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Sammanfattning 
Hållbarhet i kontext av konsumtion och företagande är ett aktuellt och väl omdiskuterat 

ämne inom politiken och den moderna samhällsekonomin i världen. Konsumtionen är 

central för samhällets tillväxt tillika det som orsakat de sociala, ekologiska och 

ekonomiska problemen i världen idag. Företag har ett ansvar att främja hållbar utveckling 

genom hållbart företagande med ett fokus på samtliga tre perspektiv. Konsumenten har 

även den en skyldighet, i sitt konsumtionsbeteende att agera hållbart i sina val och beslut. 

Vi ser ett gemensamt ansvar, där kunskap och medvetenhet om klimathotet bör tas på 

största allvar av såväl företag som konsument. Med forskningsfrågan Hur kan 

marknadsföring användas för att påverka studenternas kännedom om, och attityd till att 

välja hållbara restauranger? utfördes en enkätstudie under våren 2017 på uppdrag av 

Gotthards Krog belägen i centrala Umeå, för att utforska studenters hållbara 

konsumtionsbeteende. 

 

Tidigare forskning har fokuserat mycket på demografiska variabler för att förklara 

miljövänligt konsumentbeteende, men har de senaste 10-15 åren i större grad skiftat till 

att utforska psykografiska förklaringsvariabler i samband med förändrade paradigm. I en 

snabbföränderlig värld finns nu ett behov av att förstå de beteenden som präglar unga 

klimatmedvetna konsumenter som har framtiden i sin hand.  

 

I en deduktiv ansats och med hjälp av teorier som triple bottom line (TBL), value-belief-

norm theory (VBN) och goal framing theory som teoretiskt ramverk konstruerar vi en 

konceptuell modell för hypotesprövning mot fem hypoteser, med val av hållbara 

restaurangkoncept som slutlig beroende variabel. Till grund för resultatet ligger en 

webbaserad enkät (n=219) med 36 frågor (femgradig likert-skala) om marknadsföring 

som kommunicerar hållbarhet, kännedom, attityder och konsumentbeteende där studenter 

vid Umeå Universitet är vår urvalspopulation.  

 

Resultatet visade på att starka samband mellan kunskap och marknadsföring som 

kommunicerar hållbarhet föreligger, som grund för val av hållbara restauranger. Studien 

bidrar bl.a. till forskning kring hållbar marknadssegmentering genom en breddning av 

särskilda kontextuella karaktärsdrag för målgruppen studenter, samt vilka kompromisser 

studenter gör vid hållbar konsumtion. Något man som företagare bör vara medveten om 

vid planering av både CSR-arbete och marknadsstrategi. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: hållbart konsumentbeteende, marknadsföring som kommunicerar hållbarhet, 

hållbar marknadssegmentering, triple bottom line (TBL), Corporate Social Responsibility 

(CSR), value-belief-norm theory (VBN).  
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Begreppsdefinitioner  

Tabell 1. Begreppsdefinitioner 

Corporate Social Responsibility (CSR) Ett koncept som innebär att företagen integrerar social och 

miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan 

med andra intressenter på frivillig basis. (Commission of 

the European Communities, 2002, s. 5) 

Triple Bottom Line (TBL) Triple Bottom Line är uppdelad efter de ekonomiska, 

miljömässiga och sociala konsekvenserna av 

företagsverksamhet. 

Genom att kombinera dessa tre hållbara delar kan företag 

utveckla organisationsstrategier som kan skapa win-win-

win situationer för företaget. (Elkington, 1998) 

Marknadsföring som kommunicerar 

hållbarhet 

Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet handlar om 

att företag med hjälp av miljövänliga produkter/tjänster ska 

möta kundernas behov och samtidigt ta sitt samhällsansvar 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt i hela organisationen. 

(Emery 2012, s. 24; Ottosson & Parment, 2016, s. 11; 

Esakki 2017, s. 17) 

Word of mouth (WOM) Word-of-mouth (mun-till-mun) är kommunikation mellan 

en icke-kommersiell kommunikatör och en mottagare om 

ett varumärke, produkt eller tjänst. (Lang & Hyde, 2013, s. 

1) 

Greenwash Desinformation som sprids av en organisation för att 

presentera en miljömässigt ansvarsfullt image.  

(Oxford dictionary, 2010)  

Hållbar utveckling Definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov. (World 

Commission on Environment and Development, 1987) 

Hållbara restauranger Nya eller renoverade byggnader, designade, konstruerade, 

förvaltade och avyttrade på ett miljövänligt och 

energieffektivt sätt. (Lorenzini, 1994, s. 119) 

Attityd-beteende-gap Graden av inkonsekvens mellan en konsuments attityd 

gällande ett visst beteende och dess faktiska beteende. 

(Bhattacherjee & Sanford, 2009, s. 1) 

Nya ekologiska paradigmet (NEP) En världsbild av att människans handlingar har betydande 

negativa effekter på en redan bräcklig biosfär. (Stern m.fl. 

1999, s. 85) 
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Miljövänligt konsumentbeteende Ett beteende som sker med syfte att förändra (vanligtvis till 

förmån för) miljön. Stern (2000, s. 408) 
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1. Inledning  
I detta inledande kapitel kommer vi att ge en introduktion till vår studie. I kapitlet kommer 

vi att presentera vårt ämnesval, tydliggöra begrepp vi använder i studien och belysa den 

problembakgrund som vidare leder fram till syftet med studien.  

 

1.1 Ämnesval  

Diskussioner kring ämnen som rör social-, ekologisk- och ekonomiskt hållbara samhällen 

samt människans påverkan på miljö och hälsa upplevs som en naturlig del i 

medierapporteringen idag. Hur marknadsföringen av hållbara initiativ uppfattas och tas 

emot av konsumenter är en viktig aspekt bland de företag och organisationer som å ena 

sidan vill profilera sig som hållbara aktörer, och å andra sidan bedriva en vinstdrivande 

verksamhet. Konsumenter har en stark vilja att konsumera hållbart, men lever inte alltid 

upp till sina ambitioner (Belz & Peattie, 2012 s. 104). Statistiska Centralbyrån 

(www.scb.se, 2016) har påvisat en ökning av svenskarnas genomsnittliga månatliga 

restaurangbudget de senaste fem åren, samtidigt som livsmedel och dryck är de två största 

konsumtionsbovarna, och de som genom tillverkning, användning och avfall genererar 

störst påverkan på miljön (Belz & Peattie, 2012, s. 81). Ett gemensamt ansvar som 

konsument och näringsidkare att främja hållbara alternativ har därför blivit av mer 

betydande vikt.  

 

Ett gemensamt intresse av marknadsföring och hållbarhetsfrågor, också två ämnen som 

genomsyrat vår utbildning på civilekonomprogrammet med inriktning service 

management, önskade vi utforska komplexiteten i att marknadsföra hållbara 

verksamheter. I och med det konsumtionssamhälle vi lever i idag och det ökade 

klimathotet såg vi det intressant att undersöka restaurangbranschen utifrån  en 

marknadsföringsstrategi med fokus på förståelsen av konsumenternas attityd och 

beteenden mot hållbarhetskonceptet. 

 

I Umeå finns den lokala aktören, Gotthards krog som till viss del arbetar utifrån ett 

hållbarhetskoncept idag, men fortfarande brottas med viss frågeställningar inom ämnet.  

Vi ser att det finns både ett teoretiskt likväl som praktiskt syfte att undersöka ämnet 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet närmare, och har på uppdrag av Blå Huset 

fått i uppgift att undersöka deras hållbarhetsarbete närmare.  

 

1.2 Presentation av Blå Huset och Gotthards Krog 

Blå Huset är en familjeägd hotell-, restaurang- och konferenskoncern i Umeå brinnande 

intresse för hållbarhet. De driver idag sju olika verksamheter; Stora Hotellet, Gotthards 

krog, U&Me hotell, Kulturbageriet, Sävargården, Fika! och P5 (Blå Huset, 2017).  
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Gotthards Krog är de som kommit längst bland verksamheterna i hållbarhetsarbetet och 

är numera KRAV-certifierad. Miljötänket genomsyrar hela restaurangen under frukost, 

lunch och middag alla dagar i veckan. De driver även sin egen grönsaksodling på 

Älvåkern, och tack vare den är de självförsörjande på grönsaker tre månader om året 

(Gotthards Krog, 2017). 

 

År 2016, utformade Blå Huset ett Hållbarhetsmanifest med korta och långsiktiga mål med 

fokus på ekologisk hållbarhet och miljö i koncernen (Göransdotter, 2016). 

Återvinning/sophantering, energieffektivisering, inköp av inventarier, att främja 

ekologiska/närproducerade produkter och råvaror samt resor och utsläpp är 

fokusområdena. Ett av deras kortsiktiga mål är att sprida kunskap och kommunicera om 

verksamhetens hållbarhetsarbete och dess hållbara tjänster till samtliga intressenter. 

Deras hållbarhetssystem ska på lång sikt i sin tur göra Blå Huset till ledande i Sverige 

inom branschen (Göransdotter, 2016). 

 

Samarbetet med Gotthards Krog har varit till inspiration för studien och en möjlighet till 

ett verkligt exempel för ett hållbart restaurangkoncept. Uppdraget har inte inneburit någon 

beroendeställning gentemot Gotthards Krog. 

 

1.3 Problembakgrund 

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det finns alltid något man kan bidra med. 

Det farligaste är likgiltigheten. ~ Jan Eliasson, vice generalsekreterare FN 2012-2016 

 

År 2016 hade vi redan den 8 augusti förbrukat hela årets ekologiska budget, resultatet av 

vår konsumtion jämfört med vad naturen kan förnya (WWF, 2016). 

Konsumtionsbeteendet i världen idag är orsaken till de ekonomiska, sociala och 

miljömässiga problemen vi ser globalt, varför en förändring är nödvändig för att skapa 

ett hållbart samhälle (Ottosson & Parment, 2016, s. 27).  

 

Natur och miljö, och begreppet hållbar utveckling (ekologisk, social och ekonomisk) har 

idag blivit en övergripande och vägledande princip för hela FN-systemet och 

världssamfundet (FN-förbundet, 2012). År 2015 utformade FN 2030-agendan med 17 

nya hållbara utvecklingsmål, för en hållbar utveckling i världen (UNDP, 2017 a). Som en 

del av FN och världssamfundet har Sverige ett ansvar att arbeta för att uppfylla 

hållbarhetsmålen till 2030. Naturvårdsverket är en myndighet, vars är att öka 

medvetenheten om behovet av att ställa om till en hållbar konsumtion och produktion 

samt inspirera till handling bland samhällets aktörer, både offentligt och privat 

(Naturvårdsverket, 2016c).  

 

Umeå kommun arbetar aktivt med insatser för ett hållbart samhälle, och i synnerhet mot 

hållbar konsumtion och produktion. Umeå har ansökt om att bli Europas miljöhuvudstad 

2018 för att stärka stadens miljöprofil och förbättra stadens avseende och attraktionskraft 

som en destination för folk att besöka, arbeta och leva i (Umeå Kommun, 2017a). De 

arbetar även med olika klimatprojekt där resor, boende och konsumtion står i centrum 

(Umeå Kommun, 2016c). Krav genom upphandlingar som styrmedel vid leverantörsval 

(J. Sandström, personlig kommunikation, 13 februari, 2017) samt ett ökat fokus på 
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cirkulär ekonomi inom kommunen, visar på ett tydligt engagemang (Umeå Kommun, 

2016b). 

 

Arbetet mot en hållbar framtid är på god väg. För att lyckas krävs en insats av alla; 

nationer, samhällen, näringsliv och individer. Ett steg på vägen var då riksdagen i 

december 2016 fastställde lagen för rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy för 

företag (Riksdagen, 2016). Företag med mer än 250 anställda och/eller 350 mkr 

nettoomsättning tvingas nu att redovisa hur företaget arbetar med miljöfrågor, sociala 

förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption 

(Riksdagen, 2016).  

 

Enligt studien “Allmänheten och klimatförändringen” från 2015 anser sig 79 % av 

svenskarna vara klimatmedvetna (Naturvårdsverket, 2015d, s. 23). Att konsumenten har 

en åsikt och attityd för att agera hållbart stämmer inte överens med dess beteende i alla 

lägen, något som benämns attityd-beteende gap (Ottosson & Parment, 2016, s. 81; 

Carrigan & Attalla, 2001, s. 574-575). Enligt naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2015 

d, s. 29-30) framgår faktorer som informationstillgänglighet, invanda beteenden samt det 

uppleva utbudet av miljö- och klimatmedvetna alternativ förklara konsumentens hinder 

för att leva mer klimatmedvetet. Vad individen väljer att engagera sig i gällande 

klimatfrågan grundar sig i enskilda värderingar, föreställningar och normer (Jansson 

m.fl., 2010).  

 

Marknadsföringens främsta kännetecken är att möta kundens behov samt skapa 

försäljning och vinst ur ett företagsperspektiv. Detta möts upp av konsumentens 

beslutsprocess, där pris, upplevt värde, varumärkesimage samt trender och mode styr 

konsumtionsvalet (Ottosson & Parment, 2013, s. 23). Med det förändrade och ökade 

konsumtionsbeteendet i världen är det viktigt att företag tar sitt ansvar, där sociala, etiska 

samt ekologiska aspekter prioriteras i marknadsföring, och följs av  

en hållbar strategi inom verksamheten (Emery, 2012, s. 6).  

 

Vi ser att marknadsföring som kommunicerar hållbarhet och hållbar konsumtion i olika 

former ligger högt på den moderna forskningens agenda, och är en het diskussion runt om 

i världen idag.  

FN sätter mål för världssamfundet och där respektive land har ett ansvar att uppfylla 

uppsatta klimatmål. Tillvägagångssättet för respektive land kan mycket väl skilja sig, men 

där engagemang hos samtliga; lokala samhällen, företag och medborgarna är givet för att 

lyckas. Det handlar om att engagera individer till ett mer hållbart och ansvarsfullt 

konsumtionsbeteende, att skapa kännedom samt att företagen i sin tur tar sitt ansvar i 

produktion och kommunikation för en möjlig beteendeförändring.  

 

Detta problem ter sig vara intressant för dagens forskning inom området, och applicerbart 

inom samtliga branscher, så även restauranger i vår mening. Blå Huset är på god väg, i 

och med det hållbarhetsarbete som görs i verksamheten idag tillsammans med deras 

tydliga framtidsmål. Men, problemet Gotthards Krog står inför, är dock att förstå hur de 

ska sprida kännedom om och kommunicera deras hållbarhetsarbete mot kund för att 

främja hållbar konsumtion.  
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1.4 Tidigare forskning 

Att identifiera det hållbara konsumentbeteendet har pågått under en längre period, där 

motivation anses vara den största drivkraften. Thøgersen (1996) har hävdat att det 

hållbara konsumentbeteendet grundar sig i människans inre moral. I sin avhandling 

diskuterades konsumentens agerande i frågor om källsortering och återvinning, där moral 

används som en slags utvärdering av vad som är rätt eller fel tillsammans med en hänsyn 

till miljön i samhället. Ett hållbart beteende baseras inte enligt Thøgersen på en beräkning 

eller värdering av kostnader och fördelar för individen i ett visst beslut, varför Subjective 

Expected Utility (SEU), förväntade nytto-modellen inte är tillräcklig för beskrivning av 

hållbart konsumentbeteende (1996, s. 536). För att främja hållbart beteende hävdade 

Thøgersen att det istället krävs en förändring från ett egoistiskt grundtänk till ett mer 

altruistiskt sådant. Vidare belyser Thøgersen (1996, s. 538) kognitiv förmåga och intellekt 

som högst relevant för att utveckla detta samt möjligheterna i samhället för att utföra 

beteendet. Lindenberg och Steg (2007, s. 129) utvecklar Thørgersens tankar kring 

individens kognitiva förmåga och beskriver det starka sambandet mellan ett miljövänligt 

beteende, intellekt och medvetenhet genom The goal framing theory. Teorin bygger på 

att konsumenterna behöver ökad kännedom i frågan om hållbarhet för att kunna anta ett 

miljövänligt beteende. 

 

Hur konsumenter väljer att konsumera grundar sig i den traditionella 

köpbeslutsprocessen. Ett köpbeslut tar sin början i informationssökning, där kunden 

hämtar information om produkt eller tjänst genom kommersiell marknadsföring, 

certifieringar, personliga kontakter, eller från tidigare upplevelser (Kotler & Armstrong, 

2010, s. 178). En väl utvecklad kognitiv förmåga skapar förutsättningar för att göra ett 

mer hållbart köpbeslut (Lindenberg & Steg, 2007, s. 120). De individer som är insatta i 

klimatfrågan är alltså mer benägna att fokusera på de miljömässiga konsekvenserna i 

världen medan en lägre intellektuell förmåga i ämnet göra det svårt att fatta det mest 

miljövänliga beslutet (Lindenberg & Steg, 2007, s. 126; Emery, 2012, s. 81).  

 

Forskningen kring hållbart konsumtionsbeteende beskriver också attityd, sociala normer, 

övertygelser samt det nya ekologiska paradigmet, som faktorer för att förklara 

influenserna till det hållbara beteendet (Stern m.fl.,1999). Attityder utvecklas över tid, 

och beskrivs som en generell utvärdering av folk, objekt, reklam eller frågor (Solomon 

m.fl. 2016, s. 283). En individ anses inte ha någon attityd förens utvärdering har skett på 

ett emotionellt, kognitivt eller beteendemässigt sätt (Eagly & Chaiken, 1993, s. 2).  

 

En hög kognitiv förmåga banar vägen för ett miljövänligt beteende. The Goal framing 

theory förklarar människans beteende utifrån hur individen i fråga utvärderar en given 

situation med hänsyn till kännedom, attityd och vilka alternativ som finns (Lindenberg & 

Steg, 2007, s. 119).  Font och Buckley (2001, s.45) vill också belysa kostnad, 

tillgänglighet, användning och betydelse som starkt påverkande i människans 

konsumtionsval.  

 

Det finns begränsningar i att med en generell modell förklara människors aktiviteter i det 

vardagliga livet, där ett beteende för källsortering inte behöver förklaras på samma sätt 

som val av hållbara restaurangkoncept. Hur individen identifierar sig själv med hållbarhet 

och hållbar konsumtion skiljer sig och detta influerar givetvis vilka konsumtionsval som 

görs (Belz & Peattie, 2012, s. 89). Varje konsument har sina preferenser och prioriteringar 
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kring vilka aktiviteter, produkter eller tjänster de väljer att konsumera hållbart, t.ex. 

socialt etisk hållbar konsumtion som t.ex. Fair Trade eller ekologisk produktion där 

klimatkompenserande står i fokus (Belz & Peattie, 2012, s. 92). De icke-prioriterade 

aktiviteterna ter sig falla mellan stolarna som något man kompromissar bort. Frågan är 

om den hållbara konsumenten existerar ens?  

 

Målgruppen studenter anses ha hög intellektuell och kognitiv förmåga. De kan ta in 

information, minnas och återge samt att på olika sätt bearbeta information (Vermeir & 

Verbeke, 2005, s. 178). Karakteristiskt för målgruppen studenter är även dess låga 

inkomst. Målgruppens preferenser och beteende i deras köpbeslut kan liknas vid “Den 

skyldige” konsumenten som beskrivs av Emery (2012, s.81) som medveten om 

hållbarhetsproblem och engagerar sig i hållbar konsumtion då och då. Lindenberg och  

Steg ( 2007, s.120) menar att ett beslut kan liknas vid ett mål. Individerna ser till  

sina personliga resurser (ekonomi) och är ytterst känslig för förändringar. En icke 

miljövänlig produkt som är billigare än en miljövänlig kommer således prioriteras då 

ekonomin inte drabbas lika hårt (Lindenberg & Steg, 2007, s. 120) .  

 

I den intellektuella värld vi lever i idag känner sig många skyldiga att agera, och det 

psykologiska beteendet kan beskriva individens värderingar, attityd och motivation för 

hållbar konsumtion och hur vi väljer att agera (Ottosson & Parment, 2016, s. 31). Att som 

företag lyckas med marknadsföring som kommunicerar hållbarhet och möta 

konsumenternas behov på ett hållbart sätt, grundar sig i att förstå kundens 

konsumtionsbeteende genom hela beslutsprocessen (Ottosson & Parment, 2016, s. 28). 

Hur kunden fattar beslut i köpprocessen, är svårt att förklara, då kunden inte alltid själv 

är medveten om varför den agerat på ett visst sätt (Ottosson & Parment 2016, s. 31).  

 

Diskrepans mellan teori och handling kallas attityd-beteende gapet och reflekterar det 

faktum att trots miljömässiga kunskaper och starka hållbarhetsvärderingar, attityder, 

normer och intentioner så misslyckas vi ofta applicera dessa i verkligheten (Belz & 

Peattie, 2012, s. 99-100). Sambandet har bland annat verifierats avseende konsumtion av 

hållbar mat (Vermeir & Verbeke, 2006). 

 

Peattie (1999) diskuterade köpstadiet som den kritiska punkten i konsumentens 

beslutsprocess för ett hållbart konsumtionsbeteende med modellen “sustainable purchase 

perception matrix” (se bilaga 1.1). Peattie (1999, s. 141) försökte förenkla 

segmenteringen och identifieringen av hållbara konsumenter genom att skilja på graden 

av kompromiss och förtroende hos individen. Den senare dimensionen har belyst viktiga 

psykologiska influenser på konsumentbeteende och dennes värderingar, föreställningar 

och normer. Peatties modell var bl.a. en bidragande faktor för marknadsförare att skifta 

fokus från hållbara produktegenskaper till hur konsumenten uppfattar produkten utifrån 

förtroende och kompromiss (Belz & Peattie 2012, s. 93).  

 

Utmaningen för företag att identifiera den hållbara konsumenten kvarstår trots en mängd 

tidigare studier som bland annat har försökt visa på en möjlig ökad betalningsvilja för 

hållbara produkter (Belz & Peattie, 2012, s. 105). I samma era som Sterns studier (1999) 

om hur värderingar, föreställningar och normer påverkar miljövänligt beteende 

undersökte Straughan och Roberts (1999) ekologiskt medvetet konsumentbeteende och 

korrelerade variabler. Utifrån deras forskning konstaterade de att ett för stort fokus hade 
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lagts på demografisk profilering med ganska tunna resultat och menade att ett skifte till 

fokus på psykografiska variabler som segmenteringskriterier (social klass, personlighet 

och livsstil) var nödvändigt för att utveckla forskningsområdet. Dessutom 

rekommenderas ytterligare studier med fokus på klimatmedvetenhet och utbildning som 

förklaringsvariabler till miljöattityder och hållbart konsumentbeteende (Straughan & 

Roberts, 1999, s. 569-570). Senare studier har försökt vidareutveckla demografiska, 

psykografiska, beteendemässiga och miljömässiga faktorer kopplade till ökad vilja och 

förmåga att idka ett hållbart beteende och har då fokuserat på klassificering enligt 

intressen och livsstilar (se t.ex. Ottman, 2011, s. 29-32; Jansson m.fl. 2009). 

 

Hållbar marknadssegmentering är en pågående diskussion där det fortfarande råder 

ofullständighet kring vilka möjliga segment som hittills identifierats. De senaste 

årtiondenas industriella utveckling i många asiatiska länder som Malaysia (Tan & Yeap, 

2012, s. 219) och Taiwan (Hu m.fl., 2010, s. 360) har skapat en urbaniseringsboom, med 

ett förändrat och ökat konsumtionsbeteende, främst genom fler restaurangbesök. Detta 

skapade en ökad insikt bland marknadsförare att lyfta miljövänliga och hållbara alternativ 

till konsumenterna. Studier från 2010 (Hu m.fl.) och 2012 (Tan & Yeap) har fokuserat på 

underliggande attribut till varför kunder väljer “hållbara restauranger” och har bl.a. tryckt 

på att kontextuella faktorer spelar in och menar att det saknas forskning från andra länder 

och kulturer. Vidare bedrivs forskningen om attityder mot “hållbara restauranger” 

(definieras av Lorenzini (1994, s. 119) som nya eller renoverade byggnader, designade, 

konstruerade, förvaltade och avyttrade på ett miljövänligt och energieffektivt sätt) rent 

generellt utan hänsyn till potentiella målgrupper.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att tidigare forskning kring området är omfattande, 

samtidigt som det är ett ämne av hög aktualitet, och där många frågetecken kvarstår. Belz 

and Peattie (2012, s.81) lyfter livsmedel och dryck som de främsta konsumtionsbovarna 

och de som också genererar störst påverkan på miljön genom tillverkning, användning 

och avfall. Att de miljövänliga besluten grundar sig i en kognitiv förmåga, där attityd och 

intelligens har en betydande roll enligt Lindenberg och Steg (2007, s.120), gör det högst 

relevant att undersöka individer och deras relation till marknadsföring som kommunicerar 

hållbarhet. Vi anser det motiverat att specifikt undersöka målgruppen studenter och hur 

de uppfattar restaurangers hållbarhetsarbete. Intellekt och utbildning går hand i hand med 

universitetsstudenter, och att bland annat utröna dessa variablers påverkan till hållbart 

konsumtionsbeteende skapar förutsättningar för att få framtidens generation att 

konsumera med en klimatsmart attityd.  

 

Att företagen tar stafettpinnen och visar vägen för oss konsumenter, genom att erbjuda 

fler hållbara alternativ kan vara en väg att gå, främst inom restaurangbranschen. 

Naturvårdsverket (2016c) upplyser att hållbar konsumtion kräver ett engagemang och 

ansvar från samtliga samhällen, företag och medborgare för att lyckas. Med stöd i den 

tidigare forskningen ser vi därför möjligheter till vår studie.  

1.5 Forskningsfråga 

Utifrån den tidigare forskningen kring marknadsföring som kommunicerar hållbarhet och 

hållbar konsumtion, har vi identifierat ett outforskat område. marknadsföring som 

kommunicerar hållbarhet i kombination med hållbara restaurangkoncept och hållbart 



 

 

7 
 

konsumentbeteende är ett område som inte givits tillräcklig uppmärksamhet enligt oss. 

Vi anser att det saknas forskning inom området för unga svenska konsumenters attityd 

mot och kännedom om finkrogar med ett hållbarhetsfokus. Vi kan härmed påvisa att det 

finns ett gap i forskningen.  
 

Vi ser att en typ av restauranger; finkrogar, i många avseenden har de resurser som krävs 

för att ställa om till en hållbar verksamhet och vara ett föredöme och föregångare inom 

branschen för att leda den lokala hållbarhetsutvecklingen framåt, och skapa en 

beteendeförändring i vårt konsumtionssamhälle idag. Naturvårdsverket (2015 d, s. 29-30) 

lyfter faktorer som ett ökat utbud av miljö- och klimatsmarta alternativ och 

informationstillgänglighet som ett steg i rätt riktning för att få individer att leva mer 

klimatmedvetet. Detta leder oss fram till vår problemformulering som lyder:  

 

Hur kan marknadsföring användas för att påverka studenternas kännedom om, och 

attityd till att välja hållbara restauranger?  

1.6 Syfte  

Huvudsyftet med vår studie är att undersöka hur marknadsföring som kommunicerar 

hållbarhet kan användas för att påverka studenters kännedom och attityd till att välja 

hållbara restaurangkoncept. För att uppfylla detta, kommer vi att undersöka;  

 

1. Hur marknadsföring som kommunicerar hållbarhet påverkar uppfattningen om 

restaurangers hållbarhetsarbete  

2. Hur kännedom om hållbarhet kan påverka valet av restaurang 

3. Hur attityder mot hållbarhet kan påverka valet av restaurang 

4. Hur valet av restaurang och dess certifieringar kan påverka kännedom och attityd 

kring hållbarhet  

 

Med grund i studiens syfte så vill vi lyfta en ambition med denna studie som är att i 

slutändan kunna bidra på tre olika sätt: (1) till forskningsområdet kring marknadsföring 

av hållbara restauranger och fylla det forskningsgap som vi identifierat, (2) med insikter 

om segmentering och marknadsföringsstrategi av hållbarhetsarbetet till Blå Husets 

ledning, (3) praktiska råd till restaurangens ledning om hur man kan omsätta teori i 

praktik.  

1.7 Begränsningar 

För att genomföra studien utifrån de ramverk och den tidsram vi har att förhålla oss till är 

begränsning nödvändig inom de ekonomiska perspektiven i företagsekonomi. Vi väljer 

att endast fokusera på marknadsföring, därav drar vi inte några slutsatser om andra 

perspektiv inom ämnet företagsekonomi.  

 

Geografiskt - Vi väljer att begränsa vår kundundersökning till Umeå eftersom det är den 

aktuella geografiska marknaden där Gotthards krog verkar i och kommunicerar med.  
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Bransch - På grund av vår samarbetspartner Gotthards Krog, väljs restaurangbranschen 

som kontext. Resultat och diskussion förhålls till denna kontext och de generella 

förutsättningar som gäller för hållbarhetsarbete inom restaurangbranschen.  

