de 
arbetslösa och de som uppgett annat är det ingen som konsumerar mer än hälften ekologiskt.  
 

 
Tabell 5  
 
I tabell 5 ställs sysselsättning mot frågan “Hur stor del av de livsmedel du konsumerar 
dagligen önskar du var ekologiska?”. Den grupp som utmärker sig mest är de som studerar, 
då 79 procent önskar konsumera allt eller mer än hälften ekologiskt. För pensionärerna ligger 
den siffran på 72 procent, för de som arbetar uppger 70 procent det och de som uppgett annat 
önskar 66 procent handla mer än hälften eller allt ekologiskt. 
  

 
Tabell 6  
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Tabell 6 visar huvudsaklig sysselsättning mot frågan “Anser du att det är butikernas ansvar 
att informera dig som konsument om ekologiska livsmedel och dess fördelar?”. Tabellen visar 
att 41 procent av de som studerar anser att det är butikernas ansvar och 40 procent av de som 
arbetar som svarar att de anser att det är butikernas ansvar. 27 procent av pensionärerna anser 
att det är butikernas ansvar, medan de som är arbetslösa eller svarat annat inte anser att det är 
butikernas ansvar.  
 

 
Tabell 7 
 
I tabell 7 ställs sysselsättning mot frågan “Anser du att butiker faktiskt informerar dig om 
vilka livsmedel som är ekologiska och dess fördelar?”. Av tabellen går det att tyda att 21 
procent av studenterna anser att butikerna faktiskt informerar, 19 procent av de som arbetar 
anser att butikerna faktiskt informerar och 18 procent av pensionärerna anser detta.  
 

 
Tabell 8  
 
I tabell 8 ställs frågan “Är ekologiska livsmedel viktigt för dig?” mot “Hur stor del av de 
livsmedel du konsumerar dagligen är ekologiska?”. Tabellen visar att det finns ett samband 
mellan hur viktigt en person anser att det är med ekologiska livsmedel och deras konsumtion 
av ekologiska livsmedel. Samtliga personer som inte instämmer alls att det är viktigt med 
ekologiska livsmedel anger att de konsumerar inget eller mindre än hälften. Av de personer 
som instämmer helt att det är viktigt med ekologiska livsmedel, anger 70 procent att minst 
hälften av deras konsumtion består av ekologiska livsmedel.  
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Tabell 9 
 
I tabell 9 ställs frågan “Tvekar du någon gång på varumärkens påstådda 
miljöcertifieringar/märkningar” mot “Hur stor del av de livsmedel du konsumerar dagligen 
är ekologiska?”. Korstabellen visar att det finns ett samband mellan de som anser att de inte 
har någon kunskap och de som handlar inget eller mindre än hälften ekologiska livsmedel. Av 
respondenterna som inte tvekar på miljöcertifieringar köper 11 procent mer än hälften eller 
allt ekologiskt. Av de som anger att de tvekar köper 3 procent mer än hälften eller allt 
ekologiskt.  
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5. Analys  

För att besvara forskningsfrågan “Vilken roll har butikernas hållbara marknadsföring för 
konsumenternas avsikt att handla mer ekologiskt?” kombineras studiens teoretiska 
utgångspunkt TPB med studiens centrala områden, som sedan ställs i relation till det 
empiriska materialet som enkätundersökningen resulterat i. För att kunna ta reda på vilken 
roll den hållbara marknadsföringen har, är det först intressant att få en förståelse för hur 
konsumenter ställer sig till ekologiska livsmedel. Även vilka barriärer som kan stå i vägen, för 
att sedan förstå hur den hållbara marknadsföringen påverkar.  

5.1 Konsumenternas beteende vid köp av ekologiska varor  

5.1.1 Attityder  
Utifrån Ajzens (1991) teori som förklarar att en attityd indirekt har en påverkan på beteendet kan det 
förklaras varför de konsumenter med en positiv inställning till ekologiska livsmedel i större 
utsträckning även konsumerar mer ekologiska livsmedel än de som inte har en positiv inställning. 
Anledningen till detta är att de individer som har en positiv attityd till ekologiska produkter anser att 
beteendet kommer att resultera i något positivt. På samma sätt förklarar teorin att en negativ attityd 
kommer resultera i att beteendet troligtvis inte genomförs (Ajzen 1991). Detta stämmer väl överens 
med det resultat som korstabell 8 visar, där hela 100 procent av respondenterna som inte anser att 
ekologiska livsmedel är viktiga inte heller konsumerar ekologiska livsmedel. Av de respondenter som 
anser att ekologiska livsmedel är viktigt uppger 70 procent att minst hälften av deras totala 
konsumtion består av ekologiska livsmedel. Detta tyder på att det finns ett positivt samband mellan 
hur viktigt en person anser att det är med ekologiska livsmedel och hur mycket personen faktiskt 
konsumerar. Ottosson (2013) skriver vidare att målet med den hållbara marknadsföringen är att 
informera om vikten av hållbara varor och öka medvetenheten hos konsumenterna. Gör butikerna detta 
kan den hållbara marknadsföringen ha en viktig inverkan på de konsumenters attityd, som inte anser 
att ekologiska livsmedel är viktigt. En ökad medvetenhet leder till en positiv attityd, vilket enligt 
Teorin om planerat även ökar sannolikheten att en individ kommer att utföra beteendet, det vill säga 
konsumera ekologiska livsmedel. 
  
