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Sammanfattning 
 
Idag blomstrar debatten om människans och det moderna samhällets framtid under 
parollen Hållbar utveckling. I media talas det dagligen om politiker som försöker lösa 
klimatfrågan, på arbetsplatser talas det om CSR-arbete, på handelshögskolor talas det 
om hållbarhetsredovisning och i jobbannonser söker företag hållbarhetschefer. 
Övergripande går det att se att hållbar utveckling har blivit ett erkänt begrepp och fått 
sig en stor roll i dagens moderna samhällsekonomi - och framförallt inom företagandet. 
Vi ser att företag har fått ett stort ansvar (om inte ansvaret) att främja för en hållbar 
utveckling genom att agera hållbart utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
perspektiv.  
 
Vidare ser vi att en stor del av detta ansvar kommer genom påtryckningar från ett 
modernt samhälle med medvetna konsumenter som i allt större utsträckning konsumerar 
hållbart och ställer vissa krav på företagen de handlar från. Detta har lett till att vi idag 
ser marknadsföringsstrategier och reklam som inriktar sig på att framhäva företags 
hållbara handlingar, exempelvis genom att påvisa att produktionen inte sker av 
barnarbetare eller att en vara är ekologiskt framställd. Detta kallas för Hållbar 
marknadsföring. Men fungerar det? 
 
Genom en omfattande enkätstudie i Umeå har vi undersökt i vilken utsträckning det 
existerar ett samband mellan just hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion. 
 
Av denna enkätstudie kan vi dra slutsatsen att konsumenter i Umeå är medvetna vad 
gäller deras hållbara konsumtion och hur den påverkas av hållbar marknadsföring. De 
upplever att deras hållbara konsumtion ökar av hållbar marknadsföring, att 
miljöcertifieringar stärker deras slutgiltiga val av varor och att de i viss mån väljer att i 
större utsträckning handla från företag med en hållbarhetsprofil. De anser även att 
tillgängligheten av hållbara varor är av vikt och att de är villiga att betala ett högre pris 
för en hållbar vara, så länge de är övertygande om att varan faktiskt är hållbar. Ibland 
ter sig däremot konsumenterna vara inkonsekventa i deras svar, där de uppvisar ett 
konsumtionsmönster som avviker från deras positiva attityd gentemot hållbar 
marknadsföring. Detta indikerar att sambandet mellan hållbar marknadsföring och 
hållbar konsumtion inte alltid är helt “svart och vitt”.  
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1. INLEDNING 
 
I detta inledande avsnitt avser vi att ge en introduktion till studien genom att redogöra 
för studiens fokus och syfte. För att göra detta har vi beskrivit bakgrunden till studiens 
problem och problemformulering. I kapitlet finner läsaren även en lista med 
begreppsdefinitioner.  

1.1 Ämnesval 
 
Som privatpersoner och ekonomistudenter i Sverige år 2013 har det varit oundvikligt att 
medvetet eller omedvetet slukas in i den högst aktuella debatten om hållbar utveckling. 
På TV-nyheterna talas det om politiker som försöker lösa klimatfrågan, på arbetsplatser 
talas det om CSR-arbete, i kurslitteraturen talas det om hållbarhetsredovisning och i 
jobbannonser söker företag hållbarhetschefer. Med andra ord har vi inte missat att 
ämnet “hållbarhet” börjar genomsyra vårt samhälle och det snabbt.  

Hur vi som ekonomistudenter fick upp intresset för hållbar utveckling, som vid en första 
anblick kan tänkas ha sin grund inom andra områden än samhällsvetenskap, är på grund 
av dess integration med företagsekonomi. Denna integration blev vi upplysta om under 
en gästföreläsning av rektorn vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet hösten 2013, 
som berättade om, samt vikten av, företags implementering av hållbarhet i sina 
redovisningsrapporter.  

Föreläsningen inspirerade oss att läsa på om hållbarhet och vi började bli mer 
observanta på den tidigare nämnda, oundvikliga, hållbarhetsdebatten i media. Det 
nyfunna intresset fick oss att även ifrågasätta vår egen roll i hållbarhetsdebatten, rollen 
som konsument. Med ett tidigare intresse i marknadsföring såg vi en intressant koppling 
mellan hållbar utveckling, konsumtion och marknadsföring. Detta resulterade i vårt 
ämnesval Hållbar marknadsföring och dess samband med hållbar konsumtion. 

1.2 Problembakgrund 
 

“Våra ekonomier och livsstilar har nått sin kapitalslukande kapacitet genom fossil 
doping, de bygger på teknologier och organisationsprinciper som inte är anpassade till 
långsiktig överlevnad, och man kan fråga sig om den försnillning från barnbarnen, som 

en icke hållbar utveckling innebär, beror på snäv egoism eller brist på förstånd” - 
(Bonnedahl, 2012, s. 31) 

De senaste 100 åren har antalet människor på jorden ökat explosionsartat och bara under 
de fyra senaste decennierna har jordens befolkning fördubblats, vilket sedermera 
innebär att mer av jordens resurser krävs för att stilla hunger, bygga bostäder och för 
ytterligare konsumtion av varor och tjänster (Bonnedahl, 2012, s. 24). 