 

Företagskunder - Många kunder till Gotthards är företagskunder. Som ett exempel är 

Handelshögskolan på Umeå Universitet en miljöcertifierad skola, och förutom en 

hållbarhetsprofil på många utbildningar har de som policy att främja hållbara 

restaurangval när de tar med gästande forskare eller lärare på representationsmiddag. 

Därigenom ligger inte det aktiva valet hos kunden, utan är styrt av den anställdes 

institution. Vi kommer dock att fokusera på studenter som privatkonsumenter och deras 

restaurangval utifrån hållbarhetsaspekter och hur de kommuniceras.  

 

Studenter - Vår population är begränsad till studenter, dels för att genomföra studien inom 

den bestämda tidsramen men också då Gotthards Krog önskar mer information om denna 

målgrupp. Karaktäristiskt för målgruppen studenter är dess intellektuella förmåga. De 

antas ha kännedom om, och förståelse för marknadsföring som kommunicerar hållbarhet 

och hållbarhet som koncept, vilket gör resultaten mer sanningsenliga och 

verklighetstrogna (Vermeir & Verbeke, 2005, s. 178). Studenter är också framtidens 

konsumenter vars attityder och beteende nu kan förändras till att göra skillnad för 

klimathotet i framtiden. Målgruppen har alltså en förändringsbenägenhet och en 

nyfikenhet att ta tillvara på för att skapa förändring i framtiden.  

 

Umeå Universitet - Då studien har begränsat med tid är vårt urval studenter vid Umeå 

Universitet.  
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2. Teoretisk Metod 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet inleds med en 

redogörelse för vår förståelse och kunskap, för att vidare presentera angreppssätt och 

den forskningsstrategi som studien antagit. Vi avslutar med att presentera 

tillvägagångssätt för litteratursökning, val av teorier och kritik mot dessa.  

2.1 Förförståelse  

Författarnas förförståelse bestående av kunskap, erfarenheter och värderingar påverkar 

naturligt studien och metodval varför Bryman och Bell (2013, s. 52-53) poängterar vikten 

av att diskutera den innan start.  
 

Som författare till denna studie hade vi sju terminer teoretisk bakgrund från 

Civilekonomprogrammet med inriktning Service Management vid Umeå Universitet. 

Den teoretiska kunskapen grundade sig i olika kurser, alltifrån finansiering, 

marknadsföring, juridik och beteendevetenskapliga kurser. Vi hade därav en bred grund 

inom det företagsekonomiska området. En specifik kurs inom Marketing Ethics and 

Sustainability gav oss en djupare kunskap kring ämnet hållbarhet. Författarnas 

kunskapsbakgrund skiljde sig till viss del, där en av författarna läst marknadsföring på D-

nivå i Umeå medan den andra hade läst management på D-nivå i Shanghai, Kina. Vi såg 

det som positivt då våra olika perspektiv kompletterade varandra, och skapade en bredare 

kunskapssyn. Kunskaperna sedan tidigare skulle kunna komma att påverka de val vi 

gjorde för teoretisk referensram, konstruktion av enkätundersökning, i analys och slutsats. 

Vi strävade efter en objektiv och kritisk miljö under studiens gång, för att inte låta tidigare 

kunskaper påverka studiens uppbyggnad och utfall. Vi ifrågasatte ständigt varandra och 

de beslut vi tog.  

 

Liksom den teoretiska förförståelsen kunde även den praktiska förförståelsen, i form av 

erfarenheter inom branschen påverka studiens uppbyggnad (Bryman & Bell, 2011, s. 52-

53). Vi har under flera år båda arbetat med service till kund och försäljning inom hotell 

och restaurangbranschen. Vi ansåg oss därför ha goda kunskaper i kundbemötande och 

kundrelationer och viss del inom sälj. Kopplat till studiens syfte i att undersöka hur 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet påverkar kännedom och attityd för val av 

hållbara restauranger såg vi vår praktiska förförståelse som en fördel i vår studie. Från 

tidigare arbete med praktisk erfarenhet och kunskap om kunder kunde vi sätta oss in i 

situationer som kundmötet osv, vilket var en bra grund för att bygga enkätfrågor. Den 

praktiska förförståelsen kunde även påverkat oss negativt i den bemärkelsen att vi båda 

arbetat inom samma bransch och på så sätt inte fått ett bredare perspektiv med andra 

infallsvinklar, för att utveckla resultatet även mot andra branscher.  

 

2.2 Värderingar  

Personliga åsikter, känslor och värderingar som författarna har skulle enligt Bryman och 

Bell (2013, s. 52-53) kunna påverka och störa studiens process. Utöver teoretisk och 

praktisk förförståelse för vårt ämnesval ville vi lyfta det faktum att även vi är konsumenter 
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som varje dag ställs inför val att konsumera hållbart eller ej. Att påstå att vi är helt 

värderingsfria vore en brist på självinsikt. Vårt eget konsumtionsbeteende, världsbild och 

underliggande värderingar skulle därmed säkerligen kunna störa vid val av studiens 

forskningsområde, problemformulering, utformning av forskningsdesign och inte minst 

tolkningen av data samt slutsatserna. Bryman och Bell (2013, s. 52) uppmanar forskare 

att vara helt öppna och ödmjuka inför detta faktum. Att hela tiden se över och hålla sina 

egna värderingar kontrollerade är av största vikt vid en forskningsstudie. Vi ifrågasatte 

löpande våra argument för att i största möjliga mån sträva efter en objektiv verklighetssyn 

och därav kunna undvika dessa risker. 

2.3 Metodologiska utgångspunkter  

2.3.1 Ontologisk Ståndpunkt  

Avsikten med denna studie var att medelst vedertagna teorier undersöka hur 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet påverkade studenters kännedom om och 

attityd till att besöka hållbara restauranger, baserat på en kvantitativ undersökning 

tillsammans med kompletterande semistrukturerade intervjuer. Studien motiverades av 

att i ett senare skede kunna generera ett om möjligt generaliserbart resultat om studenters 

attityd och beteende kring marknadsföring som kommunicerar hållbarhet gentemot 

restauranger. Syftet med semistrukturerade intervjuer var att få en ökad förståelse utifrån 

ett företagsperspektiv. Detta ledde följaktligen till vår ontologiska ståndpunkt: 

objektivismen. 

  

Begreppet ontologi kommer från grekiskan och betyder “läran om varat”, hur världen 

faktiskt ter sig i verkligheten, en fråga som filosofer har diskuterat i flera hundra år 

(Jacobsen, 2002, s. 29). Bryman och Bell (2011, s. 41-45) diskuterar de två dominerande 

ontologiska ståndpunkterna; objektivism och konstruktionism. Objektivismen möter 

sociala företeelser i form av yttre fakta som ligger utanför människans intellekt och som 

vi inte kan påverka (2011, s. 42), medan konstruktionismen syftar på att sociala 

företeelser och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt skapar (2011, s. 

43). Objektivismen faller sig naturligt in för den problemformulering och syfte studien 

förväntas besvara. 

  

2.3.2 Vetenskapssyn 

Studiens syfte var att förstå attityd och beteende hos studenter, att förklara mänskligt 

beteende och undersöka vad som påverkar dessa. För att undersöka detta utfördes en 

kvantitativ studie mot studenter där vi tillämpade instrument som enkäter, med 

likertskalor som i största möjliga mån var empiriskt testade och väl etablerade i strävan 

att öka replikerbarheten (Jacobsen, 2002, s. 37). Detta uteslöt begrepp som känslor eller 

subjektiva erfarenheter och stärkte det objektiva vilket gjorde att positivismen föll 

naturligt in som vår kunskapsteoretiska inriktning från början. I och med att positivismen 

fokuserar på en förklaring av mänskligt beteende och vilka krafter som påverkar dessa, 

var den vetenskapliga kunskapssynen rätt att använda för den undersökning vi ämnade 

göra.  
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Bryman och Bell (2011, s. 35) beskriver epistemologiska frågeställningar som vad som 

är eller kan betraktas som godtagbar kunskap inom ett område. Särskilt viktigt är huruvida 

den sociala verkligheten kan eller bör studeras utifrån samma principer, metoder och 

verklighetsbild som tillämpas inom naturvetenskapen. I vårt fall betraktades den sociala 

verkligheten utifrån (Bryman, 1997, s. 115), genom att studera vilka faktorer som 

motiverade konsumenter att göra hållbara konsumtionsval.  

  

Det finns två vetenskapliga kunskapsinriktningar; positivism och interpretativism.  

Den vetenskapliga riktning som kallas positivism har som grundläggande antagande att 

det finns vissa generella lagar i sociala system liksom till exempel inom fysiken 

(Jacobsen, 2002, s. 30). Positivism innefattar också en tro på att samhällsvetenskapens 

studieobjekt - människor - har unika egenskaper som naturvetenskapens studieobjekt inte 

besitter: bl.a. tankar, känslor, kommunikation (verbalt och icke-verbalt). I motsats till 

positivism grundar sig interpretativismen på uppfattningen att det behövs en strategi som 

till skillnad från positivismen ska lyckas fånga den subjektiva innebörden av social 

handling (Bryman, 2011, s. 38).  

2.3.3 Forskningsansats  

I vår studie utgick vi från befintlig forskning inom området, för att skapa ett underlag för 

den enkät som låg till grund för den kvantitativa undersökningen samt det intervjuschema 

som styrde temat för de semistrukturerade intervjuerna. Inom det valda 

forskningsområdet fanns gott om relevanta och tillförlitliga teorier varför ett deduktivt 

angreppssätt blev rätt väg att gå. Ett deduktivt angreppssätt anser även Bryman och Bell 

(2013, s. 49) vara passande för en kvantitativ studie samt kvalitativ studie.   

  

De teoretiska utgångspunkterna i företagsekonomisk forskning, är valet av deduktiv teori 

eller induktiv teori (Bryman & Bell, 2013, s. 31). Deduktiv teori innebär att man utgår 

från befintliga teorier och tidigare forskning, undersöker området empiriskt, för att sedan 

presentera ett resultat, med andra ord teoriprövning (Jacobsen, 2002, s. 34). Ett induktivt 

angreppssätt handlar istället om att utgå från att observera och sedan bygga teorier kring 

de slutsatser man gjort av resultatet (Bryman & Bell, 2013, s. 34). Figur 1 sammanfattar 

forskningsansatsen: 

 

 

Figur 1. Metodologiska utgångspunkter.  

Skapad av författarna.  

2.4 Angreppssätt 

Det angreppssätt vi valt för forskningsstudien, är främst en kvantitativ metod. Med 

kvantitativ metod arbetar man med att analysera data i form av siffror, där informationen 
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är standardiserad och lätt att behandla (Jacobsen, 2002, s. 146). Man skapar frågor utifrån 

befintlig teori som sedan undersöks genom insamling av data (Bryman & Bell, 2011, s. 

162), i vårt fall utifrån en enkät. Med en kvantitativ studie hade vi möjlighet att nå många 

respondenter och ett representativt urval (Jacobsen, 2002, s. 146). Jacobsen beskriver 

vidare möjligheten till att studera det exakta, och få strukturerad information men där 

specifika drag kan upptäckas. Vi ville med vår studie undersöka ett stort urval och få ett 

statistiskt resultat att arbeta med, vilket gjorde att valet föll på en kvantitativ 

forskningsstrategi, se figur 2 nedan.  

 

 

 

 

Figur 2. Forskningsprocessen.  

Skapad av författarna. 

2.5 Paradigm 

Paradigm, också kallat trosföreställningar, är aktiviteter i form av åsikter och erfarenheter 

som bildar den grundsyn som individen har (Bryman, 2011, s. 46). Ytterligare 

erfarenheter inom områden och ökad kunskap kommer att påverka och kontinuerligt 

förändra de trosföreställningar vi har (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). Paradigmen driver 

kunskapsperspektivet och påverkar studien i både utförandet och hur resultatet tolkas. När 

erfarenheter förändras sker en paradigmutveckling, där ny kunskap och nya 

förutsättningar skapas. Paradigmen innebär att vi som individer tar ställning till och väljer 

ett bestämt perspektiv på forskning och kunskapstillväxt (Olsson & Sörensen, 2011, s. 

49). 

 

Samhällsmässigt utgick vi från att hållbarhetsperspektivet var relativt nytt på den 

individuella agendan, förutsatt magnituden av det globala problemet. Därav ansåg vi att 

det var svårt att bevisa hur kunskapen ser ut idag kring hållbarhet och medvetenheten 

kring ämnet, eftersom det är mer komplext än källsortering i hemmet (Naturvårdsverket, 

2015d, s. 23). Restauranger och livsmedelsindustrin har jobbat mot konsument med 
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certifieringar såsom KRAV och Svanen, certifieringar som vi ansåg uppfattades på ett 

visst sätt av konsumenterna. Men, hur skulle dessa certifieringar kunna komma att 

förändras med större hållbarhetsutmaningar i framtiden och med förändrad medvetenhet 

bland befolkningen? 

 

Vidare, när vi blickade utåt på ett globalt plan såg vi att debatten om miljö och hållbar 

utveckling i högsta grad var aktuell med FN som å ena sidan strävade åt ett håll med de 

globala hållbarhetsmålen som ledstjärna, och å andra sidan en nyvald president i världens 

största ekonomi som öppet uttalade hot om den utveckling som landet dittills förespråkat 

och samarbetat globalt för.  

 

Vi ansåg i enlighet med the New Ecological Paradigm (se begreppsförklaring) att varje 

enskild individ har påverkan på miljön och dess konsekvenser. Att göra hållbara val 

enklare och en naturlig del av konsumentens vardag skulle i förlängningen kunna leda till 

ett paradigmskifte där grundsynen på nivån av det hållbarhetsarbete som bedrivs idag kan 

komma att förändras i stor utsträckning.  

2.6 Hypotes 

I vår studie genomförde vi hypotesprövningar. Hypoteser användes för att se om det gick 

att härleda antaganden från teorin till verkligheten (Olsson & Sörensen, 2011, s. 45). Vi 

ställde olika begrepp mot varandra för att testa om empiriska samband mellan dessa 

uppstod, om inte, förkastades hypotesen. Olsson och Sörensen (2011, s. 47) har belyst 

vikten av tidigare fakta och teori inom området för att kunna utföra hypotesprövning. I 

vår studie ställde vi upp fem hypoteser utifrån tidigare teori, för att testa, och sedan kunna 

bekräfta eller förkasta. Antaganden vi gjorde förklarades med hjälp av vår konceptuella 

modell (Se figur 5 i avsnittet Teoretisk Referensram 3.6), som härleddes till våra teorier 

inom området. 

2.7 Litteratursökning och val av teorier  

Att gå igenom existerande litteratur på det området som studien omfattar är första steget 

vid litteratursökning (Bryman & Bell, 2013, s. 111). Att söka upp och ta reda på vilka 

kunskaper som finns på området idag skapar en bild av möjlighet till vidare forskning, 

för frågor som inte har besvarats tidigare. Granskar vi tidigare litteratur får vi information 

om teorier som kan vara intressanta och relevanta för området, en inblick i vilka metoder 

och forskningsstrategier som tidigare använts inom ämnet samt kritiken mot 

ämnesområdet (Bryman & Bell, 2013, s. 111).  

 

I vår litteratursökning använde vi oss av tryckt material i olika format; böcker, 

vetenskapliga artiklar och rapporter för att skapa oss en bred uppfattning. Vi använde 

Internetkällor för att belysa viktig och aktuell fakta inom området idag. Vi har försökt 

vara så noggranna och kritiska till de källor vi undersökt och använt oss av. För att med 

säkerhet hitta relevant och trovärdig litteratur använde vi sökkanaler som har hög 

tillförlitlighet såsom; Google Scholar, Umeå Universitet databas, Business Source 

Premier, DiVA och i största möjliga mån förvalt peer-reviewed som alternativ till 

artkelsöket. Vidare har vi tagit inspiration och hjälp av relevanta artiklars referenslistor 
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för att söka oss vidare till närbesläktade ämnen eller relaterade teorier. De teorier som 

studien är uppbyggd på valdes noggrant ut för att komplettera varandra i en teoretisk 

konceptuell modell över hur konsumenter kan tänkas påverkas till olika hållbara val 

medelst marknadsföring som kommunicerar hållbarhet. I litteratursökningsprocessen 

diskuterades många återkommande teman som attityd-beteende gapet å ena sidan med 

konsumentperspektivet i fokus, och å andra sidan kommunikationsutmaningar från 

företagens perspektiv för att övertyga och vägleda konsumenter till hållbara val. Där kom 

teorier om CSR och hållbar marknadskommunikation in i bilden. Genom att undersöka 

hur dessa kunde eller inte kunde ha samband som ledde förståelsen för hållbara val framåt 

hoppades vi kunna bidra till forskningen inom området. Många gånger lyfte en artikel 

intresset att söka vidare i hänvisningen till andra forskare och författare vilket var ett 

hjälpmedel för oss att hitta relevant och tillförlitlig teori som stöttade och underbyggde 

artiklarna. 

 

Sökorden vi grundade vår litteratursökning på var; Sustainable marketing, Consumer 

behaviour, Sustainable consumer behaviour, Green marketing, CSR, Pro-environmental 

behaviour, marknadsföring som kommunicerar hållbarhet, Hållbar utveckling, 

Sustainable marketing communication, ECO-label. 

2.8 Källkritik 

En källa är grunden till kunskap och kan vara i såväl skriftlig som muntlig form. Exempel 

på en källa är böcker, protokoll och intervjuer. För att kunna urskilja vad som är en 

kunskapskälla behövs källkritik för att på ett metodiskt sätt kunna granska källan. 

Källkritik är nödvändig för att kunna bedöma vad som är sant och vad som inte kan anses 

vara en källa (Thurén, 2005, s. 9). 

 

I vår studie presenterade vi både primär- och sekundärdata. De primära källorna var fakta 

baserade på egna resultat, medan de sekundära källorna utgjordes av tidigare studier kring 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet, marknadsföring och 

konsumtionsbeteende, vetenskapliga artiklar, statistik, litteratur och hemsidor. Jacobsen 

(2002, s. 153) har diskuterat vikten av det sekundära data för studiens deduktiva ansats, 

men belyste också svårigheter med att anpassa den efter aktuell problemformulering. 

Vidare beskrev Jacobsen att det var viktigt att förhålla sig kritisk till innehållet, vid 

användning av andra forskares teorier och litteratur för att studien skulle anses reliabel. 

På grund av den relativt korta tid vi förfogade över, så förlitade vi oss ändå mycket på 

sekundära källor med en genomgående kritisk inställning och viktade dem mot vårt 

empiriska material för den fortsatta analysen. Vi använde oss genomgående av flertalet 

böcker som en del av våra sekundära källor, då de är ofta var mer uppdaterade än de 

vetenskapliga artiklarna inom området, och enligt oss på så sätt mer aktuella i och med 

färsk kunskap och nya synsätt. Thurén (2005, s. 7) beskrev tidssamband som en av de 

källkritiska principerna. Han menade på att den tid det gått från det att källan publicerades 

för en viss situation i förhållande till hur situationen ser ut idag var ett skäl till att tvivla 

på källan.  

 

För att undvika att andra forskare tolkade ursprungskällan fel och således öka studiens 

reliabilitet samt validitet, har vi förhållit oss kritiska till den information vi samlat in och 

i största möjliga mån använt ursprungskällor. Detta ställde höga krav på oss som forskare, 
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att objektivt tolka och använda sekundära källor. Samtidigt var det inte alltid möjligt att 

gå till grundkällan eftersom litteratur från böcker ibland använde sig av källor som var 

svåra att få tillgång till. Referenserna var inte alltid tillräckliga i den löpande texten samt 

möjligheterna att få tillgång till referenserna var begränsade. 

 

För de vetenskapliga artiklar vi använde i studien fann vi de flesta med hjälp av webbsidan 

Google Scholar för att nå en stor bredd av artiklar. Kritiken mot webbläsaren är att den 

ses som mindre pålitlig än de andra sökmotorerna för artiklar. Vi var därför extra kritiska 

och granskade kvaliteten, såg till hur väl citerade de var och om de var peer-reviewed 

eller inte. Detta visade på att källan var granskad och var den källa som den utgav sig för 

att vara, vilket kopplade till kriteriet äkthet (Thurén, 2005, s. 7).  

 

Vi använde oss i stor utsträckning av forskarna Belz, Peattie, Stern och Elkingtons 

tidigare verk. Å ena sidan kunde detta begränsa vår studies bredd av befintlig teori då vi 

ofta refererade till ovan nämnda författare vad gällde koncept och teorier om 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet. Å andra sidan var dessa forskare pionjärer 

inom fältet och relaterade teorier som ofta blev refererade till av andra forskare inom 

området. Exempelvis refererade Rettie m.fl. (2014) i sin artikel till Belz och Peatties 

gemensamma verk Sustainability Marketing: A Global Perspective (2009, 1:a uppl.). 

Därav blev även Belz, Peattie och Elkington ursprungskällor för många andra studier. För 

att stärka vår studie uppsökte vi i största möjliga mån grundkällorna, vilket vår 

referenslista visar där några väl citerade och genomslagskraftiga artiklar finns med, av 

bl.a. av författarna Ken Peattie, Paul Stern, och Pascal Sheeran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 
 

3. Teoretisk Referensram 

Den teoretiska referensramen kommer att presentera forskning och teorier som har lagt 

grunden till denna forskningsstudie. Teorier kring följande områden kommer att 

redovisas och värderas; marknadsföring som kommunicerar hållbarhet, att kommunicera 

hållbarhet, värderingar, föreställningar och normer, samt konsumentens valsituation ur 

ett hållbarhetsperspektiv. Vi avslutar sedan kapitlet med en sammanställning av de för 

oss viktigaste teorierna i tabell 2, samt en presentation av vår egna konceptuella modell. 

 

Vi har fokuserat på fyra teorier för att förklara hur marknadsföring som kommunicerar 

hållbarhet påverkas av kännedom och attityd. Teorier om TBL, CSR och kommunikation 

ser vi som grundläggande för vår studie, för att ha möjlighet att analysera och dra 

slutsatser utifrån ett företagsperspektiv. Value-Belief-Norm tillsammans med teorier om 

hållbart konsumtionsbeteende ligger till grund för våra antaganden om studenters val och 

beteende vid konsumtion.  

3.1 Triple Bottom Line (TBL)  

För vår studie ämnar vi undersöka marknadsföring som kommunicerar hållbarhet och 

dess påverkan på studenters kännedom om och attityd till att välja hållbara restauranger. 

Att arbeta med marknadsföring är naturligt för samtliga företag. Marknadsföring som 

kommunicerar hållbarhet däremot skiljer sig i den mening att även ekologiska och sociala 

perspektiv tas i beaktning. En närmare förklaring för ett hållbart företagande utifrån Triple 

Bottom Line (TBL) och Corporate Social Responsibility (CSR) i relation till 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet 

kommer att presenteras och är viktigt för att belysa företagsperspektivet i studien.  

 

Triple Bottom Line (TBL) innehåller tre olika perspektiv; ekonomiskt-, socialt- och 

ekologiskt perspektiv som tillsammans leder till hållbar utveckling inom företagande 

(Elkington, 1998, s. 18). Företagande ska inte enbart handla om de ekonomiska 

framgångarna utan hänsyn måste också tas till de miljömässiga och sociala aspekterna 

som företagandet innebär (Elkington, 1998, s. 18). Att arbeta utifrån TBL innebär att 

företag arbetar som ett så kallat hållbart företag och tar ansvar för produktion och 

konsumtion (Belz & Peattie, 2012, s. 129). Förenklat beskriver Belz och Peattie (2012, s. 

129) att företaget inte enbart ska redovisa ett ekonomiskt resultat på sista linjen, utan även 

sociala och ekologiska resultat. 

 

Det viktiga är att företaget förstår de tre olika perspektiven i TBL, och praktiskt kan 

implementera de i företaget (Elkington, 1998, s. 19). Förståelsen för den ekonomiska 

grunden, handlar om att koordinera sitt företagande, det vill säga; se till marknadsandelar, 

intäkter, att generera vinst och skapa kundnöjdhet samtidigt som utförandet ska ske med 

ett hållbarhetsfokus (Belz & Peattie, 2012, s. 129). Den ekologiska grunden innebär 

kunskap om hur företagens produktion- och konsumtionsprocess påverkar miljön utifrån 

materialanvändning, vatten, utsläpp och avfall (Belz & Peattie, 2012, s. 130). Belz och 

Peattie (2012, s. 130) förklarar det som vilket ansvar företagen tar för deras inverkan på 

ekosystemet och naturresurserna. Hälsa, välmående, utbildning och säkerhet 

representerar det sociala perspektivet.  
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Att företag tar ett socialt ansvar innebär att de producerar och levererar produkter och 

tjänster som inte är skadliga för varken hälsa eller säkerhet samt följer de regler och 

riktlinjer som finns gällande arbetsvillkor (Belz & Peattie, 2012, s. 131). Vidare beskrivs 

det som ett företagsansvar både internt och externt, att ta hand om sina anställda samtidigt 

som företaget bryr sig om samhället i helhet. Först när alla dessa tre perspektiven har fått 

det utrymme som krävs och praktiskt utförs av företaget, arbetar de utifrån TBL 

(Elkington, 1998, s. 19). 

 

Vad som utgör skillnaden med TBL från normalt företagande är att de andra två 

perspektiven, socialt och ekologisk, ska få lika stort utrymme som det ekonomiska 

perspektivet, vilket normalt sett inte ges (Belz & Peattie, 2012, s. 129). De sociala och 

ekologiska perspektiven ska alltid beaktas när företag värderar och beslutar om de 

ekonomiska alternativen, exempelvis kostnader eller prissättning av produkter och 

tjänster, innovationer eller för att möta efterfrågan (Elkington, 1998, s. 19).  

 

Alla tre strategierna kombineras i verksamheten, som tillsammans leder till en hållbar 

utveckling som skapar en win-win-win situation för företag (Elkington & Trisoglio, 1996, 

s. 763). Genom att använda TBL som grundstommen i sitt företag visas det ansvar som 

tas ekonomiskt, ekologiskt och socialt ut mot konsumenterna och intressenter, vilket 

också skapar konkurrensfördelar (Belz & Peattie, 2012, s. 130). 

 

Att förstå och implementera hållbarhet inom företag, är mer än att bara bidra för 

välgörenhet i samhället exempelvis genom att skänka pengar, som ett ‘vid sidan om’ 

projekt i företagets verksamhet (Savitz & Weber 2006, s. 21). Marknadsföring som 

kommunicerar hållbarhet handlar om att driva företaget utifrån TBL, med ett naturligt 

intresse och som genomsyrar företagets strategi ut mot alla intressenter inkluderande; 

anställda, kunder, affärspartners, aktieägare och samhället i stort (Savitz & Weber 2006, 

s. 21). Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet, enligt TBL innebär att på daglig 

basis göra rätt för sig (Savitz & Weber 2006, s. 21). Genom att tillämpa ett hållbart 

arbetssätt inom verksamheten, enligt TBL, kan företag skapa värde med andra avseenden 

som att nå nya marknader, stärkt varumärke och rykte, än bara genom finansiella vinster 

(Savitz & Weber 2006, s. 35). Elkington (1998, s. 22) beskriver arbetet med TBL som en 

till viss del komplicerad uppgift, men med strategiskt implementerat hållbarhetsarbete 

inom redovisning, revision och rapportering, blir arbetssättet ett naturligt förhållningssätt. 

 

Hållbart företagande beskrivs av Ottosson och Parment (2016, s. 71) som en balansgång 

mellan kundens behov och ett ansvar för att minska negativ påverkan på miljö, samhälle 

och ekonomi. Ett hållbart företagande ses som ett långsiktigt projekt, där proaktivitet är 

kärnan för framgång. Ett proaktivt arbetssätt visar att hållbarhet är en strategisk fråga 

inom företaget, och det är dit alla företag måste sträva efter att vara (Ottosson & Parment, 

2016, s. 71). Hållbart företagande kommer enligt Cooney (som refererad i Ottosson & 

Parment, 2016, s. 71) med vissa krav, exempelvis; varje affärsbeslut ska väga in 

hållbarhetsaspekten och att de producerade produkterna ska ha mindre miljöpåverkan än 

jämförbara produkter. Vidare sammanfattar han en hållbar organisation som en 

organisation som når dagens kundbehov utan att äventyra att kommande generationer får 

sina behov uppfyllda.  
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3.2 Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet 

Att informera, övertyga och påminna konsumenten om produkter och varumärken som 

erbjuds gör företaget genom olika typer av kommunikation (Kotler, 2009, s. 536). Esakki 

(2017, s. 17-18) beskriver marknadsföring som kommunicerar hållbarhet som ett sätt att 

kommunicera och skapa förståelse för miljövänliga produkter och tjänster. Vidare 

beskriver Esakki (2017, s. 17) att marknadsföring som kommunicerar hållbarhet är en av 

drivkrafterna till förändring i konsumtionsbeteende för ett mer hållbart 

konsumtionssamhälle, ett sätt att bygga relationer företag och kund emellan. 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet handlar om att möta kundernas behov 

samtidigt som företaget tar sitt ansvar socialt och miljömässigt i samhället, vilket också 

är grundläggande i TBL (Belz & Peattie, 2012, s. 29).  