Persson och Hemberg (2010) styrker resonemanget om att en positiv inställning till ett visst beteende 
ökar sannolikheten för att en individ ska utföra beteendet. Författarna skriver att det finns etiska och 
själviska beslut att handla på ett visst sätt, men att de själviska orsakerna har störst inverkan på en 
individs beteende. I diagram 7 kan de tre vanligaste faktorerna som påverkar individernas inställning 
att konsumera ekologiska livsmedel utläsas, dessa är i följande ordning “jag tänker på miljön”, “jag 
vill gynna lokala bönder” och “jag tänker på min hälsa”. Av detta går det att utläsa att majoriteten av 
de främsta anledningarna är etiska anledningar, vilket motsäger Persson och Hembergs (2010) men 
även O’Rourke och Ringers (2016) resonemang om att själviska anledningar är den främsta 
drivkraften till ett visst beteende. Anledningen till skillnaden i upptäckterna kan vara att Persson och 
Hemberg (2010) exempelvis undersökt konsumenternas upplevda nytta, medan denna undersökning 
syftar till att undersöka varför konsumenterna konsumerar såsom de gör. En anledning till varför 
studien skiljer sig från O’Rourke och Ringers resonemang kan istället antas vara att författarna utgår 
från att studera hållbarhetsinformationens inverkan på konsumenternas köpintention, vilket är en mer 
specifik aspekt än det som denna studie ämnar undersöka. Utifrån att de etiska aspekterna framhävs 
som en viktig aspekt i denna studie, har således den hållbara marknadsföringen en viktig inverkan då 
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den kan lyfta fram de etiska aspekterna. Målet med den hållbara marknadsföringen är enligt Ottosson 
(2013) att den ska bidra med tydlighet och jämförbarhet. Detta för att konsumenten enkelt ska veta vad 
som är ekologiskt eller inte, och kunna urskilja trovärdiga miljömärkningar. Samtidigt som dessa 
märkningar tydligt ska visa vilka effekter de har på miljön till skillnad från icke ekologiska livsmedel. 
Bidrar den hållbara marknadsföringen med detta kommer den ha en positiv inverkan på konsumentens 
attityd, då de konsumenter som värdesätter produkter som värnar om miljön vet vilka konsekvenser 
deras köpbeslut kommer leda till. Vilka konsekvenser ett beteende kommer att få är en bidragande 
faktor till en attityd (Ajzen 1991). I detta fall kommer attityden då leda till en ökad konsumtion av 
ekologiska livsmedel. 
  
I korstabell 1 då sysselsättning ställs mot hur viktigt respondenten anser att de är med ekologiska 
livsmedel går det att utläsa att studenter är den grupp som anser att det är viktigast, då 50 procent 
anger detta. Den grupp som anger att det är mindre viktigt är gruppen som arbetar då 26 procent 
uppger detta svar. En anledning till denna skillnad kan möjligen bero på att studenter är en annan typ 
av målgrupp som kan skilja sig i både ålder och exponering av information från människor som 
arbetar. Då studenter ofta är en yngre målgrupp kan de besitta kunskap från undervisning som formats 
av den utvecklade hållbarhetstrenden som råder (Cherian & Jacob 2012), medan arbetande som i 
många fall även är äldre, inte haft möjlighet att informeras lika väl inom området. Kunskap om vilka 
grupper som anser att ekologiska livsmedel är mindre viktigt ger även en möjlighet att enligt Ajzens 
(1991) teori dra slutsatsen om vilka grupper som är minst benägna att förändra sitt beteende. Utifrån 
empirin är gruppen som arbetar de som anser att det är mindre viktigt med ekologiska livsmedel och är 
den grupp som troligtvis inte i första hand kommer ändra beteendet eftersom de inte har en tillräckligt 
positiv attityd för att motivera avsikten. Den målgrupp som inte är lika medveten om den pågående 
hållbarhetstrenden, har vidare färre argument till att skapa en positiv attityd. Utifrån denna studies 
resultat behöver de som arbetar extra mycket exponering av hållbar marknadsföring, då den enligt 
Ottosson (2013) arbetar för att övertyga konsumenter till en mer hållbar livsstil. Lyckas den hållbara 
marknadsföringen att övertyga och skapa en positiv attityd kommer den enligt Ajzens (1991) teori 
även öka sannolikheten till ett beteende av liknande karaktär. 
 
5.1.2 Skillnad mellan attityd och beteende 
I O’Rourke och Ringers (2016) studie identifierades ett gap mellan vad individen påstår bry sig om 
och hur de faktiskt agerar gällande konsumtion av hållbara livsmedel. I diagram 9 anger så mycket 
som 76 procent av respondenterna att de önskar att mer än hälften eller allt av deras totala konsumtion 
består av ekologiska livsmedel. Detta stämmer dock inte överens med deras faktiska konsumtion som 
anges i diagram 8, där endast 8 procent av respondenterna uppger att mer än hälften eller allt av deras 
totala konsumtion består av ekologiska livsmedel. Denna skillnad på 68 procentenheter påvisar att 
detta attitude-behaviour gap även existerar i verkligheten, baserat på respondenternas svar. Att detta 
gap som fastställs i  O’Rourke och Ringers (2016) studie även bekräftas i denna studie, kan ha sin 
grund i att båda studierna utgår från en kvantitativ metod, vilket är en metod som tenderar att 
generalisera en större grupp människor. Generaliseringen möjliggör att framhäva en gemensam åsikt 
för denna grupp människor. Det blir i detta fall intressant att jämföra korstabell 4 som ställer “Hur 
stor del av konsumenternas livsmedel som är ekologiska” mot sysselsättning, med korstabell 5 “Hur 
stor del av konsumenternas totala konsumtion de önskar var ekologiska” ställt mot sysselsättning. I 
korstabell 4 kan det utläsas att studenter är den grupp som konsumerar ekologiska livsmedel i minst 
utsträckning, medan det i korstabell 5 kan utläsas att hela 79 procent av studenterna önskar konsumera 
mer än hälften eller allt ekologiskt. Vidare är det i gruppen studenter som denna skillnad i önskat och 
faktiskt beteende är mest märkbar, vilket fastställer att studenter är en relevant grupp i processen att 
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påverka individer med hjälp av hållbar marknadsföring. Tidigare i analysen konstaterades det att 
studenter är den grupp som anser att det är viktigast med ekologiska livsmedel, i denna del kan det 
konstateras att det även är den grupp som anger att de konsumerar minst ekologiska livsmedel. Det 
kan bero på att studenter är den grupp som är mest känsliga för de barriärer de ställs inför, vilket 
påverkar deras avsikt till att handla ekologiskt. Det kan utifrån Ajzens (1991) teori dock konstateras 
att studenter, som besitter en positiv attityd, är de som är mest benägna att förändra sitt beteende. För 
att ge studenterna en möjlighet att förändra sitt beteende krävs det att de blir exponerade för 
marknadsföring som får den positiva attityden att behållas fram till att beteendet utförs. 
  