 

När företag väljer att använda sig av marknadsföring som kommunicerar hållbarhet, är 

det viktigt att de meddelanden som sänds ut mot kund externt även ska uppfyllas i 

företagets alla handlingar såväl internt som externt (Belz & Peattie, 2012, s. 217). Att 

kommunicera hållbarhet och det hållbarhetsarbete de gör inom organisationen, kan 

företag välja att göra på olika sätt. Många företag väljer att implementera CSR, där olika 

miljöcertifieringar ut mot kund är ett sätt som handlar om att specifikt märka upp 

produkter och tjänster som är bra för miljön. Miljöcertifieringar syftar till att uppmuntra 

till ett hållbart konsumtionsbeteende, där informationen som sänds ut via certifieringen 

beskriver hur hållbar produkten är (Font & Buckley, 2001, s. XV).  
 

Hållbar marknadskommunikation fungerar precis som traditionell 

marknadskommunikationen men med en tydlig hållbarhetsprofil. Med detta menar 

Ottosson och Parment (2016, s. 110) att företag har som mål att förändra konsumenternas 

köpbeteende, informera samt övertyga samtliga intressenter om hållbara varor och 

tjänster samt främja hållbara val.  

 

Den klassiska marknadsföringsmixen 4P är inte tillräcklig för att förstå, identifiera och 

möta den hållbara konsumentens behov varför den omvandlades till att anta ett 

konsumentperspektiv 4C (Lauterborn, 1990, s. 26; Kotler & Armstrong, 2010, s. 58). Den 

hållbara marknadsföringsmixen, översatt till svenska, består av kundlösningar, 

kundkostnad, kommunikation och bekvämlighet. Kundlösningar syftar till att erbjuda inte 

enbart fysiska produkter, utan lösningar på kunders problem och uppfylla deras behov 

med hänsyn tagen till sociala och miljömässiga aspekter. Kundkostnad inkluderar inte 

bara priset för att köpa och använda en produkt eller service, utan hela livscykelns 

kostnad. Detta inkluderar de psykologiska, sociala och miljömässiga kostnaderna för 

anskaffning, användning och i slutändan avfallshantering. Kommunikationen går ett steg 

längre än vanlig reklam, som anses vara övertygande envägskommunikation från säljare 

till köpare, till att bygga på en interaktiv dialog mellan köpare och säljare med förtroende 

och trovärdighet som grundprinciper. Bekvämlighet syftar till produkter och tjänster som 

tillfredsställer deras behov och samtidigt är lättillgängliga och lätta att använda (Belz & 

Peattie, 2012, s. 31). 

 

Organisationer som arbetar med hållbarhet, utifrån TBL vinner på att vara utförliga och 

genuina i sin kommunikation, vilket skapar en övertygelse i meddelanden som sänds ut 

till konsument (Ottosson & Parment, 2016, s. 118). Kommunikationen ska ge 

konsumenten tillräcklig information och utbildning för att de ska kunna fatta det bästa 
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beslutet vid konsumtion (Ottosson & Parment, 2016, s. 127). För att hjälpa konsumenten 

att identifiera samt välja den hållbara varan eller tjänsten är det vanligt att använda sig av 

olika hållbarhetscertifieringar (Font & Buckley, 2001, s. XV). Font och Buckley 

beskriver miljömärkningar som ett stöd vid relationsbyggande företag och intressenter 

emellan, men att dess trovärdighet och de värde de tillför styr hur effektiva de är. 

Väletablerade relationer med samtliga intressenter är en grund för framgångsrika affärer 

(Grönroos, 2011, s. 242). En väletablerad relation mellan kund och företag beskriver 

Grönroos vidare leda till ökat förtroende, engagemang och attraktionskraft.  

 

Att hållbarhet i sin helhet är ett abstrakt begrepp, där både uppfattning och mening skiljer 

sig för olika människor är något som Grunert m.fl. diskuterar (2013, s. 183). Att 

kommunicera ut graden av hållbarhet på specifika produkter och tjänster till 

konsumenterna är svårt, och inte säkert att kunden tar det i beaktning i sitt val (Grunert 

m.fl., 2013, s. 178). Grunert m.fl. (2013) undersökte konsumentens motivation till att 

köpa hållbara livsmedel som exempelvis Fairtrade-märkta produkter. Resultatet visade 

att hur konsumenten väljer, grundar sig i den information som kommuniceras ut via den 

hållbara logotypen på produkten (Grunert m.fl., 2013, s. 178). Om det är tydligt för kund 

vad den innebär, kan motivationen att välja just den varan öka, men ingen garanti (Grunert 

m.fl., 2013, s. 178). Trots att konsumenten förstår informationen och har en motivation 

till att köpa hållbara/ekologiska livsmedelsprodukter, är dessa faktorer ändå inte 

tillräckliga för att valet till slut blir så (Grunert m.fl., 2013, s. 188).  

 

3.2.1 CSR 

CSR, Corporate Social Responsibility beskrivs med korta ord som ansvarsfullt 

företagande ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv (Belz & Peattie, 2012, s. 

32). För att lyckas med sitt CSR-arbete behövs en tydlig strategi för hur företaget 

identifierar, prioriterar och verkställer sociala och ekologiska problem i samhället, och 

ser sig själva kunna skapa förändring utifrån typ av bransch (Belz & Peattie, 2012, s. 34). 

Hur och vad respektive organisation kommunicerar av sitt CSR-arbetet är av stor vikt för 

hur intressenter kommer att uppfatta dem (Parguel m.fl., 2011, s. 17). 

 

Marknadsföring och rykte är det som styr hur kunder, anställda, leverantörer och 

aktieägare uppfattar organisationen utifrån företagets CSR-arbete (Hildebrand & Sen, 

2011, s. 1357). Ottosson och Parment (2016, s. 133) menar på att en stark miljöfokuserad 

identitet sprider sig via medarbetare till leverantörer och till slutkund, och påverkar deras 

attityd och beteende. Med CSR-arbete kan därför företag skapa kontakt med intressenter 

på ett sätt så att de känner social identitet till företaget, vilket skapar starkt förtroende och 

lojalitet (Hildebrand & Sen, 2011, s. 1359).  

 

Fördelarna med ett tydligt CSR-arbete är flera och diskuteras bl.a. av Ho m.fl., (2017, s. 

11) som beskriver hur lönsamheten får ett uppsving till följd av det engagemang, 

hängivenhet och respekt som det skapar hos samtliga intressenter, speciellt kunder. Ho 

m.fl. (2017, s. 13) diskuterar CSR utifrån två dimensioner, CSR i relation till konsument 

samt CSR i relation till miljö. CSR i relation till konsumenten innebär att ta ett socialt 

ansvar för konsumentens rättigheter och intressen och därigenom både attrahera nya 

kunder samt behålla befintliga. Att respektera, ta ansvar och skydda vår miljö, att vara 

hållbar i sin verksamhet, förklarar miljöperspektivet i CSR (Ho m.fl., 2017, s. 13).  
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Att använda CSR skapar en hög grad av företag-kundidentifikation, där kundens 

självuppfattning stämmer överens med uppfattningen om företaget (Ho m.fl., 2017, s. 12-

13). Detta genererar i sin tur att kunden ser företagets produkt eller tjänst att vara av god 

kvalitet (Ho m.fl., 2017, s. 15). Upplever vi som kunder kvalitativa produkter, är vi mer 

måna om att ge positiv feedback till organisationen och sprida ett gott rykte. Ho m.fl. 

(2017, s. 16) beskriver vidare vikten av att leverera produkter och tjänster av god kvalitet 

tillsammans med sitt CSR-arbete för att skapa positiv word-of-mouth, där kunderna 

kommunicerar sitt upplevda värde vidare till bekanta och vänner.  

3.2.2 Kommunikationsutmaningar  

Det finns många möjligheter med CSR-arbete i organisationen, men även utmaningar, 

bland annat hur företag väljer att kommunicera sitt samhällsansvar (Dawkins, 2010, s. 

108). Dawkins (2010, s. 115) diskuterar människors ovetande om det CSR-arbete som 

företag gör i samhället idag, på grund av bristande kommunikation från företagens sida. 

Genom att informera och utbilda medarbetarna, kan de i sin tur sprida budskapet om 

företagets CSR vidare till samtliga intressenter, på ett mer trovärdigt och övertygande sätt 

än exempelvis genom en broschyr (Dawkins, 2010, s. 116). Ett exempel som Dawkins 

(2010, s. 115) belyser är att enbart tre av tio personer, utifrån den brittiska befolkningen, 

kan nämna en specifik organisation som arbetar med ett socialt, ekologiskt eller etiskt 

samhällsansvar. Vidare exemplifierar Dawkins (2010, s. 115) att om de brittiska 

konsumenterna hade fått tydligare information, hade köpbeslutet och val av produkt/tjänst 

påverkats för en fjärdedel. Detta visar på vikten av tydlig kommunikation och att den 

många gånger inte når fram ordentligt. Konsumenter är intresserade av frågan, och vill 

genom CSR ha möjlighet att förändra sitt köpbeteende (Dawkins, 2010, s. 116).  

 

Dawkins, (2010, s. 119) beskriver ett antal nycklar för att lyckas med sin CSR-

kommunikation. Den första är att utveckla en tydlig kommunikationsstrategi, där 

företaget väljer att ta ansvar på ett sätt som är väl kopplat till företagets varumärke och 

kundernas intressefrågor (Dawkins, 2010, s. 119). Därefter följer; att vara konsekvent i 

sin kommunikation så att det hör ihop med företagets beteende. Sista nyckeln är att arbeta 

aktivt med intern marknadsföring för att på ett kraftfullt sätt sprida budskapet via 

exempelvis medarbetare och leverantörer (Dawkins, 2010, s. 119).  

 

Att marknadskommunikation måste användas med ett bredare perspektiv vid 

kommunikation av hållbarhet, än vad som tidigare gjort diskuteras även av Ottosson och 

Parment (2016, s. 121). Det krävs ett fokus på alla aktörer inom organisationen, i och med 

att alla påverkar organisationens varumärke och image.  

 

Parguel m.fl. (2011) beskriver CSR-kommunikation som svårhanterlig för företag då det 

kan leda till både positiva fördelar eller tvärtemot skada företagets varumärke. För att 

lyckas med CSR-kommunikation ut mot kund, diskuterar Parguel m.fl. (2011, s. 23) 

vikten av att förstå konsumentens relation till hållbarhet i samhället samt hur de 

omvandlar och utvärderar CSR-informationen som ges från företaget, för att skapa sig en 

uppfattning och motiv av det arbete som görs. Vidare påtalas de inre motiven, den 

verkliga motivationen för CSR i organisationen vara byggstenen för att nå ut till kunden 

på ett trovärdigt sätt, som i sin tur genererar i gott rykte (Parguel m.fl., 2011, s. 24).  
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Idag finns det många organisationer som tar sitt samhällsansvar genom korrekt CSR 

strategi och stolt kommunicerar ut detta till samtliga intressenter. Samtidigt finns det 

företag som externt marknadsför sitt CSR-arbete, men inte tar sitt ansvar som det innebär 

internt, så kallad “greenwashing” (Parguel m.fl., 2011, s. 2). Greenwashing används i 

den benämningen för hur företag använder marknadskommunikation, främst reklam för 

att få deras produkter att framstå som mer miljövänliga än vad de i själva verket är 

(Ottosson & Parment, 2016, s. 108).  

 

Greenwashing är relativt vanligt förekommande, vilket har gjort att konsumenter inte litar 

på eller är skeptiska mot marknadskommunikation innehållande påståenden om 

hållbarhet, och istället väljer ett annat varumärke (Ottosson & Parment, 2016, s. 109). 

Greenwashing är därför ett hot mot den konsumentbeteendeförändring samhället vill 

uppnå genom att genuint erbjuda fler hållbara produkter och tjänster (Ottosson & 

Parment, 2016, s. 109).  

3.2.3 Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet i restaurangmiljöer 

Beteendeförändring kräver viss tid och omställning hos konsumenterna, och hur 

omfattande marknadskommunikation företag än sänder ut via certifieringar, märkningar 

eller information genom ren kommunikation, så leder det trots allt inte till ett förändrat 

beteende (Barr, 2012). Att nyttja den fysiska miljön har visat på goda resultat för att 

främja hållbar konsumtion och enkelt få individen mer engagerad i sitt beslut. Hur 

restauranger väljer att utforma sina menyer och dess betydelse för vilka val vi som 

konsumenter gör, har uppmärksammats av forskarna Dayan och Bar-Hillel (2011, s. 333). 

Mat som placeras i början eller slutet av menyn tenderar att få mer uppmärksamhet än de 

som placeras i mitten, enligt studien ökade dess popularitet med 20 %. Certifieringar eller 

information kan på så sätt användas i menyutformning för att marknadsföra de hållbara 

rätterna (Dayan & Bar-Hillel, 2011, s. 339).  

3.3 Value-Belief-Norm theory 

För att förstå hur attityder och paradigm kan forma ett miljövänligt slutbeteende vill vi 

lyfta in en akademiskt etablerad teori som stöd i vår teoretiska referensram, och behandlar 

värderingar, normer och föreställningar som grund.  

 

En som försökt sammanställa forskningsfältet miljövänligt konsumentbeteende är Tim 

Jackson (2005), professor i miljövänlig utveckling vid University of Surrey i sin rapport 

Motivating Sustainable Consumption. I rapporten framhåller Jackson Paul Stern som en 

av de mest erfarna och produktiva forskarna som har försökt konstruera social-

psykologiska modeller i syfte att förklara miljövänliga konsumentbeteenden (Jackson, 

2005, s. 56). Sterns m.fl. teori om värderingar, föreställningar och normer ((Value-Belief-

Norm theory)(VBN)) (Stern m.fl., 1999) anses som en av de mest framstående inom 

forskningsområdet (Jackson, 2005, s. 56) som bl.a. bygger på teorier om normer, 

personliga värderingar och det nya ekologiska paradigmet (Stern m.fl., 1999, s. 85).  

 

I en jämförelsestudie med andra teorier inom värderingar visade Stern m.fl. (1999, s. 91) 

att VBN-teorin är den som närmast förklarar individers miljövänliga beteenden. Vidare 

argumenterar de för att personliga normer och moral ligger till grund för ett miljövänligt 
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beteende (Stern m.fl., 1999, s. 91). Stern (2000, s. 408) definierar miljövänligt beteende 

som ett beteende som sker med syfte att förändra (vanligtvis till förmån för) miljön. Detta 

beteende menar Stern är ett avsiktsorienterat beteende snarare än ett påverkansorienterat 

beteende. Skillnaden ligger i att avsiktsorienterat beteende fokuserar på människors 

föreställningar, motiv o.s.v. för att förstå och förändra ett önskat beteende, medan det för 

ett påverkansorienterat beteende saknas en närmare definition, men innebär att identifiera 

och påverka beteenden som kan göra stor skillnad för miljön (Stern, 2000, s. 408). Som 

hörnstenar i VBN-teorin vilar värderingar, föreställningar och normer: 

 

 

Figur 3. VBN teoretiskt samband.  

Källa: Jackson, (2005, s. 57) 

3.3.1 Värderingar 

Jansson m.fl. (2010, s. 360) nämner ett flertal individuella värderingar som har visats 

starkt relaterade till aktivering av miljövänliga personliga normer och i förlängningen 

influerar “hållbart beteende”; altruistiska, biosfäriska och egoistiska värderingar. De två 

förstnämnda har i förlängningen generellt sett visats ha en positiv relation till miljövänligt 

beteende medan den sistnämnda har visats ha en negativ relation till detsamma (Jansson 

m.fl. 2010, s. 360) (se figur 3). 

 Altruistiska värderingar: individer med altruistiska värderingar baserar sin 

miljövänliga konsumtion på upplevd kostnad och nytta för andra människor (Jansson 

m.fl. 2010, s. 360), nära relaterad respons till personliga normer och moral (Stern, 2000, 

s. 412). 

 Biosfäriska värderingar: individer med biosfäriska värderingar baserar sin 

miljövänliga konsumtion särskilt på den upplevda kostnaden och nyttan för miljön och 

biosfären som helhet (Jansson m.fl. 2010, s. 360).  

 Egoistiska värderingar: individer med egoistiska värderingar baserar sin 

miljövänliga konsumtion efter personliga mått, d.v.s. när den upplevda nyttan överstiger 

kostnaden så agerar de miljövänligt och vice versa (Jansson m.fl. 2010, s. 360). 

 

3.3.2 Föreställningar  

I samband med värderingar så har olika typer av föreställningar visats påverka 

miljövänligt konsumentbeteende (Jansson m.fl. 2010 s. 360). Genom att generalisera 
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Schwartz moral norm-activation framework (1977) och att applicera den på VBN-teorin 

så har insikter skapats om att en individ är medveten om de miljömässiga konsekvenserna 

av ett beteende (awareness of consequences, AC) och därigenom tillskriver sig ansvar 

(ascription of responsibility, AR) för att agera preventivt, så kan en miljövänlig norm 

utvecklas med hög potential till att påverka faktiskt beteende (Jansson m.fl. 2010 s. 360; 

Stern, 2000, s. 414; Stern m.fl., 1999, s. 83) (se figur 3). 

 

Ett grundläggande antagande i VBN-teorin är det om the New Ecological Paradigm 

(NEP). Dunlap (refererad i Stern m.fl. 1999, s. 85) har föreslagit att uppkomsten av 

miljörörelsen och den ökade miljödebatten är kopplad till en ökad acceptans av ett nytt 

ekologiskt paradigm, eller världsbild - en bild av att människans handlingar har betydande 

negativa effekter på en redan bräcklig biosfär. NEP är en världsbild som förutsätter att 

individen accepterar snävare föreställningar om de miljömässiga konsekvenserna av ens 

beteende (Stern m.fl. 1999, s. 85). Det har ofta påståtts att traditionella västerländska 

värderingar, föreställningar och ideologier är källan till de miljömässiga problem vi står 

inför idag (Shafer, 2006, s. 123). Kilbourne m.fl. (2002, s. 196) menar att detta givit 

upphov till ett dominerande paradigm som kallas Dominant Social Paradigm (DSP), som 

återspeglar hur individuella föreställningar och värderingar kring sociala och 

miljömässiga problem har skapats. Exempel på DSP-värderingar är begränsad statlig 

kontroll, ökad privat äganderätt och en betoning på frihet och ekonomisk individualism 

(Shafer, 2006, s. 121). Som en fundamental motreaktion till DSP har (NEP) lyfts under 

de senaste decennierna (t.ex., Cotgrove, 1982; Dunlap m.fl., 2000, refererad i Shafer, 

2006, s. 122). Denna nya världsbild påstods vara det oundvikliga resultatet av en 

grundläggande konflikt mellan strävan efter fortsatt tillväxt, ekonomiskt välstånd och 

ekologisk hållbarhet (Shafer, 2006, s. 122). Dessa föreställningar står i skarp kontrast till 

rådande DSP med dess tro på att obegränsad tillväxt är möjligt med hjälp av vetenskap 

och teknik, vilka också är lösningarna på världens miljöproblem. 

 

Shafer (2006) jämförde i en studie hur DSP och NEP påverkar upplevt företagsansvar och 

visade att beroende på paradigm så spelar dessa en signifikant roll i vilken attityd 

företaget formar mot klimatutmaningen. Som ett verktyg i sin studie använde Shafer 

NEP-skalan, utvecklad av Dunlap m.fl. (2000, refererad i Shafer, 2006, s. 130); ett sätt 

att främst mäta föreställningar om biosfären och vilken påverkan människan har på den. 

Kopplat till VBN-modellen så kan också tillskrivning av konsekvenser (AC) härledas från 

NEP-skalan. Stern m.fl. (1999, s. 85) menar att på ett sätt så mäter NEP-skalan en generell 

medvetenhet om AC och klimatförhållanden.  

 

3.3.3 Normer  

Schwartz (1977) definierade personliga normer (PN) som känslor av personlig skyldighet 

som är kopplade till förväntningar på en själv - som förmår individer att agera på ett sätt 

som stöttar högre mål (Stern m.fl., 1999, s. 83). Stern m.fl. (1999, s. 83) baserar sin syn 

på normer på en generalisering av Schwartz Norm Activation theory och menar att 

normbaserade handlingar föranleds av tre faktorer: acceptans av särskilda personliga 

värderingar (NEP), föreställningar om att ting som är viktiga för dessa värderingar är 

under hot (AC), och föreställningar om att individen genom sina handlingar kan mildra 

det hotet och därigenom återställa balans (AR) (Stern m.fl. 1999, s. 83) (se figur 3). 

Personliga normer har visat sig förutsäga miljövänligt beteende i en rad olika situationer; 
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Jansson m.fl. (2010, s. 360) nämner användandet av miljövänliga transportmedel, 

vardagliga konsumtionsvaror, men även att personliga normer har haft positivt inflytande 

på betalningsviljan för t.ex. ekologisk mat och vin. 

3.3.4 Formande av attityder 

En attityd är en bestående, generell utvärdering av folk, objekt, reklam eller frågor 

(Solomon m.fl. 2016, s. 283). En attityd utvecklas utifrån denna utvärdering och de svar 

som ges, och en individ anses inte ha någon attityd förens utvärdering har skett på ett 

emotionellt, kognitivt eller beteendemässigt sätt (Eagly & Chaiken, 1993, s. 2). Attityder 

kan formas på flera olika sätt; klassisk betingning, instrumentell betingning alternativt via 

komplexa kognitiva processer (Solomon m.fl. 2016, s. 293). Formandet sker över tid och 

kan beskrivas på olika sätt, bl.a. med ABC-modellen som betonar sambanden mellan 

kunskap, känslor och beteende. Dessa komponenter beskrivs i en hierarki av effekter där 

de benämns efter vilken typ av attityd som formas. Särskilt en av dessa tre är intressant 

för oss då restaurangbesök rimligen kan antas innebära relativt lågt engagemang. The low-

involvement hierarchy beskriver en attityd formad av ett initialt svagt intresse för ett 

attitydobjekt, låt säga en reklam, som istället bedöms utifrån begränsad kännedom om 

ämnet följt av en utvärdering av objektet först efter att produkten i reklamen har köpts 

eller använts (Solomon m.fl. 2016, s. 287). Attityd mot marknadsföring definieras som 

en förutsättning till att reagera antingen positivt eller negativt på en viss reklamstimulans 

under ett visst exponeringstillfälle (Solomon m.fl. 2016, s. 290). Enligt principen för 

kognitiv konsistens värderar konsumenter harmoni bland tankar, känslor och beteenden, 

och är beredda att omvärdera dessa för att passa in med andra upplevelser, d.v.s. attityder 

formas inte i ett vakuum utan påverkas och kan omvärderas för att passa in med attityder 

vi redan har (Solomon, 2016, s. 294).  

3.4 Hållbart konsumentbeteende 

Marknadsföring av hållbar konsumtion skiljer sig från konventionell marknadsföring, i 

synnerhet utifrån konsumentperspektivet, där konsumenten ställs inför och antas betänka 

val som får sociala och miljömässiga konsekvenser. För att understödja resonemang om 

hur konsumenter gör hållbara val kommer vi nedan redogöra för beteenden inom den 

privata sfären, den totala konsumtionsprocessen som adderar en hållbarhetsaspekt till den 

traditionella köpprocessen och goal framing theory som beskriver intern motivation för 

bearbetning av information. Vidare lyfter vi att konsumenter inte alltid är rationella i sina 

beteenden genom attityd-beteende gapet samt laborerar med en ytterligare 

rationalitetsteori från nationalekonomin, nämligen nyttofunktionen.   

3.4.1 Beteenden inom den privata sfären  

Tidigare nämnda VBN-teorin leder genom kausala samband (som illustreras i figur 3 

ovan) fram till ett av tre alternativa beteenden: miljövänligt medborgarskap, politiskt stöd 

eller beteenden i den privata sfären. Beteenden i den privata sfären är enligt oss, utifrån 

vår forskningsfråga det mest relevanta beteenden att undersöka. Forskningen har 

företrädesvis fokuserat på beteenden i den privata sfären och kretsat kring köpbeslut, 

användning och avyttring av hushållsprodukter som har miljöpåverkan (Stern, 2000, s. 

409). Studier har gjorts efter graden av involvering, d.v.s. hur mycket tid som investeras 

i besluten, där det visat sig att sällanköp, beslut med hög involvering av t.ex. bilar har 
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större miljömässig påverkan än beslut med låg involvering som beslut att minska 

användandet av en befintlig utrustning (Stern, 2000, s. 409).  

 

Beteenden i den privata sfären skiljer sig mot beteenden i den offentliga sfären på så sätt 

att de har direkta miljömässiga konsekvenser. En enskild individs miljöpåverkan är dock 

liten, och sådana beteenden är miljömässigt signifikanta endast i aggregerad storlek när 

många människor självständigt gör samma sak (Stern, 2000, s. 410). 

 

En annan syn på människors beteende diskuterar Rettie m.fl. (2014) som menar att 

människors beteende influeras av sociala normer, andra människors beteenden och vad 

som anses vara normalt. Att få individer att anamma ett hållbart konsumtionsbeteende 

innebär enligt Rettie m.fl. (2014) att påvisa dessa beteenden som normala. Definitionen 

av vad som anses vara normalt innebär vad andra människor gör, eller vad människor bör 

göra (Rettie m.fl., 2014, s. 9). Processen för social normalisering tar tid, men kan vara en 

del av en beteendeförändring i vår konsumtion, där människor inspirerar varandra att göra 

mer hållbara val i vardagen (Rettie m.fl., 2014).  

3.4.2 Totala konsumtionsprocessen 

Den traditionella köpbeslutsprocessen består av fem steg som avslutas med en 

utvärdering av köpet som grund för framtida lojalitet eller fortsatt konsumtion av 

produkten. Ett alternativ till detta är den s.k. totala konsumtionsprocessen (se figur 4) 

(Belz & Peattie, 2012, s. 84) som i mångt och mycket går igenom samma steg som 

köpbeslutsprocessen, men som skiljer sig genom att ta medvetna hållbarhetsaspekter i 

beaktande som alternativ till en ändlig konsumtionsprocess. Detta är bra att ha i åtanke 

när vi identifierar en hållbar konsument. 

 

Behov: Att förutsätta att ett behov eller önskemål är något enkelt, singulärt, enligt 

traditionell marknadsföring är naivt enligt Jackson m.fl. (2004, s. 28). Särskilt när det 

kommer till hållbar konsumtion så antar man att det ofta finns fler än ett behov att stilla; 

t.ex. ett kortsiktigt och ett långsiktigt (Belz & Peattie, 2012, s. 84). Informationssökning: 

Även om det förekommer spontanköp så innebär de flesta köp någon form av aktiv eller 

passiv informationsinhämtning. Källor till informationssökning för att stilla dessa behov 

kan vara t.ex. personliga kontakter, familj och vänner; kommersiell marknadsföring, 

förpackningsmärkningar eller certifieringar; eller erfarenhetsbaserad information från 

tidigare användning av liknande produkter och tjänster (Kotler & Armstrong, 2010, s. 

178). Konsumenter utsätts för information om hållbarhet och klimatkris från alla dessa 

källor. En risk är dock att konsumenten utsätts för ett överflöd av information och därmed 

ovillig eller inkapabel att hantera alla aspekter av hänsynstagande kopplade till 

individuella köp (Moisander, 2007, s. 408). Detta kan leda till att konsumenter favoriserar 

enskilda varumärken eller återförsäljare för att helt enkelt slippa hantera en ökande 

informationsmängd (Belz & Peattie, 2012, s. 84).  

 

  Behov  
Informations

-sökning  Värdering  Beslut  Användning  
Efter 

användning 
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Figur 4. Den totala konsumtionsprocessen 

 

Värdering av alternativ: Traditionell marknadsföring antar att ett köpbeslut föregås av 

värdering och jämförelse mellan olika produkter och varumärken. Hållbarhetsmedvetna 

konsumenter å andra sidan antas ta värderingen av lösningen på problemet ett steg längre. 

De antar ett bredare perspektiv; alternativ tillgänglighet som online-köp, med möjligheter 

till icke-köp som att låna eller hyra. Det ultimata alternativet kan också vara att inse ett 

icke-behov och därmed inte tillgodose sina behov p.g.a. sociala eller miljömässiga 

konsekvenser (Belz & Peattie, 2012, s. 85). Beslut: Huruvida konsumenter kan övertalas 

att ändra sitt konsumtionsbeteende till mer hållbara produkter och tjänster är kärnan i 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet. Själva köpet är fortsatt fokus ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Dock finns andra beslutsaspekter som lätt förbises. T.ex. 

kundens transport till och från butik som snabbt kan äta upp alla miljövänliga intentioner 

som finns med en shoppingrunda (Belz & Peattie, 2012, s. 85). Användning: Produkters 

livstid kortas mer och mer, mycket p.g.a. teknologiska framsteg som trycker ut 

innovationer på marknaden och gör gamla versioner inaktuella (Cooper, 2005, s. 56). 

Produkters miljöpåverkan spåras ofta tillbaka till brukarstadiet. 87-98% av en 

diskmaskins påverkan kopplas exempelvis till brukarstadiet. Ett sätt att minska 

miljöpåverkan under användning är att underhålla och reparera produkter. Därmed kan 

man minska svinn och den påverkan som avyttring och produktion har på miljön (Belz & 

Peattie, 2012, s. 85). Efter användning: Traditionell marknadsföring beaktar sällan 

eftermarknads-faktorn men ur ett hållbarhetsperspektiv är det mycket viktigt. Det finns 

många sätt produkter kan komma till användning annat än på soptippen. Bl.a. ett ökat 

producentansvar att återvinna produkter efter användning (Toffel, 2003, s. 116), 

mekanisk återvinning, andrahandsförsäljning, uthyrning, eller utlåning, bara kreativiteten 

sätter ramar (Jacoby m.fl. 1977, s. 23) 

3.4.3 Goal framing theory  

Goal framing theory utvecklades för att förstå individens interna motivation för 

bearbetning av information för att sedan anta ett visst beteende (Lindenberg & Steg, 2007 

s. 117). Forskarna beskriver teorin utifrån tre huvudmål; hedonistiska-, vinst och 

normativa mål. Utifrån huvudmålen förklarar Lindenberg och Steg (2007) hur individen 

använder samtliga mål vid beslutsfattande för att anta ett miljövänligt beteende. 

Människan ser och utvärderar givna situationer på olika sätt, vilket sedan ligger till grund 

för hur de kommer att bete sig (Lindenberg & Steg, 2007, s. 118). De beskriver vidare att 

varje individ har ett givet mål för varje tillfälle och förändras målet kommer även 

situationen att upplevas annorlunda, varpå individens beslut påverkas. Ett normativt mål 

innebär att människan tenderar handla utifrån hållbara principer, medan individer med 

vinst och hedonistiska mål inte uppträder miljövänligt. Samtliga mål formas utifrån 

kännedom, attityd och vilka alternativ som finns i en given situation (Lindenberg & Steg, 

2007, s. 119).  

Hedonistiskt mål 

Att ha ett hedonistiskt mål för en given situation innebär att individen värderar sitt 

välmående kopplat till beslutet, att det ska vara tillfredsställande och förbättra hur du mår, 

ökad självkänsla eller behag och minska negativa tankar (Emery, 2012, s. 73). 

Hedonistiska mål används ofta vid situationer med korta tidsperspektiv. Individer med 
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hedonistiska mål kommer att ta beslut utifrån humör och känsla, där ett miljövänligt 

beslut kan bortprioriteras för att personen i fråga inte känner för det, trots vetskapen om 

normerna för hållbart beteende (Lindenberg & Steg, 2007, s. 128).  

Vinst-mål 

Med vinst som mål ser individen till sina personliga resurser och är ytterst känslig för 

förändringar som leder till en försämring (Lindenberg & Steg, 2007, s. 120). Personliga 

resurser kan handla om den enskilda individens ekonomi, tillika spara pengar eller en 

minskad inkomst som en påföljd av ett visst val. Ett exempel på hur individen använder 

vinst-målet kan tas från livsmedelsbutiken, att om en specifik vara som är icke 

miljövänlig är billigare än den miljövänliga kommer valet styras av ekonomin. 

Lindenberg och Steg menar på att vinst som mål grundar sig i de positiva eller negativa 

följderna av ett visst beslut (2007, s. 120).  

Normativt mål 

Individens normativa mål grundar sig i vad som anses lämpligt och det rätta att göra 

utifrån individen, andra och samhället i stort (Lindenberg & Steg, 2007, s. 120). Med de 

normativa målen finns ett reflekterande tankesätt för respektive val, där individen 

använder sin intelligens inom området för att ta det rätta beslutet utifrån normen i en viss 

situation och värderar vilket beslut som anses passande (Lindenberg & Steg, 2007, s. 

120). Fokus ligger på den externa supporten, att följa eller att inte följa en norm. 

Människan har mer benägenhet att anta ett normativt målfokus för sina val om de är 

medvetna och insatta i klimatproblemen i världen. För att det normativa målet ska 

uppfyllas måste det vara dominant för den specifika situationen samtidigt som personen 

måste besitta den information som krävs för att kunna utvärdera det mest miljövänliga 

beteendet för given situation (Lindenberg & Steg, 2007, s. 129).  

 

De individer som är insatta i klimatfrågan är mer benägna att fokusera på de miljömässiga 

konsekvenserna i världen medan de som besitter begränsad kännedom ser till sin egen 

vinning (Lindenberg & Steg, 2007, s. 126; Emery, 2012, s. 81). Goal framing theory 

förklarar det faktum att individer som med vinst eller hedonistiska mål ser till sina egna 

intressen främst varför beteendet i slutändan inte blir miljövänligt, och att normativa mål 

beskriver motsatsen där individen ser till samhällets vinster i sina beslut (Lindenberg & 

Steg, 2007, s. 127). För att agera i enlighet med normativa mål krävs både intellektualitet 

och motivation. Att sambandet mellan en klimatsmart attityd och beteendet ökar om 

kännedomen kring ämnet är större råder det enligt Lindenberg och Steg inga tvivel om, 

och visar på att en hög intellektuell förmåga främjar individen att agera i enlighet med ett 

normativt mål. På motsatt sätt kommer en lägre intellektuell förmåga i ämnet göra det 

svårt att fatta beslutet, då individen inte är kompetent nog att fatta det mest miljövänliga 

beslutet (Lindenberg & Steg, 2007, s. 129).  

 

Kunskapsförmågan hos individen diskuteras genomgående som en central del för goal 

framing theory. Lindenberg och Steg (2007, s. 130) lyfter miljöcertifieringar som en 

lösning för ökad kännedom och att få fler att agera i enlighet med de normativa målen. 

Feedback utifrån människans beteende påtalas också som en viktig källa för ökad 

information. Att utifrån feedback förbättra sig eller jämföra sig mot andras beteende visar 

på hur de personliga normerna ställs mot de sociala normerna, och där det blir tydligt vart 
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individen förväntas sträva mot (Lindenberg & Steg, 2007, s. 130). Ett miljövänligt 

beteende är för många förknippat med en ökad kostnad (ekonomi, tid, ansträngning och 

besvär), vilket gör att beteendet först anammas om individens normativa mål övervinner 

vinst- och hedonistiska målen som kan ha bakomliggande påverkan.  

 

3.4.4 Attityd-beteende gap 

Komplexiteten i att modellera fram exakta modeller kring hållbart konsumentbeteende 

ter sig vara en drivande faktor inom forskningsfältet, för likt många försök inom 

beteendeforskningen har modellbyggandet haft svårt att producera några förenliga 

resultat (Belz & Peattie, 2012, s. 91). Ett av de mest konsekventa resultaten i forskningen 

om hållbarhet och konsumentbeteende är just inkonsekvens. Detta gap representerar en 

vida erkänd diskrepans och har påvisats i en mängd studier (Bl.a. Bhattacherjee & 

Sanford, 2009; Sheeran, 2002 refererad i Belz & Peattie, 2012, s. 92). 

 

Denna diskrepans mellan teori och handling kallas attityd-beteende gapet och reflekterar 

det faktum att trots miljömässig kännedom och starka hållbarhetsvärderingar, attityder, 

normer och intentioner så misslyckas vi ofta applicera dessa i verkligheten (Belz & 

Peattie, 2012, s. 99-100). Sambandet har verifierats både avseende konsumtion av hållbar 

mat (Vermeir & Verbeke, 2006) och avseende produkter från socialt ansvarstagande 

företag (Carrigan & Attalla, 2001). Attityd-beteende gapet kan bero av flera olika saker; 

bl.a. konsument-skepsis, överdriven självbild av miljövänligt beteende, vanor, 

ekonomiska barriärer eller en livsstil som hindrar konsumenter att leva ut sina intentioner 

och beteende (Carrigan & Attalla, 2001, s. 564). Varumärkeslojalitet, tröghet, upplevd 

osäkerhet kring kompromissen att bryta gamla vanor kan skapa hinder. 

 

Människors uppfattning om ansvar, både enskilt och samhällsmässigt kopplat till vårt 

faktiska beteende är något som också tas upp av Font och Buckley (2001, s. 45). De 

belyser en betydande ambivalens i samband med hållbar konsumtion, att vi har en god 

miljösyn med tydliga gröna principer, men att dessa principer inte tillämpas på alla former 

av konsumtion. Vi konsumerar inte alltid i enlighet med de enskilda 

hållbarhetsprinciperna, utan värderar våra val för hållbar konsumtion utifrån kostnad, 

tillgänglighet, användning och betydelse. Om det kostar mer, kräver en större 

ansträngning och inte är så betydande är själva hållbarhetsvärdet i produkten av ytterst 

liten betydelse (Font & Buckley, 2001, s. 45). 

 

I ett försök att förklara var attityd-beteende gapet uppstår utvecklade Peattie (1999) en 

modell över konsumentens kompromissvilja. Modellen beskriver två dimensioner; 

konsumentens övertygelse: hur övertygad konsumenten är om att produkten i fråga 

verkligen är hållbar och inte bara sägs vara det. Konsumentens kompromissvilja innebär 

att till vilken grad konsumenten måste göra uppoffringar för att köpa en mer hållbar 

produkt, t.ex. ett prispremium eller ökade transaktionskostnader. Modellen går att 

använda för att förstå hur den hållbara konsumtionen kan öka; genom att reducera de 

kompromisser som konsumenten måste göra och bygga ett högt anseende i all 

marknadskommunikation med konsumenterna (Ottosson & Parment, 2016, s. 52). 

 

En annan modell presenterar Emery (2012, s. 79) där han skiljer på fördelaktiga och 

ofördelaktiga attityder samt huruvida konsumenten är medveten eller ej. Dessvärre 



 

 

29 
 

överträffar de ofördelaktiga beteendena i antal de fördelaktiga. Tre karaktärsdrag hos den 

medvetne konsumenten är enligt Emery särskilt gynnsamma för ett hållbart 

konsumtionsbeteende (Emery, 2012, s. 81):  

 

● “Den skyldige” konsumenten är medveten om hållbarhetsproblem och engagerar 

sig i hållbar konsumtion då och då. Hen konsumerar hållbart av praktiska och/eller 

ekonomiska skäl i okomplicerade situationer, men känner ändå lite skuld när hen 

inte gör det i situationer som kräver större engagemang. 

● “Den praktiserande” konsumenten har större kännedom och förståelse än “Den 

skyldige” och konsumerar hållbart när den kan. De är medvetna om att de har mer 

att lära och är öppna för fler sätt att leva en mer hållbar livsstil. 

● “Den hållbara” konsumenten är den som har anammat hållbarhet fullt ut med 

entusiasm. De är sannolikt medvetna om de tre hållbarhetsaspekterna - socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt - i sitt liv och känner att de gör så mycket de kan för 

att leva ett hållbart liv. 

3.4.5 Nyttofunktionen  

När vi å ena sidan ser att människor anser sig vara klimatmedvetna och i större 

utsträckning uppger att de konsumerar hållbart (Naturvårdsverket, 2015d, s. 23) så 

beskriver/visar annan forskning att så inte alltid är fallet (Peattie, 1999; Carrigan & 

Attalla, 2001, s. 574-575). Vad kan då detta bero på? Är vi inte så rationella som vi vill 

tro? Denna diskrepans kan till viss del förklaras som vi tidigare nämnt, av ett attityd-

beteende gap. Vi tror att en bredare syn på det (ir)rationella beteendet delvis kan bidra till 

vår studie med hjälp av en klassisk nationalekonomisk teoretisk modell för att beskriva 

människors preferenser; nyttofunktionen. 

 

Nästan alla ekonomiska modeller bygger på antagandet att människor agerar rationellt i 

syfte att uppnå sina mål (Bergh & Jakobsson, 2016, s. 43). Det är svårt att hitta fall då 

människor inte kan sägas agera rationellt. Detta antagande säger nämligen inget om vad 

det är för mål folk vill uppnå. För varje mänskligt beteende kan vi tänka oss någon typ av 

önskan eller strävan som gör beteendet rationellt. Tre grundläggande antaganden om 

människans rationella beteende är (1) det om icke-mättnad, eller att “mer är bättre”: 

människor har preferenser för både materiellt välstånd (varor och tjänster) och fritid, och 

föredrar mer av dessa framför mindre; (2) det om avtagande marginalnytta: vinsten av att 

få ännu mer avtar ju mer individen redan har, samt (3) det om sociala preferenser: 

människor bryr sig inte bara om sin egen situation, utan även om andras (Bergh & 

Jakobsson, 2016, s. 44). 

  

I neoklassisk ekonomisk teori har antagande 1 och 2 varit ett centralt fokus, men på senare 

tid - kanske med ökat intresse kring hållbar utveckling? - i ökad utsträckning också 

antagande 3 (Bergh & Jakobsson, 2016, s. 44-45). För vår del är det extra intressant att 

titta närmre på antagande 1 och 3 av flera anledningar. Likt tidigare forskning om 

miljövänligt beteende (Stern 1999; Stern m.fl. 2000) säger antagande 1 något om vårt 

konsumtionsbeteende och egoistiska värderingar kring detta, medan antagande 3 visar 

drag av altruistiska värderingar. Kan dessa antaganden om mänskligt rationellt beteende 

hjälpa oss att delvis förklara något av den diskrepans som beskrivs för attityd-beteende 
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gapet, eller varför det finns ytterligare skäl att ifrågasätta antagandet om konsumenten 

som nyttomaximerare till fördel för altruistiska värderingar? 

 

För att sätta vår idé i en kontext tar vi ett vardagligt exempel som vi tror att många 

studenter kan känna igen sig i: under en shoppingtur till matbutiken tvekar vi i valet 

mellan en ekologisk gurka och en icke-ekologisk gurka. Vi vill gärna köpa den 

ekologiska, men priset är några kronor högre - vi väljer den icke-ekologiska gurkan. 

Samma kväll går vi ut och äter på restaurang med några vänner, och notan springer iväg 

utan några större tveksamheter eller bekymmer.  

3.5 Sammanfattning teoretisk referensram 

Tabellen nedan visar en sammanfattning av de viktigaste studierna vi använt för vår 

teoridel. 

 

Tabell 2. Sammanfattning av nyckelteorier 

Författare År Kontext Viktiga insikter för vår studie 

Elkington 1998 Hållbar utveckling Triple Bottom Line är rapporteringsmetoden som 

allt fler klimatmedvetna progressiva företag 

väljer för att visa hur de integrerar sociala, 

ekologiska och ekonomiska perspektiv som en 

naturlig del av verksamheten för att driva ett 

hållbar företagande och bidra till en hållbar 

utveckling. TBL bidrar till vår studie med ett 

grundläggande antagande, och en startpunkt kring 

hur hållbart företagande i dagens samhälle bör 

bedrivas. 

Stern m.fl. 1999 Miljövänligt 

konsumentbeteende 

Värderingar, föreställningar och personliga 

normer har av Stern visat sig kunna förklara 

individers miljövänliga beteenden. Med detta 

som inspiration har vi i vår studie därför 

undersökt studenters dito, för att utröna om de har 

förutsättningar för att vara mottagliga för 

marknadsföring av hållbara alternativ.  

Carrigan & 

Attalla 

2001 Konsumentbeteende 

Attityd-beteende gap 

I forskningen kring miljövänligt beteende 

återkommer ofta en diskussion kring individers 

diskrepans mellan teori och handling, ett attityd-

beteende gap som kan bero av olika saker; bl.a. 

konsument-skepsis, överdriven självbild av 

miljövänligt beteende, vanor, ekonomiska 

barriärer eller en livsstil som hindrar konsumenter 

att leva ut sina intentioner och beteende. Detta 

faktum inspirerade vår studie att undersöka  

huruvida det stämmer på studenter som anses ha 

kännedom om samhälls- och klimatfrågor. 

Belz & 

Peattie 

2012 Marknadsföring av hållbara 

alternativ 

Marknadsföring av hållbara alternativ till 

konventionella produkter och tjänster handlar om 

att möta kundernas behov samtidigt som företaget 
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tar sitt ansvar socialt och miljömässigt i 

samhället. Marknadsföringens innehåll måste 

spegla en sanningsenlig bild av företaget och 

uppfyllas både internt som externt. En uppenbar 

risk med marknadsföring i samband med 

hållbarhet är att företaget riskerar att märkas för 

greenwashing.  Denna inställning till 

marknadsföringens roll har varit grundläggande i 

vår studie, och i vilken vi gör avstamp för den 

konceptuella modellen - hur marknadsföringen 

kan påverka kännedom och attityd till att förändra 

individers konsumtionsval.  

Grunert 

m.fl. 

2013 Kommunikation 

Certifieringar 

En vanlig metod för att kommunicera hållbarhet 

är genom certifiering av produkter och tjänster 

med hållbara logotyper som kan påverka hur 

konsumenten gör hållbara val. Om det är tydligt 

för kunden vad logotypen innebär, kan 

motivationen att välja just den varan öka. 

Logotyper påverkar i stor grad kännedom om 

vilka produkter som är/kan vara hållbara 

alternativ och därför har vi valt att ta med denna 

aspekt i vår teoribakgrund.  

Lindenberg 

& Steg 

2007 Goal framing theory  Individens interna motivation för bearbetning av 

information för att anta ett miljövänligt beteende 

i olika situationer kan beskrivas utifrån tre olika 

huvudmål; hedonistiska-, vinst och normativa 

mål som styr individen i sitt beslutsfattande. Av 

dessa tre anses normativa mål guida konsumenten 

till miljövänliga beslut baserat på medvetenhet 

kring individens klimatpåverkan genom 

konsumtion. Hedonistiska- och vinstmål är 

snarare kopplade till egoistiska värderingar. 

Denna teori stärker vår hypotes om att kännedom 

om hållbarhet ligger till grund för val av hållbara 

alternativ.   

 

3.6 Konceptuell modell 

Baserat på vår problemformulering Hur påverkar marknadsföring studenters kännedom 

om och attityd till att välja hållbara restauranger? har vi konstruerat en konceptuell 

modell i figur 5 nedan. Den bygger på problemformuleringen och syften som vi sedan 

brutit ner i olika beståndsdelar för att lättare överblicka samband med grund i vår 

teoretiska referensram. Processen resulterade i nedanstående konceptuella ramverk där vi 

även ställt upp ett antal hypoteser för att testa sambanden mellan de olika beståndsdelarna.  
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Figur 5. Konceptuell teoretisk modell.  

Skapad av författarna. 

 

Hypoteserna är som följer: 

  

H1: Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet påverkar positivt kännedomen om 

restauranger 

Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet grundar sig i det ekonomiska-, sociala- 

och ekologiska samhällsansvar (TBL) som företag tar (Elkington & Trisoglio, 1996, s. 

763). Ett hållbart företagande (TBL) tillsammans med tydlig CSR-kommunikation ut mot 

kund skapar enligt Ottosson och Parment (2016, s. 127) utbildning och övertygelse för att 

konsumenten ska fatta det bästa beslutet vid konsumtion. Font och Buckley (2001, s. XV) 

nämner miljöcertifieringar som ett sätt att sprida information och kunskap om hur hållbar 

produkten är. Att marknadsföring som kommunicerar hållbarhet ska påverka 

konsumentens kännedom om restauranger ser vi därför goda möjligheter för.  

  

  

H2: Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet påverkar positivt attityden mot 

restauranger 

Dawkins (2010, s. 115-116) menar att konsumenter överlag är intresserade av företags 

hållbarhetsansvar och visade på att konsumenters attityd till att välja hållbara koncept 

skulle påverkas av marknadsföringen av densamma. Vidare diskuterar Parguel m.fl. 

(2011, s. 23-24) vikten av att förstå hur konsumenten värderar marknadsföringen, och vad 

som motiverar dem att stötta hållbara verksamheter. Då attityder formas av utvärderingar 

av objekt över tid (Eagly & Chaiken, 1993, s. 2; Solomon m.fl. 2016, s. 287), och i vårt 

fall utifrån ett antaget lågt engagemang så tror vi att marknadsföring av hållbara 

verksamheter har stora möjligheter att positivt påverka konsumenters attityd till 

desamma.  

  

H3: Kännedom om restauranger påverkar positivt valet av hållbara restauranger  
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Ett klimatsmart beteende påverkas av individens intellektuella förmåga (Lindenberg & 

Steg, 2007, s. 129). Goal framing theory beskriver hur individen bearbetar information 

utifrån tre huvudmål; hedoniska-, vinst och normativa mål i sitt beslutsfattande. En hög 

intellektuell förmåga främjar individen att agera i enlighet med ett normativt mål, utifrån 

hållbara principer. På motsatt sätt kommer en lägre intellektuell förmåga i ämnet göra det 

svårt att fatta beslutet, då individen inte är kompetent nog att fatta det mest miljövänliga 

beslutet (Lindenberg & Steg, 2007, s. 129). Med utgångspunkt i Lindenberg och Stegs 

diskussioner tror vi att kännedom om hållbara restaurangkoncept påverkar individen vid 

val av restaurang.   

  

  

H4: Attityden mot restauranger påverkar positivt valet av hållbara restauranger  

Stern (2000, s. 408) definierar miljövänligt beteende som ett beteende som sker med syfte 

att förändra (vanligtvis till förmån för) miljön, och menar att personliga normer och moral 

ligger till grund för ett miljövänligt beteende (Stern m.fl., 1999, s. 91). Attityder som 

formas av erfarenheter av t.ex restaurangbesök kan ligga till grund för  vilken inställning 

man har till attitydobjektet (Solomon m.fl. 2016, s. 287). Därför anser vi att det ät ett 

rimligt antagande att attityder mot restauranger positivt påverkar valet av hållbara 

restauranger.  

  

  

H5: Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet av restauranger påverkar positivt 

valet av hållbara restauranger  

För att möta den hållbara konsumenten utvecklades den hållbara marknadsföringsmixen 

(4C) där kundens behov ska uppfyllas samtidigt som företaget tar hänsyn till de sociala 

och miljömässiga aspekterna (Belz & Peattie, 2012, s. 31). Att arbeta med 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet internt och externt påverkar hur olika 

intressenter uppfattar organisationen som sedan påverkar attityd och beteende 

(Hildebrand & Sen, 2011, s. 1357). Med marknadsföring som kommunicerar hållbarhet 

vill företag visa på trovärdighet och förtroende för att hjälpa konsumenterna till det mest 

hållbara beslutet. Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet i form av reklam, 

certifieringar eller information om de hållbara rätterna i menyerna har visat på goda 

resultat för att engagera individen för att främja hållbar konsumtion (Dayan och Bar-

Hillel, 2011, s. 333). Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet anser vi ligga till 

grund för att konsumenten är positivt inställd till val av hållbara restauranger.  
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4. Praktisk Metod 
I kommande kapitel vill vi förklara den praktiska metoden för vår studie. I den inledande 

delen kommer vi att beskriva information från Blå Huset och därefter presentera vår 

valda forskningsdesign med population och urval för studien. Vidare tar vi upp 

konstruktion av intervjuer och enkät, generaliserbarhet och vår pilotstudie. Vi avslutar 

med en beskrivning av bearbetning och analys av datamaterial samt att belysa de etiska 

aspekterna.  

4.1 Information från Blå Huset och Gotthards Krog 

På uppdrag av koncernen Blå Huset har vi fått i uppgift att undersöka hur Gotthards krog 

i egenskap av restaurang kan informera och kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett sätt 

som gynnar både kund, företag och miljö ur ett hållbarhetsperspektiv.  

 

För att lära känna Gotthards Krog på djupet och förstå strategierna bakom 

hållbarhetsarbetet valde vi under litteraturstudiefasen att genomföra enskilda 

djupintervjuer med koncern-VD Anna Göransson och deras marknadsansvarige Pernilla 

Graniti. Dessa intervjuer var utformade som semistrukturerade intervjuer med utrymme 

för utveckling av svar och frågor samt diskussion kring desamma. Samma upplägg hade 

vi när vi träffade representanter för restaurangen i form av restaurangchef Elin Staaf och 

kökschef Nils Albertsson för att höra deras tankar och input kring det dagliga operativa 

arbetets utmaningar i att arbeta med hållbarhet bland råvaror och tjänster.  

 

Intervjuerna gav oss en bra bild av företaget, deras utmaningar och en grund att gå vidare 

i formulerande av enkätfrågor grundat i företagets nuvarande situation.  Sammantaget är 

Gotthards krog i dagsläget KRAV-certifierad, men hur och om detta ska ingå i deras 

marknadskommunikation råder det delade meningar om mellan Blå Husets ledning och 

de restaurangansvariga. Ledningen ser verksamheten ur ett strategiskt och visionärt 

perspektiv med mindre tyngd på dagliga praktiska detaljer medan restaurangens chefer är 

intresserade av det senare. En sammanfattning av transkriberingen av intervjuerna med 

Anna Göransson och Pernilla Graniti återfinns i bilaga 4b. 

Semistrukturerade intervjuer  

Valet av semistrukturerade intervjuer grundade sig i möjligheten till att ställa frågor kring 

specifika teoretiska teman och samtidigt få en förståelse av händelser, mönster och 

problem ur ett företagsperspektiv. Semistrukturerade intervjuer innebär en unik 

kombination av struktur och flexibilitet i både frågor och svar (Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 133). Vi följde ett manus med frågor, men med utrymme för spontana frågor. Som 

grund till vår enkätundersökning, var det viktigt för oss att förstå intervjupersonernas 

upplevelser och hur de uppfattar omvärlden. Vi hade tre semistrukturerade intervjuer, en 

med VD för Blå huset, Anna Göransdotter, en med marknadsansvarig, Pernilla Graniti på 

Blå Huset samt en gemensam med restaurangchef Elin Staaf och kökschef Nils 

Albertsson för att skapa en djupare förståelse för restaurangens hållbarhetsarbete idag. 

Med hjälp av intervjuerna önskade vi få värdefull information och kunskap om Blå Huset 

vilket bidrog till att en väl utformad enkät. 
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Konstruktion av intervjuguide  

För de semistrukturerade intervjuerna har vi utgått från en intervjuguide, där vi tydligt 

strukturerat upp de frågor vi kommer att ställa utifrån vår teoretiska referensram (se bilaga 

4a). Trost (2010, s. 53) beskriver vikten av att formulera frågorna rätt, att sträva efter att 

få svar på frågan hur snarare än varför. Det är precis vad vi har strävat efter då det viktiga 

är att komma åt hur personerna tänker, resonerar och känner kring hållbarhetsutmaningen 

(Trost, 2010, s. 53). Antal intervjufrågor var 9 st, där samtliga områden i vår konceptuella 

modell (figur 5) berördes. För formulering av frågor har vi även här använt oss av olika 

metodböcker för stöd och rekommendationer (Ejlertsson, 2014, kap 4). Här underlättade 

det att båda parter var insatta i ämnet. 

4.2 Forskningsdesign  

Val av forskningsdesign blev en tvärsnittsstudie, vilket förklaras som ett sätt att studera 

verkligheten vid en given tidpunkt, och inte syftar till att jämföra resultat över tid 

(Jacobsen, 2002, s. 107). Data har samlats in från mer än ett fall, vid en specifik tidpunkt 

och med ett urval individer (Olsson & Sörensen, 2011, s. 45).  

 

Då målet med studien var att utforma enkäter undersökningsmetod blev det naturliga valet 

att göra en tvärsnittsstudie. Vi ville ha möjlighet att generalisera studien utifrån 

konsumentperspektivet med hjälp av en enkätundersökning. Att använda sig av en 

tvärsnittsstudie skapar tydliga ramar för insamling av kvantifierbar data där variabler kan 

ställas mot varandra och sambandsmönster kan upptäckas (Bryman & Bell, 2013, s. 78). 

I enlighet med målet för studien och vår valda forskningsmetod ser vi argumenten ovan 

styrka vårt val av forskningsdesign.  

4.3 Enkätundersökning  

4.3.1 Population och urval av respondenter  

Med hänsyn till resurs- och tidsbrist, begränsade vi vår undersökning till ett icke-

sannolikhetsurval. Detta är ett urval, där forskare samlar in information från en bestämd 

population, och därefter drar slutsatser (Bryman & Bell, 2013, s. 204). En population 

består i grunden av samtliga enheter varifrån forskare gör sitt urval, i vårt fall studenter 

(Jacobsen, 2002, s. 81). För urvalet av studenter valde vi studenter vid Umeå universitet 

under en tvåveckorsperiod 2017-03-29 - 2017-04-12, då denna grupp var relevant utifrån 

studiens syfte och vår samarbetspartners intresse och förutsättningar (Bryman & Bell, 

2013, s. 190).  