Detta gap argumenterar Grunert (2011) bero på en rad olika hinder som försvårar för konsumenten att 
omvandla attityd till faktiskt beteende. Dessa hinder är främst vana, kunskap, pris, motivation och 
trovärdighet. Diagram 10 visar att respondenternas upplevda hinder till viss del stämmer överens med 
Grunerts (2011) påstådda hinder. Diagrammet visar att 80 procent av respondenterna anser att 
skillnaden mellan önskat och faktiskt beteende främst beror på pris. Vidare anser 36 procent av 
respondenterna att denna skillnad beror på vana och 18 procent av respondenterna anser att den beror 
på brist på kunskap. Ekström, Ottosson och Parment (2017) menar att priset är en avgörande faktor för 
en konsuments beteende vid val av produkt. Är det en konsument som har en viss ekonomisk 
förutsättning, väljer denna individ oftast en produkt utefter funktionen på produkten snarare än vad 
den symboliserar. Detta kan således vara en anledning till att respondenterna inte handlar ekologiska 
produkter i den uträckning de önskar, vilket kan bero på att majoriteten av respondenterna är 
studerande och har i flesta fall ingen fast inkomst, detta kan således begränsa deras konsumtion av 
ekologiska livsmedel. Michaud och Llerena (2011) menar däremot att konsumenter som anser att 
hållbara livsmedel är viktigt, är beredda att betala ett högre pris och inte är lika priskänsliga som en 
konsument som inte anser att hållbara livsmedel är lika viktigt. Detta stämmer dock inte överens med 
det resultat som återfinns i empirin, då 47 procent av respondenterna uppger i diagram 5 att ekologiska 
livsmedel är viktigt för dem. Samtidigt visar diagram 10 att så mycket som 80 procent av 
respondenterna anger att priset är det som hindrar dem från att handla ekologiska livsmedel. Enligt 
Michaud och Llerenas (2011) resonemang borde respondenterna inte anse att priset är lika avgörande 
då de tidigare angett att det är viktigt med ekologiska produkter och borde således vara villiga att 
betala ett högre pris för dessa produkter. Det kan utifrån detta resultat konstateras att den hållbara 
marknadsföringen inte ensam kan förändra ett beteende om konsumenterna anser att priset på 
produkten är ett hinder. Detta då priset inte är något som kommer förändras med hjälp av exponering 
från marknadsföring, utan något som ligger i butikernas prissättning. 
  
Ekström, Ottosson och Parment (2017) skriver att den avgörande anledningen till att konsumenter inte 
agerar i enlighet med deras attityd beror på vana. Författarna menar att konsumenter vid köp av 
livsmedel köper det dem brukar göra då det minimerar risktagandet som en ny vara kan innebära 
(ibid). Detta stämmer till viss del överens med empirin. I diagram 10 uppger 36 procent av 
respondenterna att vana är en bidragande faktor till att de inte konsumerar ekologiska livsmedel. Vana 
är den näst vanligaste orsaken efter pris för respondenterna, och inte den avgörande anledningen som 
Ekström, Ottosson och Parment (2017) menar. I jämförelse mellan denna studie och Ekström, 
Ottosson och Parments (2017) resonemang är vana är viktig anledning som inverkar på 
konsumenternas köp. Anledningen till att det inte anses som den främsta orsaken i denna studie kan 
bero på att fler av de respondenterna som deltagit i denna undersökning anser att priset är en faktor 
som väger tyngre i detta sammanhang, eller att det rent av skiftat mot att priset blir allt viktigare för 
konsumenterna än i tidigare studier. Vidare kan skillnaden bero på att Ekström, Ottosson och Parment 
(2017) inte utgått från en liknande grupp respondenter, vilket kan styras av exempelvis författarnas 
omgivning eller tänkta avgränsningar. Vidare går det att tyda av diagram 7 att respondenterna främst 
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konsumerar ekologiska livsmedel med anledningarna “jag tänker på miljön”, “jag vill gynna lokala 
bönder” och “jag tänker på min hälsa”. Detta är anledningar som kräver att produkten tydligt visar 
hur den är producerad och vad den innehåller. En anledning till att vissa konsumenter inte köper 
ekologiska livsmedel kan således bero på att de inte är säkra på att de ekologiska märkningarna lever 
upp till det som förväntas. Av diagram 15 kan det utläsas att det är fler respondenter som tvekar över 
varumärkens påstådda miljöcertifiering än konsumenter som inte tvekar. Här har således den hållbara 
marknadsföringen en viktig roll på konsumenternas beslut då Testa, Iraldo, Vaccari och Ferrari (2015) 
menar att sannolikheten att konsumenten kommer konsumera ekologiska livsmedel ökar om 
konsumenten verkligen vet vad ekologiska varor står för, vilket kan få dem att testa något nytt snarare 
än att konsumera efter vana. Ottosson (2013) menar även att produkter som har en tydlig 
miljöcertifiering ökar trovärdigheten, vilket leder till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. 
  