 

Valet av population gjordes i samråd med Blå Huset utifrån tillgänglighet, tidsram, och 

målgrupp av intresse. Gotthards upplever att en betydande del kunder är studenter, en 

målgrupp med speciella egenskaper, exempelvis att studenter uppfattas som både 

välutbildade inom hållbar utveckling på grund av studierna och relativt irrationella 

restaurangkunder på grund av den låga disponibla inkomsten. De är också den kommande 

gruppen kunder inom några år, så att förstå och knyta till sig denna grupp på ett tidigt 

stadie tror både Blå Huset och vi är viktigt.  
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Med avstamp i icke-sannolikhetsurval, valde vi att göra ett slags bekvämlighetsurval, 

närmare bestämt ett s. k snöbollsurval där vi distribuerade en webbenkät på studentforum 

online och uttryckligen uppmanade till vidare spridning till andra studenter i deras nätverk 

med kravet att de studerar vid Umeå Universitet (Bryman & Bell, 2013, s. 206).  

 

4.3.2 Urvalsstorlek och generaliserbarhet  

På Umeå Universitet studerar totalt 32 112 stycken studenter (www.umu.se, 2017). 

Samtliga studenter var den population som vi utifrån vårt urval ämnade generalisera vår 

studie till. Bryman och Bell (2013, s. 200) nämner tid och pengar som faktorer som 

påverkar beslut om urvalsstorlek. Initialt var tidsramen för datainsamling sju dagar - men 

förlängdes därefter till 14 dagar för att öka antal svar.  

 

Populationen är enligt oss heterogen, vilket också innebar att större urval krävdes för att 

få ett sanningsenligt resultat. En heterogen population beskrivs enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 203) vara olika utifrån städer, yrkesgrupper och intresse. Då Umeå Universitet 

präglas av studenter från hela Sverige samt erbjuder en stor bredd av studieinriktningar 

och program ansåg vi att heterogenitet bland populationen fanns. Utifrån den population 

som stickprovet tagits ifrån, är också den population resultatet kan generaliseras till 

(Bryman & Bell, 2013, s. 210).  

 

För vår studie kunde vi generalisera resultatet till studenter enbart vid Umeå Universitet 

och inte studenter vid andra universitet i Sverige. Bryman och Bell (2013, s. 210) 

diskuterar att generaliserbarhet enbart kan göras vid sannolikhetsurval, och det är något 

vi inte fullt håller med om. Med hjälp av vårt snöbollsurval tror vi att vi lyckades nå en 

stor grupp människor inom olika utbildningar vid Umeå Universitet på ett liknande sätt 

som ett slumpmässigt urval hade inneburit. Vårt mål var att nå 200 respondenter på detta 

sätt. Efter 14 dagar hade vi samlat in 219 stycken respondenter för studien, vilket var ett 

bra resultat för att på ett sannolikt sätt generalisera resultatet till vår population.  

4.3.3 Operationalisering  

Operationalisering har att göra med främst två frågor: vad ska mätas och hur? För att 

svara på vad i vår studie utgick vi från syftet och skrev ner problem- och frågeområden 

med syfte och problemformulering för att sedan bryta ner frågeområdena i sina 

beståndsdelar (Ejlertsson, 2014, s. 47). För att svara på hur så bröts t.ex. syftet hur 

attityder mot hållbarhet kan påverka valet av restaurang ner i olika beståndsdelar där 

attityder mot hållbarhet mättes mot VBN-teorin och valet av restaurang i förhållandet till 

VBN-teorin undersöktes med hjälp av attityd-beteende gapet och nyttofunktionen. På 

liknande sätt analyserade vi huvudsyfte och de delsyften vi skapat i relation till 

problemformuleringen för att säkra att våra syften mättes med målet att bidra till ett svar 

på studiens fråga.  

 

Bakgrundsfaktorer och personliga förhållanden; studieinriktning, ålder och kön samt 

disponibel inkomst togs med i vår undersökning för att urskilja skillnader i resultaten för 

respondenterna (Ejlertsson, 2014, s. 86). Det främsta intresset med detta var att generera 

intressant information för teoretiskt och praktiskt bidrag samt framtida studier.  

http://www.umu.se/
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4.3.4 Enkätkonstruktion 

För konstruktionen av enkäten tog vi råd av flertalet metodböcker (ex. Bryman & Bell, 

2103; Jacobsen, 2014; Olsson & Sörensen, 2011; Collis & Hussey, 2014; Trost, 2010; 

Ejlertsson, 2014) som i mångt och mycket menar på samma saker: bl.a. tydlig 

presentation, hålla enkäten lättläst och luftig, ett tydligt, engagerande och informativt 

följebrev. Dessa råd har vi tagit i beaktande vid slutligt konstruktion av enkäten. Vi valde 

att utforma enkäten i färgskalan svart och vit och med avgränsade linjer mellan frågor 

och svarsalternativ för att enkäten skulle upplevas som lättläst och strukturerad. Genom 

att ha bearbetat enkäten utifrån ovan nämnda råd tillsammans med vår egen struktur där 

frågorna samordnades utifrån teman kunde respondenten på ett användarvänligt sätt fylla 

i enkäten. Vi kunde också med enkelhet utläsa resultatet, vilket skapade förutsättningar 

för ett strukturerat analysarbete. 

 

Frågorna vi använde oss av var till stor del baserade och/eller inspirerade av artiklar från 

vårt teorikapitel och referenser från litteraturgenomgången. Viss kritik mot detta grepp är 

att återanvändningen av frågeinstrument kan ses som gamla, inaktuella eller inte 

uppdaterade (Ejlertsson, 2014, s. 41). För många av de variabler vi ville undersöka fanns 

sedan tidigare etablerade frågebatterier som vi valt att med små ändringar uppdatera och 

anpassa för vårt syfte med studien för att undvika tidigare nämnda risk för inaktualitet. 

En sådan samling av frågebatterier som varit till inspiration är Handbook of Marketing 

Scales (Bearden m.fl.,, 2011). Detta är en rekommenderad metod för utveckling av 

forskning då frågorna har bedömts av andra forskare tidigare vilket bidrar till höjd 

validitet och reliabilitet på enkäten (Bryman & Bell, 2013, s. 277). För att specificera vår 

studie kompletterade vi även med egenformulerade frågor och utgick då från de 

rekommendationer som ges av bl.a. Ejlertsson (2014, kap 4) och Bryman & Bell (2013, 

kap 10) om t.ex. undvikande av ledande eller entydiga frågor samt begriplighet i språket. 

Inspiration till frågorna grundar sig också i de semistrukturerade intervjuerna med Blå 

Husets ledning samt ansvariga för Gotthards krog. Intervjuerna gav oss en djupare 

förståelse för företagsperspektivet inom restaurangbranschen i relation till hållbart 

konsumentbeteende. För relationen teori och enkätfrågor, se bilaga 2 enkätkonstruktion. 

För enkät med samtliga frågor se bilaga 3.  

 

Skalorna vi valde att använda för attitydelementen - med fokus på enkät - var främst 

ordinalskalor som består av värden som går att rangordna från lägsta till högsta värde 

(Ejlertsson, 2014, s. 93). Likertskalan är den mest kända skalan för attitydmätning 

(Ejlertsson, 2014,s. 95), och används frekvent i många av de artiklar vi studerat i 

litteraturgenomgången. En utmaning i utformningen av enkätfrågor var översättning från 

engelska och har utgått från en av Ejlertssons rekommenderade metoder; att minst två (vi) 

översättare kommer överens om en översättning av frågorna till svenska (Ejlertsson, 

2014, s. 50).  

 

Valet av att använda en webbaserad enkät framför en fysisk pappersenkät motiverades av 

vår distributionsstrategi och urvalsmetod. Tillgängligheten för respondenter att svara på 

enkäten blev också större då de kunde svara på enkäten 24 timmar om dygnet istället för 

ett fåtal timmar. Även om vi lever i tron att studenter idag är välinformerade och relativt 

engagerade i hållbarhetsfrågor, så distribuerades enkäten med en sorts yttre motivation, 

en möjlighet att vinna en ekologisk lördagslunch på Gotthards Krog för 2 personer. 

Deltagandet i enkäten liksom utlottningen av pris var helt valfritt och respondenterna 
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deltog genom att frivilligt uppge sin e-post i slutet av enkäten. Totalt medverkade 189 

stycken i tävlingen. För att undvika påverkan från forskarna drogs vinnaren av Blå Huset. 

En risk med detta tillvägagångssätt var att resultatet riskerade att bli delvis 

kontraproduktivt, att kvaliteten skulle försämras genom att personer som annars skulle 

tillhöra bortfallet deltar med bristande engagemang, en annan risk att de svarar mindre 

ärligt när de väl uppgivit sin e-post och därmed kompromissar med sin anonymitet inför 

oss som forskare (Ejlertsson, 2014, s. 40; Jacobsen, 2002, s. 361). Vi ansåg ändå att 

belöningen stod i relation till syftet med studien och inte helt kunde ses som en extern 

belöning.  

4.4 Pilotstudier  

För att säkerställa att undersökningen blev av hög kvalitet var det viktigt att utföra en 

pilotstudie, där oklarheter kunde upptäckas och elimineras (Bryman och Bell, 2013, s. 

276). Pilotstudien syftade till att testa undersökningsinstrumenten och kontrollera att 

forskningsprocessens olika delar fungerade enligt den forskningsplan vi hade lagt upp 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 42). För både vår kvantitativa och kvalitativa studie 

genomförde vi pilotstudier.  

4.4.1 Enkät 

Pilotstudien avseende enkäten var att upptäcka frågor som respondenten tyckte var svåra 

att förstå, hade otillräckliga instruktioner eller som gjorde de illa till mods. Olsson och 

Sörensen (2011, s. 42) belyser också möjligheten till att ändra ordningsföljd på frågor 

som en del i att nå bättre dataanalys. Vi valde att skicka ut vår enkät till 10 personer vid 

olika fakulteter på Umeå Universitet. Vi fick konstruktiv feedback för olika tolkningar 

och uppfattningar av frågorna i enkäten, samt hur förkunskaper i ämnet påverkade svaren. 

En av respondenterna vid annan fakultet än oss själva, hade exempelvis svårt att veta vad 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet innebar rent generellt. Som åtgärder till 

denna oklarhet, valde vi att lägga in definitionen av marknadsföring som kommunicerar 

hållbarhet så som vi använder den. Vi tror att detta hjälpte respondenten att besvara 

frågorna mer sanningsenligt, tack vare grundläggande förståelse för innebörden. Vidare 

fick vi ett flertal kommentarer på frågorna gällande konsumenters kompromissvilja. 

Kommentarerna rörde bland annat oförståelse kring vad vi menade med kompromiss och 

i relation till vad. Vi bemötte kommentarerna med att lägga till ett förtydligande om vad 

vi menar kompromissvilja i anslutning till dessa frågor. Kommentarer gällande 

utformning av enkäten och dess läsbarhet ändrades med hjälp av linjer och färger för att 

upplevas enkel och mer lättläst. Pilotstudien gav oss även insikt i hur vi presenterade vår 

likertskala, och vi kunde då ändra till ett enhetligt utseende samt vända skalan från hög-

låg till låg-hög för en mer naturlig svarsordning där ökad grad av instämmande också 

ökar i läsriktningen från vänster till höger.  

4.4.2 Semistrukturerade intervjuer 

För de semistrukturerade intervjuerna gjorde vi en pilotstudie på två personer, där målet 

var att upptäcka problem med vår intervjuguide avseende uppfattning, ordningsföljd och 

förståelse för frågorna. Med pilotstudien ville vi säkerställa att vi fick den informationen 

vi önskade utifrån valt område och frågeställningar samt hitta och utesluta frågor som inte 

är relevanta eller som kräver förändring för att skapa rätt förståelse (Bryman och Bell, 
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2013, s. 277). Resultatet av återkopplingen blev att vi utvecklade F2 med tänkbara 

följdfrågor, omformulerade F7 som ansågs otydlig. Vi ändrade/förtydligade ordvalet 

“konsumtionsval” till att gälla specifikt konsumtionsbeteende för restaurangval i F6 och 

F9. Vi ändrade även personlig pronomen från er och ni till du och dig i samtliga frågor.  

4.5 Etiska principer  

4.5.1 Kvantitativ metod 

Olsson & Sörensen (2011, s. 84) trycker på ett antal grundläggande etiska principer att ta 

i beaktande inför en undersökning. Dessa är bl.a. informationskravet; att respondenterna 

ska få information om studien, att informationen är begriplig samt att de lämnar sitt 

samtycke att uppgifterna endast nyttjas för uttalat syfte. Konfidentialitetskravet syftar till 

att uppgifterna som lämnas ska behandlas så konfidentiellt som möjligt och att 

respondenterna har möjlighet att vara anonyma. I vår enkät har vi informerat om 

möjligheten att frivilligt delta i utlottningen av en vinst som tack för fullbordat 

deltagande. Vidare har vi tydligt informerat om frågeställarens kontaktuppgifter i 

anslutning till enkäten. Alla dessa rekommendationer har vi tagit hänsyn till i utformandet 

av enkäten och vid behandling av informationen därefter.  

4.5.2 Semistrukturerade intervjuer 

Gällande de semistrukturerade intervjuerna har vi även här övervägt de etiska aspekterna, 

i intervjufrågor, genomförandet av intervjuerna och vid förvaring av materialet. Trost 

(2010, s. 126) belyser punkter som att upplysa om syftet, anonymitet, spridning av resultat 

och rätten att avstå frågor som viktiga att informera om innan intervjun påbörjas. I och 

med att vi skriver på uppdrag av Blå Huset, som även är de personer vi intervjuat var de 

medvetna om studiens syfte samt hur intervjuerna kommer att publiceras och hur 

resultatet kommer att presenteras. Intervjufrågorna sågs även över så att de inte skulle 

upplevas jobbiga eller personliga.  

4.6 Genomförande  

4.6.1 Distribution av enkät 

Vi öppnade vår enkät den 29 mars 2017 och spred länken till enkäten via sociala medier 

till olika grupper och kontakter för olika studieinriktningar vid Umeå Universitet, för att 

nå så stor spridning som möjligt. Vi uppmanade samtliga av de kontaktade att sprida och 

dela enkäten. I och med detta kom vårt snöbollsurval igång. Enkäten var till en början 

öppen i sju dagar, till 5 april. Antalet respondenter var då 112 stycken. Detta var inte 

tillräckligt och vi valde att hålla enkäten öppen längre. Vi gjorde 2 påminnelser i de 

grupper vi lagt in enkäten, samt hittade några nya facebook-grupper kopplade till olika 

studentföreningar på Umeå Universitet. Efter 8 dagar hade vi så fått in 156 enkätsvar 

medelst vårt snöbollsurval. Vårt mål var minst 200. För att få ytterligare svar från 

studenter kontaktade vi en studievägledare vid Handelshögskolan om hjälp med att sprida 

enkäten via studentmailen från centralt håll. Ett mail skickades ut med infobrev och länk 

kl. 8:30 måndag 10 april. Detta genererade 63 stycken nya svar, totalt 219 stycken efter 

ytterligare sju dagar. Beslutet att kompromissa urvalsmetoden gjordes p.g.a. den låga 
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svarsfrekvensen initialt. Att få ökad svarsfrekvens och att be om hjälp ansåg vi viktigare 

än att stänga enkäten som planerat och strikt följa vårt planerade snöbollsurval.  

4.6.2 Semistrukturerade intervjuer  

Vi genomförde våra intervjuer med VD, Anna Göransdotter och marknadsansvarig, 

Pernilla Graniti vid olika dagar och tidpunkter. Vi genomförde samtliga intervjuer i 

anslutning till litteraturstudiefasen. Intervjuerna hade vi i Blå Husets lokaler, i ett 

konferensrum på P5 för att få en ostörd miljö. I och med att vi skriver på uppdrag för Blå 

Huset, är de insatta i det ämne som vi forskar inom och intervjuerna krävde därför ingen 

större introduktion. I intervjuerna utgick vi från tidigare komponerad intervjuguide med 

totalt 9 frågor. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av programmet Quicktime på våra 

datorer. Intervjuerna tog 45 (Göransdotter) respektive 25 minuter (Graniti). Intervjun med 

restaurangchef och kökschef spelades inte in, utan noterades skriftligen utifrån ett mer 

diskussionsliknande samtal.  

Bearbetning av material 

Intervjuerna med Anna Göransdotter och Pernilla Graniti transkriberades för att ge en 

tydlig och överskådlig bild över svaren. Svaren sammanfattades sedan för att skapa en 

överskådlig bild av situationen. Vi ställde 2-3 öppna frågor per tema i intervjun som var 

strukturerade och kopplade till teori och vår konceptuella modell.  

4.7 Kvantitativ analys  

4.7.1 Kodning 

När all data var insamlad, kodade vi vårt material och analyserade sedan det med hjälp 

av analysverktyget SPSs. Kodningen innebar att frågesvaren kodades om till siffror så att 

de kunde behandlas statistiskt (Jacobsen, 2002, s. 367).  

 

I enkäten utformade vi svarsalternativen både genom kategoriska och rangordnade 

svarsalternativ. Detta innebar att vi hade två olika variabler, både variabler på nominal 

och ordinal skalnivå. Enligt Jacobsen (2014, s. 368) används de båda variablerna för att 

se likheter och skillnader, medan ordinalvariablerna även kan rangordnas i förhållande 

till varandra. För konstruktion av svarsalternativ i enkäten användes likertskala, med sex 

olika svarsalternativ från “tar helt avstånd från” (1) till “instämmer helt” (5) samt “vet 

ej/ingen åsikt” (missing value). Detta gjordes för att vi ansåg att alternativet “vet ej/ingen 

åsikt” inte var relevant för vår kommande analys för samtliga frågor. Alla frågor i enkäten 

ställdes som positiva påståenden förutom en (F12:1) som kodades om i SPSs. I fråga 13 

använde vi likertskala i en annan tappning, där svarsalternativen var från “aldrig” till 

“ofta”, och kodades med 1-4, där vet “ej/ingen åsikt” även här kodades som missing 

value. 1-4-alternativen viktades med en enkel formel i SPSS för att likna 1-5-förhållandet.  

 

I det inledande avsnittet i enkäten samt fråga 9 hade vi kategoriska svarsalternativ rörande 

kön, student eller icke-student, studieinriktning, antal terminer, extrajobb, disponibel 

inkomst samt fråga om reklamexponering. Samtliga variabler bland bakgrundsfrågorna 
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var av nominal eller intervallskala. I bilaga 5 presenteras val av variabler och 

kodningsprocess för samtliga frågor.  

4.7.2 Analys av data  

De analysmetoder vi valde att använda beskriver samband mellan olika variabler, vilket 

var det vi avsåg mäta kopplat till vårt konceptuella ramverk (figur 5). Vi ville se till 

samband och kopplingar mellan variabler i vårt ramverk, för att bekräfta eller förkasta 

våra hypoteser. Bryman och Bell (2013, s. 353) beskriver en sådan analys som en bivariat 

analys, eller multipel analys med fler än två variabler. Utifrån samtliga författare för 

vetenskaplig analysmetod (Jacobsen, 2014; Bryman och Bell, 2013; Edling och 

Hedström, 2013) rekommenderas i enlighet med vår studie och dess syfte samt våra val 

av variabler; korrelation, regressionsanalys och Cronbach’s alpha. Avsikt med fler 

analysverktyg har varit att öka både kvalitet och reliabilitet i analysen.  

SPSS 

För analysen användes analysverktyget Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). SPSS används vid analys av kvantitativ data för bl.a. samhällsvetenskapliga 

analyser (Wahlgren, 2005), och blev därav ett naturligt val för oss att använda detta 

program.  

Kompositvariabler 

För att kunna mäta större teman som marknadsföring som kommunicerar hållbarhet, 

attityd, kännedom och val av hållbara restauranger i enlighet med vår konceptuella modell 

(figur 5) valde vi att använda flera variabler som indikatorer på dessa. Detta gjorde vi 

genom att i SPSS konstruera kompositvariabler bestående av frågor till respektive tema. 

På detta sätta kunde vi få ett sammansatt index med fördelen av att jämna ut slumpmässiga 

variationer i enskilda frågesvar (Babbie, 2012, s. 162). Kompositvariablerna användes för 

samtliga tester som utfördes i SPSS mellan konstruerade variabler, d.v.s. 

kompositvariablerna.  

Regressionsanalys  

Regressionsanalys är en statistisk analysmetod som används för att kunna studera 

samband mellan en beroende variabel och en eller flera oberoende variabler (Edling & 

Hedström, 2003, s. 87). Vi använde oss av både bivariat regression och multipel 

regression i våra tester. Skillnaden mellan de två testerna är antalet oberoende variabler. 

Med hjälp av en multipel regressionsanalys kunde vi se hur väl sambandet mellan 

variablerna i vår konceptuella modell (figur 5) förklarades. Vi kunde också dra slutsatser 

om framtagna hypoteser, och revidera den konceptuella modellen (figur 5). Sambanden 

förklarades med hjälp av korrelation som beskrivs nedan.  

Korrelation  

För korrelation har vi använt korrelationsmåttet Pearsons r (rho) för linjära samband, där 

termerna stark eller svag korrelation ger en indikation på hur starkt eller svagt sambandet 

är mellan variablerna (Jacobsen, 2002, s. 402). Enligt Jacobsen är stark korrelation ett 

värde över 0,5, medelstark korrelation 0,3 - 0,5 och svag korrelationen har ett värde under 



 

 

42 
 

0,3. Jacobsen (2002, s. 407) menar på att korrelationens styrka eller svaghet grundar sig 

i vilka förväntningar respektive forskare har på korrelationen.  

Statistisk signifikans 

Statistisk signifikans är viktigt i en studie för att se hur tillförlitliga och säkra resultaten 

är samt dess förmåga att generaliseras till vald population. Enligt Bryman och Bell (2013, 

s. 361) är statistisk signifikans endast brukbar vid sannolikhetsurval. Med vår tidigare 

argumentation om den generaliserbarhet vi tror oss kunna göra med snöbollsurval är detta 

även intressant för vår studie. Tillämpningen av statistisk signifikans används med hjälp 

av p-värde vid testning av hypoteser (Bryman & Bell, 2013, s. 361). Ett lågt p-värde visar 

på hög sannolikhet att nollhypotesen är falsk, och att det därmed finns ett samband mellan 

variablerna. Den högsta statistiska signifikansnivån som forskare anser vara acceptabel 

för att se att det finns ett samband i stickprovet är 95 % sannolikhet, eller p<0,05. Vi har 

valt att använda en lägre signifikansnivå där 90 % sannolikhet, eller p<0,1 med tanke på 

studiens begränsning av tid och omfattning.  

Cronbach’s Alpha 

Cronbach’s Alpha är ett av de vanligaste mätinstrumenten för att mäta intern reliabilitet 

(Bryman & Bell, 2013, s. 171). Koefficienten på Cronbach’s alfa varierar mellan 1 som 

innebär perfekt intern reliabilitet och 0 som innebär ingen reliabilitet alls (Bryman & Bell, 

2011, s. 172). Som tumregel brukar ett värde på minst 0.8 användas som acceptabel intern 

reliabilitet (Bryman 2008, s. 168). Värdet är dock inte absolut utan ibland accepteras även 

värden under 0.8. Nunnally & Bernstein, (1994, s. 230) menar att ett Cronbach’s Alfa på 

över 0.5 kan anses som acceptabelt medan Moss m.fl., (1998, s. 178) menar att 0.6 anses 

vara en acceptabel nivå. Denna studie utgick från en acceptansnivå på 0.6. 

 

Innan vi testade våra variabler för sambandsmönster utförde vi Cronbach's Alpha på 

samtliga av våra temaområden kopplade till vår konceptuella modell. Med testerna kunde 

vi utläsa vilka frågor för samtliga teman som gav högst intern reliabilitet, och vi hade 

sedan möjlighet att exkludera frågor inom temat för att höja den interna reliabiliteten. 

Med hjälp av Cronbach’s Alpha fick vi fram de frågorna med det högsta värdet i 

respektive område och som vi sedan använde i samtliga tester för att se eventuella 

samband mellan variabler.  

4.9 Sanningskriterier  

4.9.1 Reliabilitet 

I forskning diskuteras ofta om tillförlitligheten av studien, reliabilitet, det vill säga 

noggrannhet och precision i mätning, att resultatet ska stå sig vid ett upprepande av 

studien (Collis & Hussey, 2014, s. 217). Olsson och Sörensen (2011, s. 123) uttalade att 

graden av reliabilitet var graden av överensstämmande resultat om studien upprepades 

vid ett senare tillfälle. I vår studie mätte vi bland annat kännedom, attityd och beteende 

vilket kunde innebära svag reliabilitet, i och med att individer tenderar att förändras samt 

att vår studie skulle kunna påverka nästkommande studie. Vid attitydmätningar 

rekommenderas att använda sig av mätinstrument för att visa på studiens interna 
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reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 12), d.v.s. att frågorna som ställs mätte samma 

beteende, innefattar hög intern reliabilitet. För att säkerställa detta använde vi oss av 

måttet Cronbach’s Alpha med ett gränsvärde på 0,6 som av bl.a. Moss m.fl. (1998, s. 178) 

anses acceptabelt. En svårighet för hög reliabilitet vid replikation av studien var valet av 

snöbollsurval, där urvalet av studenter skulle kunna bli andra fakulteter vid Umeå 

Universitet. Med en heterogen population vore det också svårt att få samma resultat vid 

upprepning av studien.  

4.9.2 Validitet  

Validitet innebär att undersökningen verkligen mäter det som man förväntas och vill mäta 

(Collis & Hussey, 2014, s. 219). Validiteten var av yttersta vikt för enkätutformningen, 

där frågorna tänktes igenom för att säkerställa att de mätte det som ämnades (Ejlertsson, 

2014, s. 108). Validiteten i studien avsåg främst hur den teoretiska bakgrunden till 

frågorna, syftet, besvarades av själva frågan (Ejlertsson, 2014, s. 109).  

 

Validitet beskrevs av Bryman & Bell (2013, s. 63) med olika kriterium; 

Begreppsvaliditet, Intern validitet, Extern validitet och Ekologisk kvalitet. 

Begreppsvaliditet förklarar om måtten som används mäter de begrepp som de avser mäta. 

Här spelar även reliabiliteten in, att begreppen är prövade för att hålla hög reliabilitet. 

Den interna validiteten beskriver samband mellan variabler, och om de är trovärdiga och 

övertygande. Generaliserbarhet av studiens resultat visar på graden av extern validitet 

(Bryman & Bell, 2013, s. 64). Ett representativt urval ökar därför chanserna för högre 

validitet. Slutligen är ekologisk validitet av stor vikt, där graden av verklighet och 

tillämpbarhet i individens vardag togs i beaktning i genomförandet av i synnerhet 

utformningen av enkätfrågor. 

 

I strävan mot hög validitet och som en viktig del för studiens resultat genomfördes en 

pilotstudie där vi upptäckte problem i utformning av frågorna. Urvalet kunde ses som ett 

problem för att nå hög extern validitet, då det var ett icke-sannolikhetsurval. Vi ansåg 

dock att det var just tack vare snöbollsurval som gav ett omfattande urval och därmed 

skulle kunna generalisera studiens resultat. 

 

Hög grad av reliabilitet och validitet är viktigt i en kvantitativ studie, eftersom den visar 

på pålitlighet. Jämförelser och paralleller mellan teori och våra slutsatser blev därför 

tillförlitliga och gav en bred beskrivning av verkligheten (Bryman & Bell, 2013, s. 404).  

 

Kriterierna vi såg till i våra intervjuer med Blå Huset beskrivs av Bryman & Bell (2013, 

s. 65) som; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. I intervjuerna var vi 

noga med hur vi utformade frågorna utifrån enkätens teman, så att vi genom dessa fick 

det djup och relevans vi önskade. Målet var att få en djupare förståelse för beteende och 

föreställningar för vår specifika studie, vilket innebar att standardisering för framtida 

intervjuer inte var av lika stor vikt för vår del. Vidare var vi noga med att inte låta våra 

egna värderingar eller den teoretiska inriktningen styra intervjuerna i viss riktning, utan 

agerade objektivt under intervjuerna. Då vi genomförde en pilotstudie innan samtliga 

intervjuer upptäckte vi vissa problem innan och åtgärdade dessa. Med sanningskriterierna 

i åtanke under genomförandet i vår studie hoppades vi kunna skapa en rättvis bild av både 

den kvantitativa undersökningen och de semistrukturerade intervjuerna.  
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4.9.3 Bortfall 

Enkäten distribuerades online där enbart studenter vid Umeå Universitet tillfrågades. 

Trots vårt tillvägagångssätt fick vi tyvärr fem respondenter som inte var studenter vid 

Umeå Universitet. Av det totala antalet respondenter motsvarade denna grupp 2 % av 

stickprovet. Vi ansåg att respondenterna ur denna grupp inte skulle ha någon markant 

påverkan på resultatet varför vi valde att ta med samtliga respondenter (219 st) i vårt 

datamaterial för statistisk analys. Åldersspannet för vår studie var från 18-30 +, men där 

majoriteten var mellan 21-26 år. Vi kan vidare argumentera för att de fem respondenter 

som inte uppgav sig vara studenter vid Umeå Universitet trots det tillhör gruppen unga 

konsumenter, varför dess deltagande i enkäten ändå gav oss intressant information för 

analys av deras konsumtionsbeteende. Alla svar var tvingade att fyllas i för att skicka in 

enkäten och enbart avslutade svar räknades som deltagande.  
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5. Empiri  
I följande avsnitt kommer vi att presentera studiens empiri, data som vi samlat in. Data 

kommer att presenteras med text, figur och tabeller för att ge läsaren en överblick över 

de resultat som sedan kommer att analyseras i nästkommande kapitel.  
 

Det finns två olika statistiska metoder att nyttja för en kvantitativ studie; statistisk inferens 

och deskriptiv statistik. Med statistisk inferens kan slutsatser om en population från 

kvantitativ data dras utifrån ett slumpmässigt urval. Att sammanfatta, beskriva och 

presentera kvantitativ data beskriver deskriptiv statistik (Collis & Hussey, 2014, s. 226). 

Deskriptiv statistik är den metod vi kommer att använda för vårt insamlade datamaterial 

dels för att vi inte har något slumpmässigt urval men också för att det innebär att beskriva 

och jämföra variabler. Vi använder oss av arbetsnamnet hållbar marknadsföring för 

kompositvariabeln som ska förklara marknadsföring som kommunicerar hållbarhet.  

5.1 Kvantitativ empiri 

Totalt antal respondenter för vår undersökning var 219 stycken och även det 

datamaterialet vi kommer att använda i våra tester och vid analys.  

5.1.1 Generella resultat 

 

Kön/åldersfördelning 

Här (figur 6) presenteras kön och 

åldersfördelning för våra 

respondenter. Av totalt 219 

personer, var de flesta mellan 21-26 

år och något fler kvinnor än män som 

svarade på enkäten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Ålder & Kön.  
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Extrajobb 

Figur 7 beskriver antalet män och kvinnor 

som arbetar extra vid sidan av studierna. 

Extrajobb, en större ekonomisk rörlighet 

kan gynna hållbar konsumtion. Resultatet 

visar på att majoriteten arbetar extra och att 

det inte skiljer sig mellan könen. Figur 8 

visar på att en majoritet har en inkomst på 

över 10 000 kr i månaden.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Extrajobb. 

 

Inkomst 

  

Figur 8. Ungefärlig disponibel inkomst. 

5.1.2 Deskriptiv empiri  

Nedan presenterar vi resultatet i figurer utifrån några av frågorna i enkäten kopplade till 

de fyra teman i vår konceptuella modell, som sedan kommer att analyseras närmare 

tillsammans med statistiska tester. 

 

Resultat: hållbar marknadsföring  

Resultaten som beskrivs nedan är exempel på frågor utvalda för att beskriva utmärkande 

drag för variabeln hållbar marknadsföring.  

 

Påståenden om marknadsföring som kommunicerar hållbarhet. Respondenterna 

introducerades till vår definition: Vi definierar marknadsföring som kommunicerar 
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hållbarhet som; Att företag med hjälp av miljövänliga produkter/tjänster ska möta 

kundernas behov och samtidigt ta sitt samhällsansvar socialt, ekologiskt och ekonomiskt 

i hela organisationen. 

 

Tabell 3. Fråga 8. Resultat av frågor om marknadsföring som kommunicerar 

hållbarhet. 

 
 

Från tabell 3 kan vi bl.a. utläsa att målet med marknadsföring som kommunicerar 

hållbarhet är att informera konsumenter om miljövänliga alternativ, vilket större delen av 

respondenterna delvis eller helt instämmer med (F8:1). Med frågan avser vi mäta 

konsumenternas uppfattning kring konceptet marknadsföring som kommunicerar 

hållbarhet. Överlag visar studenter inte tendenser till skepsis mot marknadsföring som 

kommunicerar hållbarhet, utan snarare sympatiserar med dess budskap (F8:5). Vidare 

undersökte vi hur en restaurang märkt med en hållbar logotype kommunicerar kvalitet i 

sin marknadsföring (F8:6). Även här svarar majoriteten av respondenterna att de 

instämmer delvis (47 %). Frågan ämnar mäta hur certifieringar av marknadsföring som 

kommunicerar hållbarhet förstås av, motiverar och påverkar konsumenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 
 

Resultat: kännedom 

Resultaten som beskrivs nedan är exempel på frågor utvalda för att beskriva utmärkande 

drag för variabeln kännedom. 

 

Tabell 4. Fråga 10. Resultat av kännedomsfrågor. 

 
 

Från tabell 4 kan vi bl.a utläsa att studenter faktiskt ser till miljöeffekten av sina 

handlingar när de gör många av sina beslut (F10:3). Större delen av respondenterna 

instämmer i frågan men det är även många som varken instämmer eller tar avstånd. Med 

resultatet vill vi utläsa konsumentens motivation och respons till att välja hållbara 

produkter och tjänster.  

 

Som en del i området kännedom, har vi ställt frågan; När jag köper hållbara varor 

upplever jag att jag får göra en kompromiss med exempelvis: Tid, Pris, Kvalitet, 

Kvantitet, Smak. Figur 9 nedan beskriver till vilken grad konsumenten anser sig behöva 

göra uppoffringar för att köpa en mer hållbar produkt. Smak, kvalitet och tid skiljer sig 

från kvantitet och pris. De två sistnämnda upplevs som kompromissfaktorer, medan smak, 

kvalitet och tid inte gör det.  
 

 

Figur 9. Fördelning av svar på frågan om kompromiss.  
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Resultat: attityder 

Resultaten som beskrivs nedan är exempel på frågor utvalda för att beskriva utmärkande 

drag för variabeln attityder. 

 

 

Figur 10. Svarsfördelning på frågor om attityder. 

 

Resultatet i figur 10 beskriver en övervägande majoritet som motsäger påståendet att det 

inte finns något den enskilde individen kan göra för att påverka klimatkrisen (F10:1). Vi 

ställde frågan för att mäta miljövänliga värderingar och attityder, vilket paradigm (NEP 

eller DSP) individer förespråkar. Studenter förhåller sig starkt till NEP. Vidare beskriver 

resultatet en övervägande majoritet som instämmer i påståendet att andra arter, växter och 

djur kommer påverkas negativt av giftiga ämnen i luft, vatten och mark (F10:4). Ett 

tecken på stark AC, d.v.s. medvetenhet om de miljömässiga konsekvenserna av ett 

beteende. Vad gäller antagandet om rationalitet att “mer är bättre” och attityd-beteende-

gapets irrationella aspekt syns att studenter inte anser att mer är bättre när det kommer till 

mat på restaurang, och att de väljer kvalitet före kvantitet (F10:8). 
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Resultat: val av hållbara restauranger 

Resultaten som beskrivs nedan i figur 11 är exempel på frågor utvalda för att beskriva 

utmärkande drag för variabeln val av hållbara restauranger. 

 

Två frågor testade hållbart 

konsumentbeteende. En majoritet av 

studenterna uppger genom de två frågorna 

att de gör medvetna konsumtionsval. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Konsumentbeteende. 

 

 

Figur 12. Svarsfördelning på frågor kring val av hållbara restauranger. 

 

Frågorna 14:1 och 14:2 i figur 12 ämnar mäta hur företags CSR-arbete kan influera 

individers beslut. Att de tar sitt ansvar tycker studenter är viktigt, och uppskattar när detta 

kommuniceras, vilket positivt påverkar deras restaurangval dessutom. Av de attribut i 

marknadsföringen som främst uppskattas av studenter (fråga 14:4;5;6) är fokus på att 

stötta lokala producenter det som mest influerar deras hållbara restaurangval. Vidare 

anser de att hur menyn är upplagd och designad (fråga 14:7;8;9) spelar stor roll för hur 

de väljer i menyn, samt att hållbarhetsmarkörer kan guida till klokare val. 
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6. Analys och diskussion  

I detta kapitel kommer vi att diskutera och analysera insamlat data i förhållande till den 

teoretiska referensramen. Cronbach’s Alpha, enkel linjär regressionsanalys, multipel 

regressionsanalys och korrelation är tester som ligger till grund för analyserna.  

6.1 Cronbach’s alpha  

För att hitta de starkaste kompositvariablerna utifrån vårt frågebatteri har vi exkluderat 

enstaka frågor till förmån för ökad reliabilitet och ett starkare bidrag till den konceptuella 

modellen.  

 

Tabell 5. Cronbach’s alpha per kompositvariabel.  

För komplett testprocess se respektive bilaga. 

Kompositvariabel Variabelnamn Frågor (exkluderade) Alpha Bilaga 

Hållbar 

marknadsföring 

Hållbar 

Marknadsföring 

F8:1,2,4,5,6,7 (3) 0,743  6 

Kännedom Kännedom F10:1,3,4 (2) 0,741 7 

Attityd NEP & AC F12:1,2,3,4 (5,6,7,8) 0,649 8 

Val av hållbara 

restauranger 

Konsumentbeteende 

Val 

F13:1,2; 

F14,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

0,850 9 

 

De bästa värdena på Cronbach’s alpha som vi fick fram i SPSS konstruerades genom att 

exkludera enskilda frågor som tydligt drog ner värdet inom varje kompositvariabel. 

Särskilt intressant var processen med attitydfrågor. Tog vi med alla frågorna fick vi ett 

alpha på: 0,239. När vi mätte de underliggande kompositvariablerna mot varandra, var 

för sig i alla möjliga kombinationer, så fann vi att kombinationen NEP + AC (frågor om 

världsbild/paradigm och medvetenhet om individens påverkan på miljön) gav starkast 

alpha (0,649) inom attityd vilket motsvarar hälften av frågorna inom den variabeln (se 

bilaga 8). De övriga två underliggande kompositvariablerna AR och Nytto (frågor om 

tillskrivning av ansvar och nyttofunktion/rationella val) visade sig inte bidra till totalen 

för attitydvariabeln. Detta är intressant då flera av frågorna är baserade på etablerade 

frågebatterier och vetenskapliga artiklar (t.ex. Clark m.fl., 2002, s. 242) som visat alpha-

värden på upp emot 0,8 för liknande komposita skalor inklusive AR men utan 

Nyttofunktionen. I vårt fall nådde kombinationen NEP, AC och AR upp till alpha = 0,309 

vilket enligt samme författare inte anses tillräckligt för intern konsistens. En tanke om 

varför vi får avvikande värden kan vara att egoistiska värderingar enligt VBN-teorin har 

negativt samband med acceptans av NEP. Då vår målgrupp visat tendenser på svaga AR-

värden, alltså tillskrivande av ansvar, kanske detta indikerar på en egoistisk ådra bland 

vår målgrupp? 

 

Kompositvariabeln Val av hållbara restauranger var den som å ena sidan innehåll flest 

variabler men som också genererade högst alpha. Exkludering av endera variabel 

resulterade i lägre alpha (se bilaga 9).  
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Utifrån testet med Cronbach’s Alpha anser vi att frågorna har hållit god kvalitet och tyder 

på att de mäter samma bakomliggande koncept för tre av fyra kompositvariabler, 

undantaget attityd.  

6.2 Korrelation och regressionsanalys 

När vi utförde regressionsanalys och korrelationstest använde vi kompositvariabler 

skapade utifrån vår konceptuella modell (figur 5). Nedan analyseras resultatet utifrån de 

framtagna hypoteserna.  

 

6.2.1 H1: Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet påverkar positivt 

kännedomen om restauranger 

Tabell 6. Bivariat regressionsanalys på H1 

Bivariat Regressionsanalys Beroende variabel: Kännedom 

Oberoende variabel: Hållbar marknadsföring 

Korrelation  0,481 → Starkt samband  

Signifikans  0,000 

Förklaringsgrad R2 0,232 (23,2 %) → Svag förklaringsgrad  

 

Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet påverkar i hög grad konsumenternas 

kännedom om hållbarhetsarbete på restauranger. Förklaringsgraden är dock enbart 23,2 

% vilket tyder på att variationen i kännedom inte helt beror av marknadsföring som 

kommunicerar hållbarhet. Signifikansnivån är 0,000 och vi kan bekräfta vår hypotes.  

 

H1: Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet påverkar positivt kännedomen om 

restauranger 

 

De enkätfrågor vi ställde till respondenterna rörde företagets kommunikation av 

hållbarhet (se tabell 3). Studenterna var eniga om att marknadsföring som kommunicerar 

hållbarhet är ett sätt för företag att informera och uppmuntra till ett miljövänligt beteende. 

Att marknadsföra vad företag är och gör utifrån ett hållbarhetsperspektiv (TBL) är vad 

Ottosson och Parment (2016, s. 110) diskuterar som ett sätt att sprida kunskap. Belz och 

Peattie (2013, s. 131) resonerar i samma banor, där marknadsföring som kommunicerar 

hållbarhet är att utbilda om produktion och konsumtion ut till studenten. Företaget är 

medvetet om hur deras marknadsföring påverkar studenters kännedom, och studenter är 

införstådda i vad marknadsföring som kommunicerar hållbarhet rent allmänt innebär, det 

finns med andra ord ett samband. Dock är marknadsföring som kommunicerar hållbarhet 

tudelad i dess bidragande effekt för ökad kännedom, vilket tydliggörs genom en stark 

korrelation men en svag förklaringsgrad.  

 

Marknadsföring är omfattande och kan användas på en rad olika sätt, genom direkt 

kommunikation via personal, genom kommersiella medier, certifieringar, symboler eller 
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tryckt material. All kommunikation syftar till att öka kännedomen hos studenten. 

Ottosson och Parment (2016, s. 127) belyser här meddelandet som sänds ut som en ytterst 

viktigt för hur studenter förstår och tar till sig informationen och sedan omvandlar till en 

ökad kännedom om produkten/tjänsten. Den låga förklaringsgraden bevisar här att 

marknadsföringen som företaget sänder ut inte är enda källan för individens 

kunskapsbildning. Som mottagare av ett meddelande, särskilt inom ämnet hållbarhet som 

av många upplevs komplext och svårt att förstå, menar Lindenberg och Steg (2007) att en 

förkunskap inom ämnet är ett behov för att kunna omvandla den informationen till ökad 

kännedom. Saknar individen en grundförståelse kan företagets hållbara marknadsföring 

bli intetsägande eller helt ignorerad. Utifrån ett företagsperspektiv menar Ottosson och 

Parment (2016, s. 127) att varje företag, som arbetar strategiskt i enlighet med TBL kan 

överkomma dessa hinder, i och med att kommunikationen som sänds ut är genuin och 

utförlig på en nivå för att kunden på bästa sätt kan ta den till sig och använda den. Även 

Parguel m.fl.,(2011, s. 17) belyser vikten av en välformulerad information i sin 

marknadsföring så att konsumenterna kan ta emot den. Avsaknaden av detta i företagen 

idag, i sin marknadsföring, anser vi kunna förklara en del av den svaga förklaringsgraden 

för dessa två variabler. Extern input via normer, intryck och WOM från samhälle, familj 

och vänner är enligt Ho m.fl., (2007) andra saker som kan styra individens intellektuella 

förmåga. Det finns med andra ord andra parametrar som också ger individen kännedom 

om restauranger.  

6.2.2 H2: Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet påverkar positivt attityden 

mot restauranger 

Tabell 7. Bivariat regressionsanalys på H2 

Bivariat Regressionsanalys Beroende variabel: Attityd (Attityd Full) 

Oberoende variabel: Hållbar marknadsföring 

Korrelation  0,193 → Svagt samband  

Signifikans  0,007 

Förklaringsgrad R2 0,037 (3,7 %) → Obefintlig förklaringsgrad 

 

Utifrån regressionsanalysen finns det ett svagt samband och en mycket låg 

förklaringsgrad för att individers attityd skulle påverkas av marknadsföring som 

kommunicerar hållbarhet. Signifikansnivån är 0,007 och vi kan bekräfta vår hypotes.  

 

H2: Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet påverkar positivt attityden mot 

restauranger 

 

Hållbar marknadsföring som enskild kompositvariabel är inte tillräcklig för att forma 

attityden mot hållbara restauranger, vilket grundar sig i det komplexa med attityd- och 

beteendeförändringar som sker över tid och är ytterst subjektiva (Solomon m.fl., 2016, 

292). 

 

I och med att attityder formas av flera olika faktorer; värderingar, föreställningar, normer 

så är det komplicerat medelst enbart marknadsföring i form av tillfällig kommunikation. 
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Denna måste främst vara återkommande, ihållande och sedan spela på de paradigm 

konsumenten har (NEP eller DSP) (Solomon, 2016, s. 294) eller vilken typ av konsument 

man vill nå; den skyldige, den praktiserande eller den hållbara som präglas av olika 

attityder mot hållbarhet (Emery, 2012, s. 81). Vidare kan man på så sätt påverka hur 

företagsansvar upplevs av andra genom kommunikationen (Shafer, 2006, s. 142).  

 

Det verkar som att trots att studenterna uppvisar miljömässig kännedom och starka 

hållbarhetsvärderingar, normer och intentioner så leder inte marknadsföringen till ett 

vidare starkt samband med attityd gällande hållbara restauranger (Belz & Peattie, 2012, 

s. 99-100). Attityder formas som tidigare nämnt inte helt spontant. Från ett 

företagsperspektiv är det då viktigt att kommunicera och övertyga genom genuinitet och 

konsekvent återkomma till samma mantran för att kunna bygga grunden för en förändrad 

attityd, särskilt när konventionell reklam exponeras i så pass kortfattade former (Ottosson 

& Parment, 2016, s. 118). Enligt Ottosson och Parment kan just en starkt miljöfokuserad 

identitet påverka attityden hos alla organisationens intressenter, däribland konsumenterna 

(2016, s. 133).  

6.2.3 H3: Kännedom om restauranger påverkar positivt valet av hållbara restauranger  

Tabell 8. Bivariat regressionsanalys på H3 

Bivariat Regressionsanalys Beroende variabel: Val av hållbara restauranger 

(Konsumentbeteende Val)  

Oberoende variabel: Kännedom 

Korrelation  0,731 → Starkt samband 

Signifikans  0,000 

Förklaringsgrad R2 0,535 (53,5 %) → Ganska stor förklaringsgrad 

 

Att kännedom om restaurangers hållbarhetsarbete påverkar konsumenternas val av 

hållbara restauranger visas tydligt med en stark korrelation tillsammans med en 

någorlunda stor förklaringsgrad på över 50 %. Signifikansnivån är 0,000 och vi kan 

bekräfta vår hypotes.  

 

H3: Kännedom om restauranger påverkar positivt valet av hållbara restauranger  

 

Att se till miljöeffekten av sina handlingar var en av frågorna inom kännedomsområdet 

där större delen av respondenterna delvis eller helt höll med (tabell 4, F10:3). Att vara 

medveten om hur konsumtionsbeteende påverkar miljön, visar på att studenterna åtagit 

sig ett ansvar för att agera preventivt (Jansson m.fl., 2010 s. 360; Stern, 2000, s. 414; 

Stern m.fl., 1999, s. 83). Medvetenheten om att vi lever i en värld där människors 

handlingar har negativa effekter på miljön och klimatet beskrivs med NEP, en ny 

ekologisk världsbild, där våra handlingar också kan se till att minska hotet (Stern m.fl., 

1999, s. 85). Att ha dessa föreställningar om världen och det klimathot som förväntas 

uppstå i framtiden visar på en hög intellektualitet om ämnet hållbarhet som sådant bland 

gruppen studenter vid Umeå Universitet.  
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På frågan om valet av restauranger påverkas av individernas klimatmedvetenhet är svaren 

spridda från att helt ta avstånd till att instämma helt på en jämn nivå (tabell 4, F10:4), 

vilket visar på att individens klimatmedvetenhet inte helt kan ses som en bidragande 

faktor för det faktiska valet (Lindeberg & Steg, 2007, s. 129). Att vi besitter kännedom 

kring ämnet råder det ingen tvekan om, men hur vi väljer restaurang utifrån det är inte 

lika självklar, vilket liknar “den skyldiges” karaktärsdrag (Emery, 2012, s. 81). 

Informationssökning av olika grader sker kopplat till beslutsprocessen, för studenter 

borde detta ske ganska naturligt då studenter är vana att ta in ny information både under 

kort och långt tid (Belz & Peattie, 2012, s. 84). Ur ett företagsperspektiv kan man påstå 

att företag etablerar relationer med konsumenter genom informationsspridningen, och 

visa på ansvarstagande. Därmed får kunden kännedom om både företag och produkt och 

har förhoppningsvis bättre förutsättningar att värdera sitt val (Ottosson & Parment, 2016, 

s. 71). Risken med för mycket information är dock att man till slut kan bli ignorant eller 

inkapabel att hantera och värdera all information (Moisander, 2007, s. 408).  

 

För att individen ska få kännedom om restaurangers hållbarhetsarbete krävs också ett visst 

ansvar från restaurangen som sådan. Ett ansvar att som företag kommunicera 

hållbarhetsarbetet kopplat till verksamheten och tillhandahålla konsumenten relevant 

information. CSR-arbete är ett exempel på hållbarhetsarbete i företag, där Parguel m.fl. 

(2011, s. 17) förklarar att hur och vad som kommuniceras av företaget är viktigt för 

intressenternas uppfattning om dem. Informationen kan t.ex. förmedlas via logotyper eller 

certifieringar som vägledning för deras hållbara val. Människan utvärderar val utifrån 

kunskapsförmågan, och Lindenberg och Steg (2007, s. 129) menar på att beslut fattas med 

hjälp av individens intellektualitet och förmågan att kunna ta ställning till vad som är det 

bästa miljövänliga valet för en given situation utifrån det normativa målet.  

 

Kännedom som sådan kan bero å ena sidan av individens enskilda kunskapsbildning inom 

ämnet, individens medvetenhet inom området eller från de sociala normerna som tas i 

beaktning vid konsumtionsval. Att individer värderar de sociala normerna inom området 

och vad som anses som det bästa alternativet i konsumtionsbeslut diskuteras och styrks 

av både Rettie m.fl. (2004), Lindenberg och Steg (2007). Med hög intelligens inom 

hållbarhet, kan individer med ett reflekterande tankesätt värdera vad som utifrån 

normativa mål är det bästa alternativet att välja. Fokus ligger på den externa supporten, 

att följa eller att inte följa en norm (Lindenberg & Steg, 2007, s. 120).  

 

Vidare belyser Emery (2012, s. 81) att konsumentens medvetenhet ligger till grund för 

hur konsumenten beter sig. Studenter anses som tidigare nämnt vara en grupp 

konsumenter som är pålästa (Vermeir & Verbeke, 2005, s. 178), men som inte väljer att 

agera utifrån sin klimatmedvetenhet i alla situationer (tabell 3). Enligt Lindenberg och 

Steg (2007) styrs ett hållbart konsumtionsval av en dominans av det normativa målet, 

men där även vinstmaximering och hedonistiska mål som underliggande mål i givna 

situationer påverkar beslutet. Studenter värderar då sina enskilda resurser högre i likhet 

med “den skyldige” (Emery, 2012, s. 81), främst ekonomiskt inom vår målgrupp för 

beslutet som sådant trots vetskapen om normerna för ett hållbart beteende (Lindeberg & 

Steg, 2007; se även figur 9 om kompromisser). Vår studie går här mot vad tidigare 

forskning diskuterat kring den hållbara konsumenten, som då visat på en ökad 

betalningsvilja för hållbara produkter (Belz & Peattie, 2012, s. 105).  
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Kännedom kan å andra sidan också skapas av restauranger genom informativ 

marknadsföring med hjälp av 4C - modellen (beskrivs i kap. 3.2.2) som enligt Belz och 

Peattie (2016, s. 110) har som mål att förändra ett köpbeteende och främja hållbara val. 

Då kännedomsvariabeln har ett starkt samband med hur vi väljer att konsumera, borde 

det rimligen finnas stora möjligheter för restauranger att implementera den hållbara 

marknadsföringsmixen (4C). Detta leder enligt oss tillbaka till hur etablerat TBL är inom 

företag och graden av engagemang runt CSR-arbetet. Enligt vår analys, och ur ett 

företagsperspektiv, borde tydligare kommunikation, bättre kundlösningar samt 

lättillgängliga produkter och tjänster hjälpa konsumenten att få ökad kännedom och 

förståelse för att göra enklare och bättre hållbara val vilket är i linje med Esakkis 

resonemang (2017, s. 17). Ottosson och Parment (2016, s. 121) stöder vårt antagande om 

att en bredare syn på marknadsföring som sådan där alla aktörer inom organisationen 

nyttjas för att stärka varumärke och image påverkar studenternas val.  

6.2.4 H4: Attityden mot restauranger påverkar positivt valet av hållbara restauranger  

Tabell 9a. Bivariat regressionsanalys på H4 

Bivariat Regressionsanalys Beroende variabel: Val av hållbara restauranger 

(Konsumentbeteende Val) 

Oberoende variabel: Attityd (Attityd Full) 

Korrelation   0,242 → Svagt samband 

Signifikans  0,000 

Förklaringsgrad R2 0,059 (5,9 %) → Obefintlig förklaringsgrad 

 

 

Tabell 9b. Bivariat regressionsanalys på H4 

Bivariat Regressionsanalys Beroende variabel: Val av hållbara restauranger 

(konsumentbeteende Val)  

Oberoende variabel: Attityd (Attityd NEP & AC) 

Korrelation  0,481 → Ganska starkt samband 

Signifikans  0,000 

Förklaringsgrad R2 0,231 (23,1 %) → Svag förklaringsgrad 

 

Vi valde att testa alla attitydvariabler tillsammans vilket gav resultaten enligt tabell 9a. 

Signifikansnivån är 0,000 och vi kan bekräfta vår hypotes. Vidare sökte vi den starkaste 

kombinationen av attitydvariabel utifrån alpha-värden, för att söka starkare korrelation 

vilket resulterade i NEP & AC enligt tabell 9b. Även den signifikant på p<0,000-nivå.  

 

H4: Attityden mot restauranger påverkar positivt valet av hållbara restauranger 

 

Förväntningarna var att attitydvariablerna sammantaget (tabell 9a) skulle visa på starkt 

alpha-värde och hög korrelation i enlighet med tidigare studier om vad som positivt 
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påverkar miljövänligt beteende (Jansson m.fl., 2010; Stern m.fl., 2000; Stern, 1999). 

Skillnaden mot de studierna var att vi valt ytterligare en dimension, nämligen 

Nyttofunktionen om konsumenters rationella val. Dock visade sig inte den variabeln bidra 

till varken högre intern reliabilitet eller högre korrelation varken för kompositvariabeln 

eller tillsammans med andra. Inte heller (AR) bidrog som vi trodde. Som enskild variabel 

var det dock intressant att se att respondenterna tydligt prioriterar kvalitet före kvantitet, 

vilket motsäger antagandet om att “mer är bättre”. 

 

Den starkaste kombinationen (tabell 9b), NEP & AC mäter paradigm och medvetenhet 

kring individens påverkan på miljön. Det visar i sin tur på att de av våra respondenter som 

instämmer i frågorna om att deras världsbild; att miljö och människa är sammanlänkade 

även har en hög medvetenhet om människans påverkan på miljön. Dessa faktorer hos 

respondenterna styrker alltså valet av hållbara restauranger. Men vi skulle vilja resonera 

i banorna om att paradigm har att göra med att urvalet består av studenter på universitet, 

och att utbildning är en faktor som kan bidra till graden av miljövänligt beteende (Vermeir 

& Verbeke, 2006, s. 178). Att kännedom och medvetenhet om hållbarhet utlöser en effekt 

på individers klimatsmarta attityd till att påverka det faktiska beteendet diskuteras även 

av Lindenberg och Steg (2007). Vidare tecknar dock avsaknaden av ansvarskänsla (AR) 

(figur 10, fråga 5-6) en bild av studenter som ett segment med egoistiska värderingar som 

baserar sin miljövänliga konsumtion efter personliga mått, d.v.s. när den upplevda nyttan 

överstiger kostnaden så agerar de miljövänligt och vice versa (Jansson m.fl., 2010, s. 360; 

Emery, 2012, s. 81). Dock borde egoistiska värderingar enligt VBN-modellen intressant 

nog ha ett negativt samband med NEP (se figur 3), alltså att studenter inte bekänner NEP, 

vilket inte är fallet i vår studie. 

 

Tidigare studier (se t.ex. Stern m.fl., 2000, s. 88-89; Jansson m.fl., 2010, s. 363-364) har 

visat på förklaringsvariabler från VBN-teorin som förklarar mellan 18-35 % av 

variationen hos miljövänligt konsumentbeteende till skillnad från våra resultat som 

varierar mellan cirka 6-23 %. Det är naturligt att resultaten skiljer sig åt mellan studier, i 

vårt fall så skiljer sig språk, kontext, tid och omfattning av studien. Vi finner dock att 

NEP & AC tillsammans är de variabler som ligger i linje med tidigare studiers resultat 

och bäst kan väntas bidra till en starkare konceptuell modell för vår del.  