En ytterligare orsak till en skillnad mellan respondenternas faktiska beteende och deras önskade 
beteende är kunskap, vilket enligt respondenterna är den tredje största orsaken. Grunert (2011) menar 
att en individs tolkning av en ekologisk märkning ofta är felaktig, då den baseras på individens 
besittande kunskap. Därför kan antingen konsumenten ha svårt att tolka vad den ekologiska 
märkningen faktiskt betyder, men även hur den märkta produkten skiljer sig från andra produkter. Om 
individen gör denna felaktiga tolkning av en ekologisk märkning, utgör detta en barriär för hållbar 
konsumtion då individens förväntningar är grundade på felaktig kunskap (ibid). Detta resulterar 
således i att fler individer avstår från att köpa ekologiska produkter som har dessa märkningar. 
Grunerts (2011) resonemang går i enlighet med korstabell 3 där respondenternas kunskap ställs mot 
deras konsumtion av ekologiska livsmedel. Tabellen visar att det finns ett samband mellan de 
konsumenter som anser att de har mycket kunskap av ekologiska livsmedel och de vars totala 
konsumtion består av mer än hälften ekologiska livsmedel. Av de respondenter som anser att de inte 
har tillräckligt med kunskap anger så mycket som 95 procent att inget eller mindre än hälften av deras 
totala konsumtion består av ekologiska livsmedel. Detta styrker resonemanget om att brist på kunskap 
resulterar i ingen eller låg konsumtion av ekologiska livsmedel, eftersom konsumenter då förmodligen 
inte besitter den medvetenhet som ökar den positiva attityden som motiverar avsikten. Det blir 
återigen tydligt att information från den hållbara marknadsföringen är en viktig faktor för att öka 
kunskapen hos individer som inte aktivt själva söker information om ekologiska varor. 
  
Cherian och Jacobs (2012) studie menar att kunskapen hos konsumenterna är bristfällig, och att det 
krävs högre medvetenhet hos konsumenterna för att den hållbara marknadsföringen ska ha en inverkan 
på deras beteende. Cherian och Jacobs (2012) resultat stämmer överens med denna studies resultat. 
Detta kan bero på att Cherian och Jacobs (2012) studie även syftade till att undersöka vilken inverkan 
attityden har på beteendet. Dock utgick forskarna från Reference group theory samt utgick från en 
kvalitativ metod, vilket gör resultaten intressanta då ämnet undersökts utifrån olika infallsvinklar, men 
ändå kommit fram till liknande resultat. 
  
D’Souza, Taghian och Lamb (2006) kom i sin studie fram till att den grundläggande informationen 
som framgår på produkten är viktig för att kunna påverka ett hållbart beteende. Konsumenter anser att 
miljömärkningar är svårtolkade och därför köper de inte några hållbara livsmedel. Detta går även att 
urskilja i empirin. Respondenterna som anger att de tvekar på livsmedels påstådda certifieringar 
konsumerar mindre ekologiska livsmedel än de konsumenter som inte tvekar på certifieringar, vilket 
går att utläsa i korstabell 9. I tabell 9 anger 11 procent av de respondenter som ej tvekar på 
varumärkens påstådda miljöcertifieringar att de handlar mer än hälften eller allt ekologiskt, medan 
endast 3 procent av de respondenter som tvekar på miljöcertifieringar konsumerar mer än hälften eller 
allt ekologiskt. I detta avseende fungerar den hållbara marknadsföring enligt har den hållbara 
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marknadsföringen en viktig roll på konsumenternas beslut då den enligt Ottosson (2013) främst ska 
övertyga konsumenterna och få dem att lita på den ekologiska märkningen respektive den hållbara 
marknadsföringen som butikerna använder sig av. Detta kan göras genom att kommunikationen ska 
vara tydlig, trovärdig och jämförbar. Exempelvis ska certifieringar ställa tillräckligt höga krav på 
produkterna, att inte använda påståenden som kan missförstås av konsumenten på produktetiketten 
samt möjliggöra att konsumenten kan göra korrekta jämförelser mellan produkter (ibid). Att D’Souza, 
Taghian och Lambs (2006) resonemang om vikten av informationen som framgår på produkten även 
bekräftas i denna studie beror främst på att denna undersökning ställer frågan om konsumenten tvekar 
eller inte tvekar på varumärkens påstådda certifieringar mot hur mycket ekologiskt den konsumerar. 
Detta är en aspekt som liknar D’Souza, Taghian och Lambs (2006) forskningsfråga, som grundar sig i 
effektiviteten av ekologiska märkningar. Forskarnas studie samt denna studie delar även samma 
metodologiska tillvägagångssätt, vilket kan leda till liknande resultat. 
 
Dessa ovan nämnda hinder kan stå i vägen för en individs positiva attityd att konsumera ekologiska 
livsmedel. Därför är det enligt Grunert (2011) viktigt att butikerna uppmuntrar de konsumenter som 
har en positiv, men inte tillräckligt stark attityd till ekologiska varor. Om avsikten inte är lika stark till 
ekologiska varor kommer den positiva attityden uteslutas vid tillfället för beslut, om konsumenten inte 
uppmuntras till att fullfölja beslutet. Som resultatet visar önskar 76 procent av respondenterna att mer 
än hälften eller allt av deras totala konsumtion består av ekologiska livsmedel, medan 8 procent av 
respondenterna uppger att den faktiskt gör det. Hållbar marknadsföring spelar i detta avseende en stor 
roll för konsumenterna då den kan uppmuntra de konsumenter som anser att det är viktigt med 
ekologiska livsmedel men inte beter sig i enlighet med detta vid val av livsmedel. I diagram 14 svarar 
fler respondenter att de inte anser att livsmedelsbutiker uppmuntrar till att köpa ekologiska produkter, 
än antalet som anser att butikerna uppmuntrar. Detta tydliggör att butikernas uppmuntran inte är 
tillräcklig, vilket enligt Ajzens (1991) teori resulterar i att de konsumenter som inte har en stark attityd 
avstår från att konsumera ekologiska livsmedel. I korstabell 2 delas respondenterna in efter 
sysselsättning och ställs sedan mot frågan “Anser du att livsmedelsbutiker uppmuntrar dig att handla 
ekologiska produkter?”. I tabellen går det att utläsa att ingen av sysselsättningsgrupperna anser att de 
blir tillräckligt uppmuntrade av den hållbara marknadsföringen. Utifrån den jämna fördelning går det 
således inte att dra någon slutsats om att en viss grupp uppmuntras mindre än andra. Butikernas 
hållbara marknadsföringens spelar i detta avseende en viktig roll genom att förespråka likväl det 
bristfälliga med produkter som inte är ekologiska som det fördelaktiga med ekologiska produkter, 
samt tydliggöra vikten av hållbarhetsproblem synligt i butiken vid tillfället för beslut. Uppmuntran 
skulle enligt Ajzens (1991) teori leda till att en redan positiv attityd behålls genom hela beslutet och 
influerar beteendet. 
 
5.1.3 Upplevd beteendekontroll 
Upplevd beteendekontroll handlar om individens uppfattning om hur lätt eller svårt det är att utföra ett 
visst beteende (Szmigin & Piacentini 2015). Detta kan enligt Ajzens (1991) teori bero på att individen 
upplever att den inte har rätt förutsättningar och resurser som gör att individen inte kommer kunna 
agera i enlighet med sin önskan. Syftet med den hållbara marknadsföringen är enligt Ottosson (2013) 
att få individen att känna att den har kontroll över vad ekologiska livsmedel innebär och fördelarna 
med detta genom information. I tabell 13 går det att utläsa att endast 16 procent av respondenterna 
anser att butikerna faktiskt informerar dem om ekologiska livsmedel, vilket innebär att den hållbara 
marknadsföringen i dagsläget inte ger respondenterna rätt förutsättningar. I detta avseende har den 
hållbara marknadsföringen en betydelsefull roll på konsumenternas beslut då den kan bistå med tydlig 
information som övertygar konsumenten att beteendet, det vill säga konsumera ekologiska livsmedel, 
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är enkelt för dem. Då kommer konsumenternas, enligt Ajzens (1991) teori, upplevda beteendekontroll 
öka vilket kommer ha en positiv påverkan på konsumenternas avsikt att utföra beteendet. 
 
5.1.4 Subjektiva normer 
Studien Popai (2012) menar att butikernas marknadsföring går ut på att övertyga och skapa ett behov 
hos konsumenterna som får dem att vilja konsumera ekologiska livsmedel. Kotler och Keller (2009) 
menar dock att 80 procent av köpbesluten påverkas av personer i omgivningen, utifrån denna teori kan 
det då antas att individer i omgivningen har en större inverkan på ett köpbeslut än vad hållbar 
marknadsföring antas ha. Empirin motsäger dock detta, diagram 11 visar att omgivningen inte har en 
lika betydande roll. Detta eftersom den empiriska data visar att det är 34 procent av respondenterna 
som upplever att de påverkas av sin omgivning och att det är 43 procent som upplever att de inte 
påverkas. En skillnad mellan Kotler och Kellers (2009) resultat och denna studies resultat kan bero på 
att författarna undersökte den generella köpviljan och inte specifikt köpviljan av ekologiska varor. 
Denna studie är med specifik vilket kan vara anledningen till skillnaden i resultatet.  
 
De respondenter som uppger att de blir påverkade av sin omgivning kan förklaras med hjälp av Teorin 
om planerat beteende som menar att subjektiva normer har en inverkan på en individs avsikt som leder 
till ett visst beteende. Av studiens resultat kan respondenterna vars beteende påverkas av 
omgivningen, förklaras på så sätt att omgivningens påtryckningar eller förväntningar i dessa fall väger 
tyngre än den hållbara marknadsföringen. För de individer som uppger att de inte blir påverkade av sin 
omgivning har den hållbara marknadsföringen en större chans att influera beteendet. 

 5.2 Konsumenternas uppfattning av hållbar marknadsföring 

 
 
 
Figur 2. Skapad av författarna för att tydliggöra sambandet mellan hållbar marknadsföring och beteendet.  
 