 

Resultaten är på sätt och vis i linje med vad flera forskare diskuterat när det kommer till 

attityd-beteende gap, beteenden inom den privata sfären och nyttofunktionen. Graden av 

engagemang sjunker med graden av involvering, d.v.s. sällanköp eller konsumtionsvaror, 

t.ex. köpa bil eller mat (Stern, 2000). Vi tolkar motivationen att besöka en hållbar 

restaurang som en lägre grad av involvering i sammanhanget (Solomon m.fl.,2016, s. 

287). Font & Buckley (2001, s. 45) är inne på samma bana, och menar att det bristande 

engagemanget, och delvis attityd-beteende gapet kan bero på att ju mer det kostar, desto 

större engagemang, medan om beslutet inte kräver stor ansträngning så är 

hållbarhetsvärdet i produkten mindre. 

 

Rationalitetsantagandet förtjänar därför en kortare diskussion. Mer är bättre, men mer av 

vad? För studenter gäller ju ofta skrala ekonomiska förutsättningar. Rationellt sett borde 

mer för pengarna och mer pengar kvar vara det rationella i prisfrågan. Att studenter då 

anser att pris och kvantitet är en kompromiss de måste göra vid hållbar konsumtion är 

logiskt. Attityd-beteende gapet förklaras här på sätt och vis av studenternas ekonomiska 
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barriärer (Carrigan & Attalla, 2001, s. 564). Att studenter har en svag ekonomisk situation 

innebär att de är känsliga för vinst-målet vid beslutsfattande (Lindenberg & Steg, 2007). 

Det är svårt att överkomma detta mål, då de personliga resurserna för studenter är knappa 

och i och med den förändring som ett hållbart val innebär kan få en försämrad ekonomi. 

Studenten ser därför i slutändan till sin personliga vinning i valet och väljer det billiga 

och icke miljövänliga alternativet i många avseenden. Det normativa målet blir i och med 

detta bortprioriterat. Klimat-attityden tillsammans med vetskapen om vår negativa 

påverkan på miljön (AC) är alltså inte tillräcklig för att studenter ska göra ett hållbart val.  

 

Vi har inte lyckats fånga sambandet mellan attityd och beteende på samma vis som i andra 

studier, och kan inte påvisa att valet av hållbara restauranger förklaras av attityder även 

om där finns ett samband (p<0.01) (tabell 9a). En orsak till att det svaga sambandet och 

obefintliga förklaringsgraden kan möjligt grunda sig i den bristande relationen konsument 

och organisation emellan, d.v.s. restaurangen har inte en tillräckligt stark identitet för att 

påverka konsumentens attityd och beteende i form av förtroende och lojalitet (Hildebrand 

& Sen, 2011, s. 1359).  

 

6.2.5 H5: Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet av restauranger påverkar 

positivt valet av hållbara restauranger 

 

Tabell 10. Bivariat regressionsanalys på H5 

Bivariat Regressionsanalys Beroende variabel: Val av hållbara restauranger 

(Konsumentbeteende Val Full) 

Oberoende variabel: Hållbar marknadsföring 

Korrelation   0,619 → Starkt samband 

Signifikans  0,000 

Förklaringsgrad R2 0,384 (38,4 %) → Ganska svag förklaringsgrad 

 

Att val av hållbara restauranger påverkas av marknadsföring som kommunicerar 

hållbarhet var rimligt, då marknadsföring i grunden syftar till att påverka konsumenters 

val. I detta fall marknadsföring med inslag av hållbarhet. Korrelationskoefficienten visar 

på ett starkt samband mellan variablerna men valen förklaras endast till 38,4 % av den 

hållbara marknadsföringen. Signifikansnivån är 0,000 och vi kan bekräfta vår hypotes.  

 

H5: Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet av restauranger påverkar positivt 

valet av hållbara restauranger. 

 

Frågor som rör marknadsföring har naturligt en koppling till hur och vad vi väljer 

(Ottosson & Parment, 2016, s. 110). Bland frågorna i vår undersökning som rör skepsis 

mot marknadsföring som kommunicerar hållbarhet av restauranger svarar respondenterna 

att de litar på marknadsföring som kommunicerar hållbarhet, vilket tyder på en acceptans 

av meddelanden med inslag av hållbarhet (tabell 3). En tydlig acceptans tolkar vi som en 

motivation till att bejaka sådan marknadsföring. Enligt Grunert m.fl. (2013, s. 178) så är 
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just information tillsammans med värdeladdade symboler och ord ett sätt att öka 

motivationen för att välja hållbara varor och produkter även om det inte räcker hela vägen 

till att förklara valen (s. 188). Vidare är information och kommunikationen - av CSR men 

också hållbara produktegenskaper - en vital nyckel för att konsumenterna överhuvudtaget 

ska komma att göra det hållbara valet (Dawkins, 2010, s. 115; Belz & Peattie, 2012, s. 

85).  

 

Något som vi i vår undersökning sett till viss del positivt påverka val av hållbara 

restauranger är just att CSR-arbete kommuniceras och då med fokus på bl.a. transparens 

i produktionen, lokala producenter och/eller ekologiska produkter. Detta står i samklang 

med Vermeir & Verbekes slutsatser som diskuterar hur attityd-beteende gapet också kan 

överbryggas med informationstillgänglighet (2006, s. 188). Kommunikationen ska 

förmedlas med förtroende och trovärdighet i mötet mellan kund och restaurang, vilket är 

en av komponenterna i den hållbara marknadsföringsmixen (4 C) som har en stor effekt 

på att konsumenten väljer hållbart enligt Belz och Peattie (2012, s. 31).  

 

Vidare har enkätundersökningen gett ett underlag för hur studenter ser på företag som tar 

sitt samhällsansvar och använder det i sin kommunikation (tabell 3). Samtliga 

respondenter är positivt inställda till företag som jobbar strategiskt hållbart i sin 

verksamhet, både internt och externt (Belz & Peattie, 2012, s. 217). Att dessutom 

kompromissa i och med vetskapen om att valet av hållbar restaurang är bättre ur ett 

hållbarhetsperspektiv kan majoriteten av studenterna tänka sig göra (tabell 3 fråga 1). Det 

är i enlighet med vad Lindenberg & Steg (2007, s. 120) beskriver som att fatta beslut 

utifrån ett normativt mål, att göra det rätta utifrån individen, andra och samhället i stort. 

Studenter besitter miljövänliga värderingar i linje med NEP och därmed normativa mål 

att välja det som anses rätt och lämpligt ur ett hållbarhetsperspektiv (Lindenberg & Steg, 

2007, s. 129). Studenterna är på så sätt ett bevis på den lönsamhet företag kan vinna på 

att möta denna inställning genom att bygga sin kommunikation utifrån verksamhetens 

TBL-arbete. Detta stöds av Elkington och Trisoglio (1996, s. 763) som beskriver hur ett 

transparent TBL-arbete skapar en win-win-win situation för företag där ansvaret 

genererar ökad kundnöjdhet och lönsamhet samt skapar konkurrensfördelar.  

6.3 Multipel regressionsanalys 

Tabell 11. Multipel regressionsanalys 

Multipel Regressionsanalys Beroende variabel: Val av hållbara restauranger 

(Konsumentbeteende Val Full) 

Oberoende variabel: Hållbar marknadsföring, Kännedom, 

Attityd (Attityd Full) Attityd (NEP & AC) 

Korrelation   0,786 → Starkt samband 

Signifikans  0,000 

Förklaringsgrad R2 0,618 (61,8 %) → Stark förklaringsgrad 

 

Resultatet i tabell 11 ovan visar på den starkaste modellen för att förutsäga och förklara 

val av hållbara restauranger. Modell 3 (figur 13 nedan) med kompositvariablerna Hållbar 
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marknadsföring Kännedom och Attityd NEP & AC tillsammans visar på en stark 

korrelation (0,786) och hög förklaringsgrad (0,618), även för det justerade värdet (0,612). 

Resultatet visar också på signifikans med p<0,001 (figur 14 nedan). Skillnaden mellan 

modell 2 (Kännedom, Hållbar marknadsföring) och modell 3 är ytterst marginell både 

vad gäller korrelation (+ r= 0,015) och förklaringsgrad (+ r2= 0,023). Modellen som 

helhet är signifikant på en p<0.01-nivå. 

 

 

 

Figur 13. Model summary multipel regressionsanalys 
Kunskap MAX = Kännedom 

 

Den aggregerade modellen bekräftar de mönster vi ser från regressionsanalyserna. 

Studenter, relativt medvetna unga människor ser marknadsföring som kommunicerar 

hållbarhet som ett informativt budskap som bidrar med kännedom som grund till deras 

kommande val av restaurang. För korrelationstest mellan kompositvariabler, se bilaga 10. 

 

Figur 14. Koefficienter multipel regressionsanalys 
Kunskap MAX = Kännedom 
 

6.4 Analys  

De statistiska testerna visar att kännedom är en överbryggande faktor mellan 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet och hållbara val. Även om marknadsföring 

som kommunicerar hållbarhet enskilt har starkt samband med val, är kännedom 
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tillsammans med marknadsföring som kommunicerar hållbarhet den kombination som 

lyfter modellen och stärker sambanden.  

 

Studenter antas vara en intellektuell målgrupp samtidigt som de har en nyfikenhet och ett 

intresse för att lära sig nya saker men även följa trender. Målgruppen är uppdaterad om 

omvärlden och pålästa om ämnet hållbarhet som sådant, vilket innebär att de är mottagliga 

för informationen (Vermeir & Verbeke, 2005, s. 178). Med den utgångspunkten är det 

rimligt att marknadsföring som kommunicerar hållbarhet också påverkar vår kännedom. 

Studenter tar till sig sådan marknadsföring, varför fler företag bör kommunicera sin 

hållbarhetsstrategi på ett mer transparent sätt för att ha möjlighet att skapa 

beteendeförändring. Antagandet bekräftas av Lindenberg och Steg (2007), som menar att 

en klimatsmart attityd och beteendet ökar om kännedomen kring ämnet är större. Som 

framtidens konsumenter, är studenternas teoretiska kunskapsförmåga idag det som 

bygger tillit mot företag, och det som kommer att förklara deras beteende framöver 

gällande konsumtionsval och hur de väljer senare i livet (Vermeir & Verbeke, 2005, s. 

178). Att med marknadsföring nå ut till studenter är som företag en smart väg att gå, för 

att skapa trender som fler tar efter. Rettie m.fl., (2014) lyfter sociala normer som ett sätt 

att främja ett hållbart beteende, där individen följer normen om vad som anses som ett 

normalt beteende och anammar det som en naturlig del i sin vardag.  

 

Att studenter är medvetna och att marknadsföring som kommunicerar hållbarhet påverkar 

kännedomen hos målgruppen resonerade även Gotthards representanter. Mottagaren av 

marknadsföringen är påläst och förstår, vilket ger kommunikationen som företaget sänder 

ut ett värde som ger möjlighet till förändring. Svårigheterna ur ett företagsperspektiv är 

att nå ut till målgruppen genom det väldiga informationsflöde som studenter dagligen 

befinner sig i, från sociala medier, webb och de sociala normer som råder inom 

studentkulturen. Risken är som tidigare nämnt att man blir informationsresistent. 

Medvetenhet och kännedom är inte alltid tillräcklig för att göra det hållbara valet, utan 

bekvämligheten och den ekonomiska begränsningen spelar stor roll, där prioriteringar 

varierar högt och lågt för respektive individ. Vi vågar påstå att studenter beter sig i linje 

med “den skyldige” konsumenten, där engagemanget för hållbar konsumtion är 

bristfällig, och målgruppen väljer sina situationer när de gör det hållbara valet (Emery, 

2012, s. 81). Vinstmaximering och hedonistiska mål vid köpbeslut har inslag av det 

egoistiska hos individen, där både personliga resurser tillsammans med välmående vävs 

in för ett beslut (Lindenberg & Steg, 2007). Om valet kommer leda till en försämring för 

individen för exempelvis den ekonomiska situationen eller om känslan av tillfredsställelse 

inte är hög nog, kommer individen aldrig att göra det hållbara valet. För studenters val av 

restauranger vågar vi påstå att många beslut grundar sig spontant i känslan och stunden, 

varför vinstmaximering och hedonistiska mål får ett större utrymme än de normativa 

målen.  

 

I samtalen med Gotthards uttryckte de en syn på studenter som en attraktiv, 

förändringsbenägen målgrupp, men som handlar på sina egna premisser, där de 

grundläggande värderingarna har stor påverkan för hur varje individ får ökad kännedom 

genom marknadsföring och hur de sedan väljer att nyttja deras kännedom och 

medvetenhet i sina konsumtionsval. Vi tolkar att Gotthards representanter upplever att 

konsumenterna gör valet i stunden, utan att överväga för mycket. Detta indikerar på att 

restaurangval görs med relativt lågt engagemang, i linje med Solomon m.fl. (2016, s. 287) 
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som menar att attityder mot ett objekt formas först efter att produkten konsumerats. 

Huruvida attityden till restaurangen blir varaktig beror till stor del på hur utvärderingen 

passar in i konsumentens existerande attitydregister (Solomon, 2016, s. 294).  

 

För att kunna göra informerade och medvetna konsumtionsval behöver vi information. Å 

ena sidan råder det delade meningar i vår målgrupp kring informationstillgängligheten 

för att bli en välinformerad konsument (Tabell 3), å andra sidan tycker studenter att 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet kan bidra med information om och 

uppmuntran till ett hållbart konsumtionsbeteende (Tabell 3). Våra statistiska tester visar 

dock på ett starkt samband mellan kännedomsfaktorn och benägenheten att välja hållbara 

restauranger. Ett rimligt antagande är att kunskap antingen kan komma utifrån, t.ex. 

marknadsföring och omgivning eller av egen kraft, t.ex. studier, intressen.  

 

I samtalen med Gotthards Krogs representanter stämmer de in i påståendet att 

marknadsföringen är informativ, men även utbildande. De ser detta som en grund till att 

konsumenter ska göra färre irrationella val i vardagen, att kompromissa mindre med sina 

egna värderingar och principer i och med den ökade kännedomen om hållbarhet som den 

genererar.  

 

Graden av kompromissvilja är individuell för respektive kund, varför det kan vara svårt 

veta hur företag kan påverka den. Font och Buckley (2001, s. 45) har dock visat på 

områden inom ekonomi och tid, att det kostar mer eller kräver en större ansträngning 

värderas inte hållbarhetsvärdet lika högt. Detta är i enlighet med vår enkätundersökning 

där studenterna inte gärna kompromissar med den ekonomiska aspekten men där tid 

känns som ett mindre kompromiss. Gotthards belyser också kompromissen med sina egna 

vanor eller bekvämlighet som starka i valet. Utifrån Belz och Peattie (2012, s. 31) kan 

företaget proaktivt bemöta kundens kompromissvilja genom att strategiskt arbeta utifrån 

4C för att ha de hållbara produkterna lättillgängliga och enkla att använda samtidigt som 

samma behov tillfredsställs.   

 

Det korta perspektivet, med ekonomiska intressen i grunden, som många företag (även 

Gotthards) har är inte tillräckligt för att forma en fördelaktig attityd mot restaurangen som 

sådan, eftersom attityder formas över tid. Risken med t.ex. kortsiktiga kampanjer kan vara 

att budskapet inte blir konsekvent eller förstärkande (Solomon m.fl. 2016, s. 293). Det 

finns endast ett svagt samband och en nästintill obefintlig förklaringsgrad till att attityd 

som enskild variabel påverkar konsumentens val. AR och nyttofunktionen har inga 

nyckelroller i vår modell baserat på enkät, intervjuer och statistiska tester. Av 

kompositvariabeln attityd återstår delvariablerna ett erkännande av NEP och en 

medvetenhet kring miljöpåverkan (AC) som bidragande faktor till hållbara val. Vi påstår 

att det är ett rimligt antagande att dessa två faktorer har att göra med kännedom och 

utbildning om omvärlden varför korrelationen varit starkast för dessa variabler. Att 

urvalet är studenter med denna typ av egenskaper tror vi också bidragit till att det är just 

dessa två som lyfts bland attitydvariablerna. Även för den aggregerade modellen var det 

just dessa två (NEP & AC) som hade starkast samband. Kan NEP och AC vara den del 

som representerar attityd i attityd-beteende gapet för studenter? och motsägelsefullheten 

i att informerade studenter inte är tillräckligt kritiska för att göra rationella val, den del 

som representerar ett inkonsekvent beteende i gap-modellen?  
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Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet visar sig också ha starkt samband direkt 

med hållbara val av restauranger (r=0,619, r2=0,384) (tabell 10). Studenter är tydligen 

inte särskilt skeptiska till marknadsföring med hållbarhetsargument - en skepsis som 

annars skulle behöva övertygas genom information och kunskap. De tar till sig 

information och budskap om hållbarhet i marknadsföringen, utan att för den delen 

ifrågasätta, och litar på avsändaren. Där finns alltså något motsägelsefullt i det faktum att 

studenter inte hyser större skepsis mot marknadsföring som kommunicerar hållbarhet. 

Studenter som anses utbildade och informerade, men även utbildade att tänka kritiskt. Ett 

sorts attityd-beteende gap skulle vi vilja påstå i det att studenter inte lever som de lär. 

6.5 Reviderad konceptuell modell  

Med hjälp av de tester som vi utfört och vår analys har vi konstruerat en reviderad 

konceptuell (figur 15 nedan) för att förklara de teoretiska samband som vi identifierat. 

H1, H3 och H5 är fetmarkerade i grönt som vi menar har starka samband. H2 och H4 

däremot kan inte förkastas men har svaga samband. Attityd representeras enbart av 

medvetenhet (AC) och världsbild (NEP). Ett svagt samband har identifierats mellan NEP 

& AC och kännedomsvariabeln och argumenteras för i analysen ovan.  

 

Kombinationen marknadsföring som kommunicerar hållbarhet av restauranger + 

kännedom som förklaring till val av hållbara restaurangkoncept ger ett starkt samband 

(r= 0,771 r2= 0,595) (figur 13, modell 2). Samma kombination med tillägget NEP & AC 

ger endast en marginell ökning (r= 0,786 r2= 0,618) (figur 13, modell 3). Därför anser vi 

att den grönmarkerade delen av modellen är vår starkaste förklaring till hur 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet påverkar studenters kännedom för att välja 

hållbara restauranger - och att attityder endast har en ytterst marginell påverkan. 

 
 

Figur 15. Reviderad konceptuell modell.  

Skapad av författarna  
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7. Slutsatser  

I följande kapitel kommer vi att återkoppla till syftet med studien samt besvara vår 

forskningsfråga. Vi kommer att diskutera både teoretiskt och praktisk bidrag samt förslag 

på ytterligare forskning i framtiden. Vidare ger vi våra rekommendationer till Gotthards 

Krog och Blå Huset där konkreta förslag presenteras. Kritik mot studien kommer att 

belysas samt en diskussion om de samhälleliga och etiska aspekterna för studien. 

7.1 Besvarande av syfte och problem 

Besvarande av syfte och problem kommer att göras med utgångspunkt i det stickprov som 

vi analyserat. Med tidigare argument för studiens generaliserbarhet till populationen; 

studenter vid Umeå Universitet, är det vidare den målgrupp vi kommer att basera våra 

slutsatser på.  

 

Baserat på analysen kan vi nu säga något om hur vi besvarar studiens problemformulering 

som lyder Hur påverkar marknadsföring studenters kännedom om och attityd till att välja 

hållbara restauranger?  

 

Utifrån problemformuleringen utformades en konceptuell modell (figur 5) med 

komponenter tagna från teori och tidigare forskning, i syfte att besvara vår frågeställning. 

Vi antog att val av restauranger med hållbarhetsprofil förklaras av marknadsföring, 

och/eller kännedom och/eller attityder. Sett till de resultat vi fått från vår 

enkätundersökning (n=219) och de semistrukturerade intervjuerna samt den analys vi 

gjort, har vi insett att en revidering av modellen var nödvändig för att förklara hur 

kännedom och attityd påverkar studenters val av hållbara restaurangkoncept.  

 

Slutsatsen vi kunnat dra för vår studie är att marknadsföring som kommunicerar 

hållbarhet och kännedom tillsammans kan förklara val av restauranger som har en 

hållbarhetsprofil, medan attityd som helhet inte passar in i modellen. Dock kan världsbild 

och medvetenhet spela en liten roll för att stärka sambandet som leder till val av hållbara 

restauranger. Med den nya reviderade modellen (figur 15) har vi ett användbart verktyg 

som enligt oss besvarar vår forskningsfråga. 
 

Utifrån den statistiska analysen tillsammans med analys av intervjuer kan vi argumentera 

för att uppfattningen om restaurangers hållbarhetsarbete består till viss del av 

kännedomsfaktorer, till viss del av attitydfaktorer. Marknadsföring som kommunicerar 

hållbarhet besitter stora möjligheter att påverka bägge delar genom informationsspridning 

och konsumentpåverkan. För målgruppen studenter kan vi säkerställa att kännedom är 

den faktor som bidrar mest till att forma uppfattningen om restaurangers 

hållbarhetsarbete, medan attityder som grundar sig i värderingar, normer och 

föreställningar är svårare att påverka via marknadsföring som kommunicerar hållbarhet. 

Attityder formas över en längre tid, vilket försvårar marknadsföringens syfte att påverka 

valen relativt kortsiktigt. Att som individ ta till sig den hållbara marknadsföringen, gör vi 

på olika sätt i och med att både uppfattning och mening kring informationen som sänds 

skiljer sig. Förhoppningen är att sprida information, att lära ut något där någon form av 
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kunskap tillförs. Hur individen väljer att använda denna kunskap kan på sikt påverka en 

attityd.  

 

Enligt vår studie kan vi påvisa att informationen från direktmarknadsföring dock inte är 

tillräcklig för att skapa en attityd mot eller för något, varför det inte heller i direkt mening 

kommer ändra eller skapa en uppfattning om restauranger som arbetar utifrån ett 

hållbarhetskoncept. Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet å ena sidan syftar till 

en beteendeförändring - vilket är en komplex och tidskrävande insats mot en grupp som 

å andra sidan är förändringsbenägen. Ett hållbart val kan möjligtvis göras i en given 

situation, men attityden för det är inte förändrad.  

 

Med grund i de statistiska testerna kan vi argumentera för att val baserade på kunskap är 

mer välgrundade, genomtänkta och rimligen mer rationella än om de baseras på infall och 

spontanitet. Kännedom om omvärlden, samhälle, miljö och hälsa kan enligt vår studie 

bidra till att välja hållbara restaurangkoncept. Målgruppen är uppdaterad i frågan om 

hållbarhet och har god kännedom om världen och samhället vi lever i och att vårt 

konsumtionsbeteende idag inte håller i längden. Att denna kännedom styr valet av 

restaurang en lördagskväll, är inte lika säker. Studenter är individer med särskilda 

begränsningar, varför kännedom och medvetenhet inte alltid tas i beaktning vid val. 

Studenter ser hållbara produkter och tjänster som ett mervärde i form av smak och 

kvalitet, men att de måste kompromissa med ekonomin och kvantitet för att uppleva det. 

Är de hållbara produkterna på ICA i samma prisklass som vane-produkterna individen 

brukar köpa blir valet enkelt, men där medvetenheten och kännedomen inte har så stor 

inverkan i just det valet trots allt. Slutsatsen följer att målgruppen antas vara utbildad och 

välinformerad och rimligen kapabla att ta reda på information om så behövs för att 

understödja ett beslut - samtidigt svävar målgruppen på frågan om det finns tillräcklig 

information för att informera sig i hållbarhetsfrågor rörande produkter och tjänster.  

 

Vår studie har inte kunnat utröna huruvida endast attityder kan påverka ett val av relativt 

lågengagerad karaktär på kort sikt. Attityder formas över tid av individens enskilda 

värderingar och föreställningar tillsammans med de normer som finns runt omkring oss, 

i samhället, familj eller i vänskapskretsen. Precis som att vårt konsekvenstänk utvecklas 

under vår uppväxt formas också våra attityder beroende av vår omgivning. 

Hållbarhetsdebatten är i full gång i makrosamhället och jobbar sig sakta men säkert ner 

mot företags- och individnivå.  

 

Hållbarhet i det stora hela är ännu inte en naturlig del av mångas vardag varför hållbar 

utveckling på individnivå kanske inte är i linje med den vision som världssamfundet och 

regering satt upp. Studenter, unga människor, nästa bärande generation växer upp mitt i 

denna debatt, men har svårt att relatera till den direkta påverkan på samhället. Vi har 

argumenterat för att de behöver är direkta konsekvenser eller tydliga mervärden för att 

agera. Däri ligger komplikationen att miljöförändring tar tid, liksom beteendeförändring. 

Restauranger med ett tydligt hållbarhetsfokus är kanske för nytt i den bemärkning att vi 

inte haft tid nog att forma en attityd för det än, varför det inte blivit en avgörande faktor 

för vårt val när vi väljer att äta på restaurang.  

 

Vi har sett att studenters attitydutveckling har nått till den punkt att de flesta erkänner det 

nya ekologiska paradigmet och förstår att ett ohållbart konsumtionsbeteende får 
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konsekvenser, vilket till viss del tillsammans med kunskap och medvetenhet kan positivt 

påverka val av hållbara restauranger. Dock är studenter inte särskilt villiga att erkänna 

ansvar för sitt beteende, ett tecken på egoistiska värderingar. Är människan ursäktad att 

inte anstränga sig trots förståelse och medvetenhet om konsekvenserna utifrån det faktum 

att målgruppen är studenter? Här argumenterar vi för att målgruppen som sådan är 

klassiska early adopters som är snabba med att testa nya saker. Därav borde studenter ha 

format en attityd mot hållbarhet men där det mycket möjligt ännu inte skapats en 

tillräckligt stark social norm på universitetet, som aktiveras vid val av restaurang.  

 

Vad i valet av restaurang eller kundmötet i restaurangen kan förstärka kännedomen om 

eller påverka attityden mot hållbarhet? Faktorerna verkar vara högst subjektiva. Vi har 

argumenterat för att marknadsföringen och den information som företag vill förmedla om 

sitt hållbarhetsarbete arbete behöver infinna sig i anslutning till köpbeslutet, precis där 

och då för att påverka det slutliga valet. Certifieringar kan påverka studenterna positivt i 

sina val, vilket restauranger bör fortsätta arbeta med på ett transparent sätt. Kännedom 

och medvetenhet bland studenterna finns, men att påminna om detta i samband med deras 

beslutsfattande kan enligt oss påverka fler vid val av restaurang.  

 

I vår studie har vi bl.a. tittat på certifieringar och symboler i servicelandskapet, hur de i 

sin tur uppfattas av konsumenten. Dessa symboler marknadsför kännedom i form av 

budskap om att produkter och tjänster som konsumeras där görs med ett visst mått av 

klimatmedvetenhet. Vi har argumenterat för att studenter genomgående svarat att 

restaurangers ansvarstagande är viktigt för deras intentioner att besöka restauranger och 

konsumera deras tjänster. I detta ligger också benägenheten att guidas igenom menyn och 

som företag beakta hur de olika alternativen i menyn presenteras, eller informera om det 

engagemang genom hållbarhetsarbete verksamheten bedriver. Detta kan spegla 

restaurangens värderingar och på så sätt stärka relationen kund-företag genom 

trovärdighet och genuin omtanke om både kund och miljö och dessutom öka besökarens 

kännedom kring hållbarhet i restaurangkontext. Att låta personalen agera marknadsförare 

och “utbildare” i servicemötet kan skapa en slags övertygande kännedom hos individen 

som bidrar till viljan att återkomma. Smakar sedan maten över förväntan har restaurangen 

satt sin prägel för just den individen. Upplevelsen kan i sin tur leda till att individen 

sprider kännedomen vidare, dock svårt att veta om det är positiv WOM om service, 

smakupplevelsen eller just det att restaurangen jobbar hållbart. 

 

Att forma attityder är som tidigare nämnt, väldigt komplext och tidskrävande varför ett 

besök på en restaurang inte är tillräckligt. Därför är det viktigt att upprätthålla en viss 

image och bild av sitt koncept för att tilltala konsumenter att göra återkommande besök. 

Baserat på intervjusvar från VD och marknadsansvarig på Blå Huset innebär det en 

balansgång för företag mellan att förmedla ideologi, värdegrund och värderingar å ena 

sidan och generera ökad försäljning medelst attraktiv marknadsföring å andra sidan. 

Svårigheten ligger i att hitta den rätta nivån mellan dessa. 

 

Vår slutsats är att med hjälp av undersökningen har vi kunnat bemöta syftena med studien. 

Vi har fått tydlig information om hur studenternas kännedom påverkas av marknadsföring 

som kommunicerar hållbarhet och används vid val av hållbara restauranger. Attityd har 

däremot inte uppfyllt våra förväntningar om i vilken utsträckning de påverkas av 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet och hur de ligger till grund för val av 
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hållbara restauranger. Att marknadsföring påverkar val av hållbara restauranger har vår 

studie bevisat, men inte tillräckligt starkt för att helt utesluta andra parametrar som skulle 

kunna vara inblandade.  

7.2 Teoretiskt bidrag  

Utifrån tidigare forskning på området kring marknadsföring som kommunicerar 

hållbarhet och hållbar konsumtion identifierade vi att hållbara restaurangkoncept och 

hållbart konsumtionsbeteende inte utforskats bland unga konsumenter i Sverige. 