Figur 2 har skapats för att visuellt förklara hur den hållbara marknadsföringen har en effekt på en 
individs attityd och upplevda beteendekontroll. Dessa två faktorer, attityd och upplevd 
beteendekontroll, fungerar tillsammans med avsikten som medlare på det slutliga beteendet (Ajzen 
1991). Den hållbara marknadsföringen har därför indirekt en påverkan på beteendet genom dessa 
medlare. Hållbar marknadsföring har en positiv påverkan på attityd och upplevd beteendekontroll. Det 
beror sedan på hur mottaglig konsumenten är för marknadsföringen som avgör hur utfallet, det vill 
säga beteendet, kommer att bli. Som Figur 2 visar har den hållbara marknadsföringen ingen påverkan 
på de subjektiva normerna. De subjektiva normerna har dock, utan den hållbara marknadsföringen, en 
inverkan på individens avsikt genom påtryckningar och förväntningar. De subjektiva normerna har 
både en positiv och negativ inverkan på individens beslut. Diagram 8 visar att nästan lika många 
påverkas av sin omgivning att handla ekologiska livsmedel, som antalet personer som inte påverkas. 
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Mellan attityd, upplevd beteendekontroll, subjektiva normer och avsikt kan olika typer av barriärer 
påverka. Barriärerna gör att den attityd en individ har inte alltid kommer att vara i enlighet med det 
slutliga beteendet. Barriärerna gör även att den upplevda beteendekontrollen försvagas vilket gör att 
individen kan avstå från att genomföra beteendet. Barriärerna kan även påverka de subjektiva 
normerna då de kan hindra en individ från att agera på ett sätt som omgivningen förväntar sig att 
individen ska agera. Barriärerna har således en negativ effekt på individens avsikt då de endast kan 
försvåra eller få individen att avstå från att utföra beteendet. Avsikten har i sin tur både en positiv och 
negativ inverkan på beteendet, detta beror på vilken effekt de tidigare variablerna haft. Har de haft en 
positiv inverkan kommer även avsikten att ha en positiv inverkan på beteendet, likväl som negativa 
effekter från tidigare variabler leder till en negativ inverkan på beteendet.  
  
Ottosson (2013) menar att det främsta sättet att bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel 
är genom marknadskommunikation. Ottosson (2013) menar vidare att det är butikernas ansvar, med 
hjälp av marknadskommunikationen, att övertyga, informera, uppmuntra och utbilda konsumenterna i 
den riktning så de blir mer hållbara. Studiens empiri bekräftar Ottosson (2013) gällande att det är 
butikernas ansvar att informera konsumenterna om ekologiska livsmedel. Detta går att utläsa av 
diagram 12 där 36 procent av respondenterna anser att det är butikernas ansvar att informera dem, men 
i tabell 13 går det att utläsa att endast 16 procent av respondenterna anser att dem faktiskt gör det. 
Denna skillnad på hela 20 procentenheter visar att det, enligt respondenterna, är en brist i butikernas 
arbete med att informera dem. Vilket betyder att den hållbara marknadsföringen inte har den effekt 
den skulle kunna ha, om butikerna hade arbetat effektivt med detta. 
  
Vidare går det att tyda av korstabell 6 och 7 att det finns en generell uppfattning hos samtliga 
sysselsättningsgrupper att det är butikernas ansvar att informera konsumenter om ekologiska 
livsmedel. Utifrån tabellerna kan det konstateras att det i detta fall inte är någon specifik grupp som 
den hållbara marknadsföringen inte når ut till, utan snarare att informationen inte når ut till någon 
grupp på ett optimalt sätt. Utifrån studien Popais (2012) påstående om att så mycket som 78 procent 
av köpbesluten sker inne i butiken kan det konstateras att butikerna har ett stort ansvar för att denna 
typ av information kommuniceras ut till konsumenterna. Detta är något butikerna inte lever upp till 
utifrån det empiriska materialet. Eftersom respondenterna inte anser att butikerna faktiskt informerar 
dem om ekologiska livsmedel skapar det inte heller några ytterligare förutsättningar för 
konsumenterna att handla hållbart. 
  
I diagram 4 anger respondenterna att de tre främsta tillvägagångssätten vid konsumtion av livsmedel är 
“Jag köper det jag vanligtvis brukar köpa”, vilket 62 procent anger, “Jag köper varor av god 
kvalitet” som 46 procent anger och “Jag köper det som är på erbjudande i butik” som 42 procent 
anger. Hur konsumenterna går tillväga vid konsumtion av livsmedel är en intressant aspekt då det ger 
en möjlighet att analysera hur den hållbara marknadsföringen kan inverka på deras beslut. För de 
konsumenter som svarar “Jag köper det jag vanligtvis brukar köpa” och “Jag köper det som är på 
erbjudande i butik” har den hållbara marknadsföringen en större inverkan än hos de konsumenter som 
svarar “Jag köper varor av god kvalitet”. Det beror på att de två förstnämnda är aspekter som kan 
förändras med Ottossons (2013) 3C princip. Medan den sistnämnda endast beror på produktens 
egenskaper, vilket inte är något den hållbara marknadsföringen kan kontrollera eller påverka. Dock 
kom D’Souza, Taghian och Lamb (2006) i sin studie fram till att konsumenter inte alltid prioriterar 
kvalitet högst. Forskarna menar att det finns konsumenter som alltid köper hållbara varor även om 
kvaliteten än sämre.  Detta betyder att även om respondenterna i denna studie prioriterar kvalitet kan 
det i vissa fall vara så att de prioriterar ekologiska livsmedel högre, i dessa fall har den hållbara 
marknadsföringen en väldigt viktig roll då den kan upplysa konsumenterna om vilka varor som 
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faktiskt är ekologiska och få dem att välja dem istället. Trots en prioriterad kvalitet hos respondenterna 
konstaterar denna studie att respondenterna är priskänsliga. Detta kan bero på att majoriteten av 
respondenterna är studenter, vars ekonomi troligtvis har en stor inverkan på deras beteende. Att 
konsumera varor med ett högt pris utan hög kvalite kräver att det är något som verkligen är en prioritet 
för kunden. Beteendet hos respondenterna i denna studie styrker således Ekström, Ottosson och 
Parment (2017) som menar att individens ekonomi styr om köpet kommer att vara funktionalistiskt 
eller symboliskt. 
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6. Slutsats  

Syftet med denna studie är att utifrån ett konsumentperspektiv undersöka vilka faktorer som 
påverkar en individ till att handla hållbara varor eller inte, och om dessa faktorer kan påverkas 
med hjälp av hållbar marknadsföring. Mer specifikt handlar studien om att undersöka vad som 
påverkar människors beslut att konsumera ekologiska livsmedel, och att svara på frågan 
“Vilken roll har butikernas hållbara marknadsföring för konsumenternas avsikt att handla 
mer ekologiskt?”.  
 
Av analysen går det att konstatera att den hållbara marknadsföringen har en viktig roll för 
konsumentens beslut att konsumera ekologiska livsmedel, dock beror det på individ och 
situation vilken grad av inverkan den har. Det går även att konstatera att den hållbara 
marknadsföringen främst kan påverka individens attityd gentemot ekologiska varor. Genom 
hållbar marknadsföring kan butiker skapa intresse, motivera och utbilda konsumenter. Vilket 
kan skapa en positiv attityd, som motiverar avsikten att utföra beteendet, vilket slutligen 
resulterar i ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. En ytterligare slutsats är att hållbar 
marknadsföring inte har en lika stark inverkan på individens konsumtion av ekologiska 
livsmedel när individen är mottaglig för påtryckningar från omgivningen. Vidare, när 
subjektiva normer är starka och inverkar på individen, kan inte hållbar marknadsföring 
påverka individen i lika hög grad. Studien visar att omgivningen inte har en lika stor roll som 
tidigare forskare kommit fram till (Kotler & Keller 2009). Detta betyder att den del av 
respondenterna som anger att de inte blir påverkade av omgivningen har en större förmåga att 
påverkas av den hållbara marknadsföringen.  
 
Studien bekräftar att det finns barriärer som påverkar konsumenter till att inte handla 
ekologiska livsmedel. I denna studie definieras de olika barriärerna som pris, vana och 
kunskap. Av analysen går det att dra slutsatsen att den hållbara marknadsföringen inte endast 
är källan till förändring eftersom vissa barriärer ligger utanför marknadsföringens gränser, 
som exempelvis priset. Hållbar marknadsföring kan endast i detta läge övertyga konsumenten 
att köpa produkten genom att lyfta andra fördelar än priset, för att hjälpa konsumenten att 
överkomma denna barriär. Av analysen går det dock att konstatera att vissa barriärer kan 
överkommas med hjälp av hållbar marknadsföring, så som vana eller okunskap.  
 
Det kan konstateras att den hållbara marknadsföringen har en viktig roll men att butikerna i 
dagsläget inte lever upp till sitt ansvar att främja en ökad konsumtion av ekologiska varor. Av 
studien går det att tyda att konsumenterna är medvetna om att en förändring i konsumtionen 
behöver ske, men att butikerna inte skapar rätt förutsättningar för att fullfölja detta. Till 
skillnad från andra forskare, D’Souza, Taghian och Lamb (2006) och Cherian och Jacobs 
(2012), vars studier kommit fram till att anledningen till att konsumenter avstår från att välja 
hållbara varor främst beror på okunskap, har denna studie visat på att det snarare är butikernas 
hållbara marknadsföring som brister än konsumenternas kunskap om ekologiska livsmedel. 
Denna studie menar istället att det inte bara är individens ansvar att utbilda sig själv inom 
området, utan att det är butikernas ansvar att tillhandahålla med relevant information som ger 
konsumenter förutsättningar till att ta mer hållbara beslut. Bristfälligheten som denna studie 



	
45	

visar på ligger främst i den basala grunden som handlar om att utbilda konsumenter om varför 
de bör handla ekologiska livsmedel. Butikerna måste främja behovet av denna förändring 
innan konsumenterna kan förväntas ändra sitt beteende och bidra till att genomföra 
förändringen.  
 
Det krävs även att butiker uppmuntrar konsumenterna då det är en märkbar del respondenter 
som besitter en positiv inställning, men behöver någon form av stimulans vid val av produkt 
för att välja ekologiskt framför alternativa livsmedel. Den hållbara marknadsföringen ska vara 
till fördel för konsumenten att göra rätt val och inte till för att företagen ska kunna utnyttja 
märkningar för ekonomiskt intresse. Butikerna måste exponera konsumenterna för 
marknadsföring som syftar till det relevanta och sanna gällande hållbarhet och fördelarna med 
att handla ekologiskt. Brister någon av beståndsdelarna i 3C principen är det större risk att 
konsumenten tvekar på grund av för lite, otydlig eller icke trovärdig marknadsföring.  
 