Forskningen är tvetydig kring segmentering av hållbara konsumenter. Å ena sidan har 

konsumenternas ökade betalningsvilja samband med hållbar konsumtion, å andra sidan 

verkar de inte alltid hålla fast vid sina principer och värderingar. Våra resultat ställer sig 

frågande till att konsumenter enligt Belz och Peattie (2012, s. 105) har ökad 

betalningsvilja för hållbar konsumtion. Segmentet studenter går emot den teorin, den 

ekonomiska kompromissen gäller inte för studenter.  

 

Närliggande forskning har bedrivits i asiatiska länder som Taiwan och Malaysia men med 

helt andra kontexter, kulturer, traditioner och förutsättningar. Skillnaderna från Europa 

och den skandinaviska kulturen och levnadsstilen är många och därtill har det saknats 

fokus på olika målgrupper och dess förhållande till hållbara restauranger, i synnerhet 

studenter.  

 

Här bidrar vår studie till tidigare forskning (Tan & Yeap, 2012; Hu m.fl., 2010) att 

undersöka unga konsumenter, mer specifikt studenter i Sverige, vilket som land ligger 

långt fram i samhällsdebatten kring hållbarhet och olika samhällsinsatser för att bidra till 

världssamfundets hållbarhetsmål. Just insikten att studenter som målgrupp i debatten 

kring hållbar konsumtion skiljer sig starkt från andra segment, mycket p.g.a. den 

kännedom och medvetenhet, förståelse för omvärlden de får från utbildning, en positiv 

förändringsbenägenhet men också ett inkonsekvent beteende och begränsade ekonomiska 

resurser gör att studien bidrar till Vermeir och Verbekes (2005) studier om hållbar 

konsumtion bland unga konsumenter. Studien bidrar även till forskning kring hållbar 

marknadssegmentering (Belz & Peattie, 2012; Ottman, 2011; Jansson m.fl. 2009; Peattie, 

1999) på så sätt att vi tittat närmre på och diskuterat särskilda kontextuella karaktärsdrag 

för målgruppen studenter. Vidare kan vår studie bidra till forskning på upplevda 

kompromisser och kompromissvilja kring hållbar konsumtion för segmentet studenter. 

En insikt är hur studenter upplever sig behöva kompromissa, där pris och kvantitet sticker 

ut, medan smak och kvalitet inte är föremål för kompromiss i sammanhanget. Hållbara 

restauranger upplevs alltså dyrare och levererar mindre mängder mat, medan smak och 

kvalitet istället är bättre eller bibehållen. Tidsfaktorn anses inte heller något studenter 

behöver kompromissa med vid hållbar konsumtion - det tar alltså inte längre tid att 

konsumera hållbart än konventionellt. Faktum är, precis som Peattie (1999) konstaterat, 

att många upplever sig behöva kompromissa för att konsumera hållbart - därav modellen 

“Sustainable purchase perception matrix” (se bilaga 1). Med det teoretiska bidraget från 

vår studie hoppas vi kunna bidra till forskningen kring frågor gällande marknadsföring 

som kommunicerar hållbarhet och segmentering av studenter.  

 

Vi har även belyst hur studenter uppfattar restaurangers hållbarhetsbudskap i form av 

CSR-kommunikation grundat i TBL-filosofin, där information om var och hur mat och 
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dryck är producerat samt hur detta bidrar till deras intentioner att besöka hållbara 

restauranger är insikter som sticker ut. Detta bidrar till teorier inom TBL för hur företag 

kan använda dessa intentioner strategiskt och proaktivt för samtliga perspektiv i TBL; 

socialt, ekonomisk och ekologiskt gällande konsumtion och produktion (Ottosson & 

Parment, 2016, s. 71; Elkington, 1998).  

 

 Ottosson och Parment (2016, s. 71) beskrev det proaktiva arbetssättet som kärnan till att 

lyckas. Vår studie anser vi här kunna bidra teoretiskt till hur utbildning och försäljning 

mot konsument om företagets ansvar ska utformas för att påverka.  

Med vår studie, anser vi att vi har täckt det teoretiska gapet vi identifierat inom 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet och hållbar marknadssegmentering med 

ett på fokus på studenter som unga konsumenter.  

7.3 Praktiskt bidrag 

Ett av syftena med studien var att bidra till forskningsområdet marknadsföring av hållbara 

restauranger och få en praktisk förståelse för hur marknadsföringsstrategier och 

segmentering kan användas bättre eller annorlunda för att nå målgruppen studenter och 

unga konsumenter.  

 

Studiens resultat kan användas för liknande branscher som turism, besöksnäring och 

handel som ett hjälpmedel för de företag som önskar eller redan har implementerat ett 

strategiskt hållbarhetsarbete i verksamheten att kunna bli föredömen för att leda den 

lokala hållbarhetsutvecklingen framåt, och på sikt skapa en beteendeförändring i dagens 

konsumtionssamhälle.  

 

Tendenser som ter sig praktiskt tillämpningsbara marknadsföringsmässigt är liksom det 

teoretiska bidraget, om hur studenter kompromissar. Detta tillsammans med det faktum 

att kännedom är en överbryggande faktor mellan marknadsföring och val av hållbara 

restauranger så menar vi att den hållbara marknadsföringen (förutom att fokusera på 

traditionellt mervärde och fördelar) bör anläggas med en kunskapsinriktning som antar 

att mottagaren är medveten och förstår konsekvenserna av ett hållbart 

konsumentbeteende. Därtill bör restauranger inte vara rädda för att kommunicera kvalitet, 

både smakmässigt men också som hållbara produkter via symboler i menyn för att 

vägleda studenterna till den rätta maten. Vår studie visade att studenter uppmuntrar detta. 

 

Pris och kvantitet visade sig vara det som studenter upplever sig ytterst behöva 

kompromissa med. Resultatet av studien kan nyttjas praktiskt av hållbara 

restaurangkoncept, att genom användning av prisdiskriminering för specifik målgrupp. 

Att prisdiskriminera kan vara ett alternativ för att nå ut till unga konsumenter, där 

kostnadsbidrag antas prioriteras till förmån för ökade bruttointäkter. 

7.4 Kritik mot studien  

Vi vill presentera vår studie under rättvisa principer, varför vi efter genomförd studie vill 

diskutera viss kritik mot studien och lyfta områden som hade kunnat göras på ett annat 

sätt. 
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7.4.1 Intern reliabilitet 

Vår pilotstudie kunde ha genomförts med ett större engagemang analysmässigt, där 

materialet vi fick in genom pilotstudien hade kunnat testas i SPSS, för frågornas interna 

reliabilitet inom respektive område. Vi hade då kunnat upptäcka svaga värden på 

Cronbach’s Alpha för området attityd och på så sätt kunnat gå igenom och/eller ändra 

frågorna med låga värden. Högre intern reliabilitet hade eventuellt kunnat urskilja andra 

svar och mönster för sambandet attityd-beteende.  

 

7.4.2 Replikerbarhet och validitet 

Givet våra egna svårigheter att efterlikna tidigare studier gällande attitydvariablerna så 

vill vi belysa vikten av att grundligt värdera vilken eller vilka faktorer du som forskare 

vill mäta. I vårt fall kan vi ha valt en eller flera frågor som drog ner attitydmåttet som 

helhet varpå validiteten lidit för detta. Det kunde ha undvikits genom noggrannare analys 

av frågorna på förhand, men även genom att välja ett mindre antal delvariabler att mäta, 

men med fler frågor per enhet. 

7.4.3 Generaliserbarhet  

Vår urvalsmetod är något vi själva riktar viss kritik till. Genomförandet av ett 

snöbollsurval kan ifrågasättas. Vår förhoppning var att studenter i de facebook-grupper 

som enkäten delades skulle sprida den vidare till fler med förhoppningen att få ett brett 

nätverk av studenter från olika inriktningar. Med facit i hand ser vi att av de 219 

respondenterna är en majoritet (58,4 %) studenter vid handelshögskolan. Vi är medvetna 

om att ett stort urval av ekonomer påverkar resultatet i det faktum att studenternas tankar, 

värderingar och kännedom kan bli homogena inom gruppen. Att kontakta 

handelshögskolans studievägledare för att nå fler studenter för att få ökad spridning 

gjordes med avsikt, där vi valde att värdera antalet respondenter framför bredd av 

studieinriktningar, vilket i efterhand kan bli motsägelsefullt utifrån det snöbollsurval vi 

hade förhoppningar att göra. På grund av tidsbegränsningar för studien blev valet 

nödvändigt för vår del. Ett argument för detta är att generaliserbarheten för studien ökar 

med ett ökat antal studenter, vilket kan styrka möjligheten för generalisering till vår 

population.  

7.4.4 Källkritik 

Vidare vill vi även uppmärksamma en viss kritik mot hemsidor och nyhetsartiklar som vi 

erkänner som välgrundad kritik, då de i mångt och mycket sällan eller inte är grundade i 

vetenskapligt publicerade artiklar och böcker. Att ha i åtanke är att många av dessa även 

backas upp av organisationer eller företag med olika agendor och därav tillåts följa en 

viss agenda; t.ex. Svenska Dagbladet, WWF, FN-förbundet, Fairtrade. I de avseenden vi 

använt oss av dessa som källor så har det varit i syfte att nyansera ett aktuellt eller tidigare 

debatterat ämne och/eller bredda vår samhällssyn.  

7.5 Förslag på framtida studier 

Resultatet av vår studie har gett tydliga indikationer på att det existerar ett samband 

mellan marknadsföring som kommunicerar hållbarhet, kännedom och hur studenter väljer 
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hållbara restaurangkoncept. Vi har också kunnat dra slutsatsen att attityden hos studenten 

är relativt svårt att påverka med hjälp av marknadsföring som kommunicerar hållbarhet, 

och något som inte direkt styr val av restaurang för målgruppen studenter. Med facit i 

hand ser vi möjligheter för fortsatta studier inom området för just marknadsföring som 

kommunicerar hållbarhet i kombination med hållbart konsumentbeteende. Våra 

begränsade resurser och den bestämda tidsram för studien har lett till resultat och 

slutsatser som är breda och övergripande. Vi ser i och med detta en möjlighet till att göra 

en mer ingående studie för att få en djupare förståelse inom vårt problemområde för ökad 

reliabilitet. Att studien gjorts med ett kvantitativt fokus skapar tillfälle att göra en helt 

kvalitativ studie på området för att få ytterligare grepp om hur attityd har en påverkan för 

våra hållbara val. Attityd är det som enligt oss har varit det svåraste att mäta med hjälp 

av enkät och att sedan analysera. Vi valde att ta med ett litet inslag av företagsperspektiv 

för att kunna jämföra mot konsumenternas tankar och värderingar. Att låta 

företagsperspektivet få ta mer plats, eller rent av all plats i studien, kan också vara en väg 

att gå för ännu en studie inom problemområdet. Det centrala skulle då vara att kartlägga 

marknadsföring som kommunicerar hållbarhet i kombination med hållbart 

konsumentbeteende utifrån omsättning, lönsamhet, strategier, kundnöjdhet osv.  

 

Målgruppen är relativt snäv i vår studie vilket lämnar stort utrymme för undersökning av 

andra målgrupper än studenter, eller studenter i en annan region, för att kunna urskilja 

skillnader eller likheter med vår studie. 

7.6 Samhälleliga och etiska aspekter  

Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet är ett etiskt laddat ämne. Det kan t.o.m. 

låta lite motsägelsefullt. Marknadsföring syftar till ökad konsumtion medan hållbar 

utveckling syftar till balans och återhållsamhet och värna de resurser planeten fortfarande 

besitter. Det är inte för inte som det ibland talas om “klimatångest” - en oro för hur 

klimatförändringarna kommer att påverka ens egen och världens framtid. Konsumtion av 

alla typer har definitivt en helt avgörande roll. Många är vi nog som förträngt eller försökt 

förneka vår påverkan efter att vi unnat oss det ena eller andra - en effektiv psykologisk 

försvarsmekanism när förståndet gör sig påmint.  

 

Det är lätt för oss som forskare att objektivt sia om huruvida våra respondenter svarar 

inkonsekvent och motsägelsefullt i vissa avseenden, men sanningen är den att vi aldrig 

träffat personerna bakom svaren. Därmed har vi ingen riktig förståelse för deras 

verklighet och har inte rätt att bedöma vare sig någon enskild eller särskild gruppering. 

Vad vi tror är att den moderna studenten gör så gott den kan utifrån sina förutsättningar 

och begränsningar, sociala som ekonomiska. Vi har försökt förhålla oss till studenter som 

ett objektivt segment. 

 

Vidare har det även för oss som företagsekonomiska forskare varit en utmaning att 

förhålla oss värderingsfria och neutrala inför det mest grundläggande faktum inom 

företagande att man sätter kortsiktiga ekonomiska intressen först, samtidigt som vi 

undersöker hur verksamheter medelst marknadsföring kan påverka konsumenter att välja 

om inte helt klimatneutrala produkter så klimatsmarta sådana eller minska sin konsumtion 

till förmån för klimatet på lång sikt. Företagen bidrar ju å andra sidan med så många andra 

positiva effekter; de avlönar människor, utvecklar städer, är en del av levande 
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handelskultur och skapar mötesplatser för människor för att ta några exempel. Det är en 

komplex balansgång att hantera hur företag vill se på situationen och något som måste 

tacklas med stor ödmjukhet.  

7.7 Rekommendationer till Gotthards Krog 

En ambition med studien var förutom att bidra till forskningen också att kunna bidra med 

insikter om segmentering och marknadsföringsstrategi av hållbarhetsarbetet till Blå 

Husets ledning och praktiska råd till restaurangens ledning om hur de kan omsätta teori i 

praktik. Uppdraget från Gotthards Krog lämnades väldigt öppet för vår del, men där 

tanken var att undersöka hur Gotthards Krog på ett bättre sätt, än vad de gör idag kan 

locka studenter att besöka restaurangen.  

 

Ett första råd vi vill ge till Gotthards Krog är att se över den interna marknadsföringen 

med ett fokus på utbildning om det hållbarhetskoncept de arbetar utifrån. Att sprida 

kunskap och de värderingarna som företaget lever utifrån till samtliga i personalen 

kommer att skapa en hållbar kundupplevelse. För att sprida kännedom om 

hållbarhetsarbetet mot kund krävs det en stor ansträngning från personalens sida som 

ambassadörer, vilket i sin tur i mötet med kund skapar nya ambassadörer som kan sprida 

kunskapen och upplevelsen vidare i samhället via WOM.  

 

Genom att transparent informera om de ekologiska produkterna som används och de 

lokala producenterna i mötet med kund på ett inspirerande och enhetligt sätt kan de skapa 

nya tankar och värderingar hos konsumenter som kan påverka dess val där och då, eller 

för framtiden. Ett tydligt engagemang från personalen kan på ett kraftfullt och trovärdigt 

sätt sprida kunskap och utbilda kunden till ett mer hållbart konsumentbeteende, där 

kunden i sin tur med en överträffande servicenivå kommer att sprida ett gott rykte och 

stärka företagets varumärke och image (Dawkins, 2010, s. 119; Ottosson & Parment, 

2016, s. 121; Parguel m.fl., 2011, s. 24).  

 

Vidare har vi genom kontakterna med Gotthards förstått en viss skepsis till att skylta, 

stämpla eller på annat sätt kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Detta innefattar inte det 

faktum att de inte jobbar strategiskt med frågan idag utan från reflektioner av samtal med 

Gotthards representanter i restaurangen. Å andra sidan visar vår studie att studenter, som 

relativt medvetna studenter anser att sådan information och marknadsföring faktiskt kan 

förstärka deras intentioner att både besöka hållbara restauranger och göra de hållbara 

valen i menyn. Kännedomsfaktorn har i vår studie visat sig vara den tydligaste 

överbryggande variabeln mellan marknadsföringen och intentioner att besöka och välja 

hållbara restauranger. Dessa markörer (KRAV etc.) är redan kända för personalen och vi 

vill uppmana till att inte se dessa som att de förstör menyn, utan snarare förenklar och 

hjälper kunderna i deras menyval. Att använda sig av certifieringarna mer öppet ut mot 

kund, i marknadsföringen ser vi utifrån vår studie för målgruppen tillsammans med 

teorier inom området enbart påverka kunden positivt i sina konsumtionsbeslut.  

 

Vill Gotthards verkligen locka till sig studenter i större omfattning måste de se till deras 

förutsättningar. Gotthards beskriver sig som en finkrog. Därtill upplevs mat och dryck 

som lite dyrare än på konventionella restauranger av studenter. Pris och kvantitet visade 

sig vara det som studenter upplever sig ytterst behöva kompromissa med. Om Gotthards 
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vill locka till sig studenter till sin kundkrets kan det vara en idé att angripa dessa två 

faktorer för att sänka ribban för vad studenterna känner att de behöver kompromissa med. 

Studentrabatter, riktade erbjudanden eller mervärdespaket är sedan länge en frekvent och 

vanlig metod för prisdiskriminering att locka studenter med.  

 

Vid Umeå Universitet huserar restauranghögskolan och SLU, två institutioner där vi 

logiskt sett tror att Gotthards skulle kunna rekrytera två studenter som 

“smakambassadörer” som mot ersättning eller andra incitament jobbar med att etablera 

varumärket Gotthards Krog bland studenter och studentföreningar som en medveten 

kvalitetskrog. Samma ambassadörer kan hjälpa till att sprida information om olika 

hållbarhetsevent kopplade till restaurangens verksamhet (t.ex. skördemarknaden på 

Älvåkern) för att öka förståelsen för hållbarhetsarbetet och övervinna prisfrågan med 

uppvisad kvalitet, smak och service. 
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9. Bilagor 
 

 

 

 

Bilaga 1: Sustainable purchase perception matrix  

 
Källa: Sustainable purchase perception matrix (Peattie, 1999, s. 141) 

 

 

 

 
 

 

 

Bilaga 2: Enkätkonstruktion 

Frågor som inte är direkt kopplade till teori är författarnas egenkomponerade.  

 

Fråga Kontext/Syfte Hypotes/Element Källa 
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F8:1, F8:2, F8:4, F8:5 Skepsis mot 

marknadsföring 

Marknadsföring som 

kommunicerar hållbarhet 

Obermiller & 

Spangenberg (1998) 

F8:6, F8:7 Certifiering Marknadsföring som 

kommunicerar hållbarhet 

Grunert m.fl (2014) 

F10:1, F11 Attityd-beteende, 

kompromiss 

Kännedom Peattie (1999) 

F10:2 Kännedom, Medvetenhet Kännedom Stone m.fl (1995) 

F10:3, F10:4 Green Values Kännedom Haws m.fl (2010) 

F12:1, F12:2 VBN / NEP Attityd Stern m.fl. (1999) 

F12:3, F12:4 VBN / AC Attityd Stern m.fl. (1999) 

F12:5, F12:6 AR Attityd Clark m.fl (2003) 

F13:1, F13:2 Hållbart 

konsumentbeteende 

Val av hållbara 

restauranger 

Stern m.fl. (1999); 

Lindenberg & Steg 

(2007) 

F14:1, F14:2 TBL, CSR, 

Kommunikation 

Val av hållbara 

restaurangkoncept 

Dawkins (2004) 

F14:3-F14:6 Marknadsföring som 

kommunicerar hållbarhet 

Val av hållbara 

restaurangkoncept 

Vermeir & Verbeke 

(2006) 

F14:9 Certifiering Val av hållbara 

restauranger  

Dayan & Bar-Hillel 

(2011) 
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Bilaga 3: Enkät 
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Bilaga 4a: Intervjuguide 

FRÅGA KONTEXT/Teori ELEMENT/SYFTE 
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1. Beskriv syftet med marknadsföring 

som kommunicerar hållbarhet enligt 

din mening? 

 

2.  Hur bygger man tillit mellan företag 

och kund, när det gäller hållbar 

verksamhet?  

- Hur, mer konkret? Exempel? 

CSR + TBL + information, 

tillgänglighet, exponering  

 

 

Certifieringar, logotyper + 

Kommunikation, kanaler 

 Marknadsföring som 

kommunicerar hållbarhet 

3. Hur tror du att kundens kännedom om 

hållbarhet påverkar er business? 

 

4. Vilka tror du är de största 

kompromisserna konsumenten 

upplever att de måste göra vid hållbar 

konsumtion?  

Kompromiss, information. Kännedom 

 

 

 

 

 

5. På vilket sätt tror du att ni kan 

motverka klimatförändringen, vilket 

ansvar har ni? 

 

6. Hållbar affärsverksamhet: Vilka 

negativa effekter finns det, och isåfall 

vem berörs? 

 

7. På vilket sätt tror du, genom er hållbara 

business, att ni kan påverka 

konsumentens val av restaurang?  

NEP, VBN, AC, AR Attityder  

8. Hur tror du att konsumenter förhåller 

sig till att göra särskilda ansträngningar 

för att stötta miljövänlig konsumtion?  

 

9. Hur tror du att ert hållbarhetsarbete 

påverkar konsumentens 

konsumtionsbeteende avseende 

restaurangval? 

Konsumentbeteende, 

Certifiering, CSR/TBL 

Konsumtionsval 
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Bilaga 4b: Transkribering av semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna med VD, Anna Göransdotter och marknadsansvarig Pernilla Graniti 

presenteras utifrån de temaområden som vår konceptuella modell (figur 5) består av. 

Varje tema består av två eller tre frågor. 

Tema  marknadsföring som kommunicerar hållbarhet 

Inom tema Marknadsföring som kommunicerar hållbarhet ställer vi frågan: Beskriv syftet 

med marknadsföring som kommunicerar hållbarhet enligt din mening? Göransdotter 

beskriver det som ett sätt att kommunicera ut och öka kännedomen om vad företaget gör 

och vad verksamheten är utifrån ett hållbarhetsperspektiv, som företag och i konkurrens 

med andra. Sedan nämner hon också lönsamhet som en stor del, att det naturligtvis 

handlar att öka försäljningen.  

  

Vi frågar vidare Hur bygger man tillit mellan företag och kund när det gäller hållbar 

verksamhet? Graniti svarar snabbt att “Tillit går bara att bygga på ett sätt och det är 

genom att leverera vad man lovar.” Hon menar att, företag i marknadsföringen kan säga 

och påstå vad som helst men att om det inte är ett ärligt, gediget och trovärdigt budskap 

så fallerar du som företag så fort kunden inser att budskap och verklighet inte hänger ihop.  
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Tema kännedom 

För tema kännedom frågar vi: Hur tror du att kundens kännedom om hållbarhet påverkar 

er business? Göransdotter inleder med att kännedom påverkar mycket: “Om fler varit 

medvetna tror jag att fler hade frågat efter och gjort valet, vilket vi ser tendenser till, Att 

vara medveten, innebär dock inte att du alltid gör helt medvetna eller rationella val”. 

Hon beskriver den GSTC certifiering som Blå Huset arbetar med idag som mycket 

starkare än vad en KRAV certifiering är, men att företag får välja certifieringar som folk 

kan legitimera till och som konsumenterna känner är bra.  

  

Vidare undrar vi vilka de största kompromisserna konsumenten upplever att de måste 

göra vid hållbar konsumtion? “Bekvämlighet...” och ger exempel som att individen väljer 

att ta bilen p.g.a. tidsbrist eller att det inte passar ens vardag att färdas på annat sätt. Hon 

tänker att “det mesta handlar om bekvämlighet och att valen vi gör inte alltid är så 

medvetna, att motivationsgrunden ibland är ren bekvämlighet”. Följdfråga: Vad tror du 

att de här motivationsfaktorerna kan bero på? Graniti: “Omedvetna val - jag tror inte att 

folk alltid är så väldigt medvetna om den typen av val man gör”. Hon menar vidare att 

det hänger ihop med sammanhanget individen befinner sig i och beror av en sorts 

‘duktighetsprincip’ där de anser sig ha rätt att skämma bort sig själva i vardagen genom 

att unna sig vissa saker som kanske inte är så hållbara alternativ - för att de varit hållbara 

på annat håll tidigare. Individen har helt enkelt lite ‘hållbart överskott’. Hon tror att detta 

“...grundar sig i kännedom om och attityd till hållbarhetskonceptet, men att tyvärr så är 

många val omedvetna och görs i stunden som resulterar i ett helt inkonsekvent beteende”.  

  

Tema attityd  

Inom Attityd-temat vill vi veta hur Göransdotter tror att de kan motverka 

klimatförändringen, vilket ansvar de har? Hon inleder med att alla individer och 

näringsidkare har ett ansvar. Regeringen sätter lagar och regler som företagen måste följa, 

men som i dagsläget enligt Göransdotter är alldeles för tama. Som intellektuellt 

välorganiserat land vet vi att klimatpåverkan är jättestor och hon menar på att “Ideologi 

och värdegrund är byggstenen, att välja att göra saker och ting på ett visst sätt och ta sitt 

ansvar som företag”. Vi ställer ännu en fråga inom tema attityd; På vilket sätt tror du, 

genom er hållbara business, att ni kan påverka konsumentens val av restaurang?  

Göransdotter nämner kommunikation och försäljning som ett sätt att nå de som redan är 

intresserade, att skapa ett mervärde för dem. Men de som inte är intresserade är väldigt 

svåra att nå enligt Göransdotter….”och den grupp som man vill nå ut till som företag, 

men hur gör man det….kunskap?”. Göransdotter förklarar att det i slutändan handlar om 

tid och pengar, där företag har ett dilemma att lägga det på den etablerade och mottagliga 

gruppen, som oftast blir valet, men att nå de andra är minst lika viktigt. 

  

Vidare fråga, När det kommer till hållbar affärsverksamhet: Vilka negativa effekter finns 

det, och i så fall vem berörs? “Pratar man ur ett lönsamhetsperspektiv så är det inte så 

himla enkelt att bedriva hållbarhetsarbete, eftersom det såklart är betydligt mer kostsamt 

än att köpa den billiga vägen. Men annars kan jag inte se så mycket negativt med det”, 

säger Graniti. 
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Tema val av hållbara restauranger  

För temat val av hållbara restauranger är vi intresserade av att veta hur Göransdotter ser 

på hur Gotthards hållbarhetsarbete påverkar konsumentens konsumtionsbeteende 

avseende restaurangval? Göransdotter svarar med stor säkerhet att det är försvinnande 

lite, i och med att Gotthards inte jobbat strategiskt och valt att kommunicera ut den här 

profilen genom marknadsföring eller som ett säljargument, då fokus i första hand varit att 

etablera och lansera sig. Vidare berättar Göransdotter om hantverksbageriet i Åre, som i 

jämförelse med Gotthards Krog trycker väldigt mycket på att de är ett hantverksbageri 

och informerar om vilka råvaror de använder… “Vi har ju skalat bort all sån info här, om 

vad vi är och vad skillnaden är mellan oss och andra”.“Det är så mycket man vill 

kommunicera så frågan är VAD ska man kommunicera ut?!” 

  

Vidare frågar vi: Hur tror du att konsumenter förhåller sig till att göra särskilda 

ansträngningar för att stötta miljövänlig konsumtion? “Jag tror att de som gör det, gör 

det väldigt medvetet och engagerat...” säger Graniti som första tanke och fortsätter 

“...alltifrån privatlivet till arbetslivet, hur man jobbar i sin organisation oavsett om man 

är här, på kommunen eller någon annan stans. Men det är ju ett arbete som tar tid, man 

behöver läsa på, man behöver förstå, man behöver omsätta det i sin egen verksamhet och 

i sitt eget privatliv, det beror på vad man är beredd att göra.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5: Kodning av enkätfrågor 

Fråga Variabel: Ordinal / 

Nominal /Intervall 

Kodning 

 

F1 Ålder Intervall 1-5 

F2 Kön Nominal 0-2 

F3 Student Nominal 0-1 

F4 Inriktning Nominal 1-8 

F5 Termin Intervall 1-11 

F6 Extrajobb Nominal 1-2 

F7 Inkomst Intervall 1-7 

F8:1 - F8:7  Marknadsföring som 

kommunicerar hållbarhet 

Ordinal 1-5 

F9 Reklam Nominal 1-5 

F10:1 - F10:4 Information och kännedom Ordinal 1-5 

F11:1 - F11:5 Kompromiss Ordinal 1-5 

F12:1 - F12:8 Attityder Ordinal 1-5   

F13:1 - F13:2 Beteenden Ordinal 1-4 

F14:1 - F14:9 Beteenden Ordinal 1-5 
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Bilaga 6: Cronbach’s alpha kompositvariabel hållbar marknadsföring  

 

 
 

 
 

 

 

Bilaga 7: Cronbach’s alpha kompositvariabel kännedom 

 

 
 

 

 

Bilaga 8: Cronbach’s alpha kompositvariabel attityd  

 

 
 

 



 

 

91 
 

 

 

Bilaga 9: Cronbach’s alpha kompositvariabel val av hållbara 

restauranger  

 

 
 

 

 

 

Bilaga 10: Korrelation mellan kompositvariabler 
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