Studenterna är den grupp som främst anser att det är mest viktigt med ekologiska livsmedel, 
men även den grupp som konsumerar minst ekologiska livsmedel. Av detta kan slutsatsen 
dras att butikernas hållbara marknadsföring främst kan ha en viktig roll på studenternas 
beteende om marknadsföringen är tillräckligt uppmuntrande. Det går även att dra slutsatsen 
att de som arbetar med minst sannolikhet kommer att ändra sitt beteende då de generellt har 
en relativt negativ inställning till ekologiska livsmedel. De behöver därför bli exponerade av 
marknadsföring, men för ett annat typ av syfte än de som studerar. De som arbetar behöver bli 
utbildade om vad ekologiska livsmedel innebär, för att på så sätt skapa en positiv attityd till 
ekologiska livsmedel. Till skillnad från de som studerar som behöver bli exponerade av 
marknadsföring för att den redan positiva attityden ska influera beteendet. Gemensamt för alla 
sysselsättningsgrupper är att de konsumerar ekologiska livsmedel på grund av etiska 
anledningar. Således har den hållbar marknadsföringen en viktig inverkan då den kan 
förespråka etiken i konsumtion av ekologiska varor och inte endast trycka på de själviska 
aspekterna. På så sätt kan det leda till att fler konsumenter övertygas, eftersom majoriteten av 
respondenterna anser att det är den viktigaste aspekten.  
 
Sammanfattningsvis förklarar studien innebörden och vikten av en strävan mot en mer hållbar 
konsumtion, genom hållbar marknadsföring. Studien resulterar i att den hållbara 
marknadsföringen i dagsläget är bristfällig och inte tillräcklig för att kunna påverka 
konsumenternas avsikt att handla ekologiska livsmedel. Det krävs att butikerna utbildar, 
uppmuntrar och informerar konsumenterna på ett mer anpassat sätt till konsumenterna för att 
ha möjlighet att påverka avsikten till ett visst beteende. Den främsta faktorn som hållbar 
marknadsföring har chans att påverka, om utförd på rätt sätt, är konsumenternas attityd.  
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7. Kritik mot studien  

Viss kritik kan riktas mot studiens objektivitet då det exempelvis anses svårt att inte forma 
undersökningen efter forskarnas omgivning. I den genomförda enkätundersökningen är en 
övervägande del, närmare 78 procent, av respondenterna kvinnor. Majoriteten av 
respondenterna uppges även vara 16–25 år gamla, vilket är ett åldersspann där forskarnas 
ålder ingår. De två faktorerna kön och ålder kan vidare formats utifrån forskarnas omgivning, 
det vill säga vänner, skolkamrater och familj. Utifrån detta uppstår en skillnad i den teoretiska 
populationen och det faktiska urvalet, vilket ökar risken för att en viss grupptyp blir dominant 
(Jacobsen 2017). 
 
Även eftersom enkätundersökningen genomförs via en social plattform, kan detta bidra till att 
forskarnas vänskapskrets utgör en stor del av respondenterna. Dock behöver inte detta 
nödvändigtvis vara en nackdel. En ytterligare aspekt gällande enkätundersökningen är att det 
finns risk att forskarna format svarsalternativen utifrån vad som vill besvaras, vid bristande 
objektivitet. Undersökningen pågår även under en kortare period, vilket leder till att tiden till 
att bygga upp kunskap om studiens område är begränsad. Detta kan resultera i att studien inte 
blir lika fördjupad då det finns risk att forskarna går miste om värdefull kunskap som annars 
skulle kunna inhämtas. Ekologiska livsmedel och hållbarhet är även två aktuella ämnen i 
samhället, vilket eventuellt kan påverka respondenterna i sina svar. Då frågor om hållbarhet 
och hållbar konsumtion präglas av etiska aspekter kan respondenterna uppge svar som 
förskönar bilden av hur de faktiskt agerar moraliskt sätt för att ta hänsyn till etiska normer.  
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8. Förslag på vidare forskning 

Då denna studie fokuserar på konsumtion av ekologiska varor utifrån ett 
konsumentperspektiv, är förslag på fortsatt forskning att undersöka detta fenomen utifrån ett 
företagsperspektiv. Från ett företagsperspektiv blir det möjligt att undersöka om fenomenet 
uppfattas på liknande sätt oberoende perspektiv. Detta kan göras genom kvalitativa intervjuer 
med anställda i livsmedelsbutiker. Då studiens resultat visar att det är butikernas 
marknadsföring som brister skulle det således vara intressant att undersöka om butikerna 
anser att det är på samma sätt, men även att undersöka hur företag arbetar för att bemöta 
denna trend av ekologiska livsmedel.  
 
Studien utgår från en kvantitativ metod för att på så sätt undersöka så många individer som 
möjligt, förslag på fortsatt forskning är att utifrån liknande frågeställning utföra en kvalitativ 
studie för att få en mer djupgående bild av ett mindre antal individer. På så sätt kan det 
undersökas hur konsumenter mer ingående uppfattar butikernas marknadsföring och vad som 
anses kan förbättras. 
 
En annan intressant infallsvinkel på fortsatt forskning är att undersöka hur konsumenter 
faktiskt agerar vid konsumtion av livsmedel och om det stämmer överens med hur de uppger 
att de konsumerar. För att undersöka detta kan en observation genomföras i en butik, vilket 
ger en möjlighet att undersöka om resultaten i denna studie stämmer överens med hur det ser 
ut i verkligheten. En ytterligare intressant infallsvinkel är att undersöka ämnet ur ett 
konsumentperspektiv men med större fokus på genus. Det vill säga, undersöka om hållbar 
marknadsföring har en tydligare effekt på ett visst kön eller om det inte har någon betydelse. 
Avslutningsvis kan en annan intressant infallsvinkel vara att undersöka mer djupgående hur 
de barriärer som tas upp i denna studie kan överkommas med hjälp av andra sätt än hållbar 
marknadsföring. 
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