I takt med ovanstående ökningar av konsumtion har begreppet “Hållbar utveckling” 
växt fram under de senaste decennierna (Belz & Peattie, 2012, s. 10), vilket används för 
att beskriva allt från företags utveckling till individers livsval och för att föra en 
diskussion om dagens utveckling gällande miljö och samhälle på både en nationell och 
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global arena (Bonnedahl, 2012, s. 15) - en diskussion om allt från klimatfrågan till 
barnarbete och korruption (Ottoson & Parment, 2013, s. 11). 

Globalt så fick innebörden och debatten kring begreppet ett genomslag bland 
konsumenter och företag år 1987, då WCED (ofta kallade Bruntlandkommissionen) 
skapade en struktur kring begreppet (Belz & Peattie, 2012, s. 10) och definierade det 
som: 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” - (Report of 

World Commission on Environment and Development (WCED), 1987, s. 36) 

Under 90-talet kom denna rapport att bli mycket inflytelserik, eftersom den förde 
samman hållbarhet och ekonomi. Genom begreppet “Sustainable Development” (hållbar 
utveckling) och dess genomslag började stora delar av miljörörelsen, politiker och 
näringslivet att arbeta sida vid sida med tanken om att fortsatt ekonomisk tillväxt var 
möjlig så länge den grundades på hållbara ställningstaganden vilka på sistone utvecklats 
till tre delar, nämligen ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande. 
(Ottosson & Parment, 2013, s. 15) 

Ekonomisk hållbarhet avser hur ekonomisk tillväxt kan skapas utan att riskera 
medarbetares hälsa samt materiella resurser, medan en miljömässig hållbarhet står för 
att ekonomisk tillväxt inte får ske på bekostnad av vår natur, miljö och ekologi. Social 
hållbarhet står för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle där människans 
grundläggande behov skall tillfredsställas. Dessa tre delar av hållbarhetsbegreppet 
överlappar ofta varandra. (Ottosson & Parment, 2013, s. 16) 

 

Figur 1. Skapad av författarna 2013. Hållbar utvecklings tre perspektiv. 

Idag är hållbarhet ett vardagligt inslag hos staten, näringslivet och konsumenter och är 
även ett inslag som sannolikt är här för att stanna (Emery, 2012, s. 5). Men vilken roll 
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har egentligen konsumenterna i den rådande debatten bland näringsliv och politiker om 
en hållbar utveckling? Till en början bör det nämnas att konsumtion har en central roll 
för samhällets tillväxt och utgör en central del i dagliga aktiviteter hos företag, statliga 
myndigheter och hos privata hushåll. Exempelvis sysselsätter svensk handel idag 
ungefär en halv miljon människor och utgör en tilltagande del av landets BNP. Således 
innebär detta att frågor som handlar om hur konsumtionsmönster förändras och hur 
detta påverkar olika branscher och produkter är centrala för företag, staten, myndigheter 
och hushåll, det vill säga centrala för hela samhällsekonomin. (Ottosson & Parment, 
2013, s. 33) 
 
Den extrema konsumtionsökning som pågår idag (Bonnedahl, 2012, s. 24) ligger till 
grund för en mängd ekonomiska, sociala och miljömässiga problem. Det är således 
ingen överdrift att konsumenterna i samhällsekonomin innehar en nyckelroll i diskursen 
mot en hållbar utveckling (Ottosson & Parment, 2013, s. 33). Gällande miljömässiga 
problem konsumerar vi årligen naturresurser som om det fanns ungefär ett och ett halvt 
jordklot (Bonnedahl, 2012, s. 24) och denna typ av konsumtion rubbar naturens balans 
vilket leder till en allt snabbare klimatförändring (WWF, 2013). Exempelvis skapar en 
förstärkt växthuseffekt allvarliga konsekvenser globalt för både natur och människa, där 
en tredjedel av den naturliga levnadsmiljön för växter och djur kan i framtiden försvinna 
vid en temperaturhöjning med två grader – med följder som att hela arter kan utrotas 
(WWF, 2013).  

Men vad kallas då den typ av konsumtion där konsumenter är fullt medvetna om 
hållbarhetsproblematiken? Eftersom konsumenter har fått en nyckelroll i den rådande 
debatten bland näringsliv och politiker om hållbar utveckling, har konsumtion som är 
relaterad till en medvetenhet gällande hållbarhet fått en egen prägel. Denna typ av 
konsumtion kallas för “Hållbar konsumtion” (Belz & Peattie, 2012, s. 79-105; Ottosson 
& Parment, 2013, s. 41-42) vilket enligt Konsumentverket i Sverige definieras på 
följande sätt: 

“Uttrycket hållbar konsumtion omfattar tre delar: miljömässig, ekonomisk och social 
hållbarhet. Att konsumera hållbart innebär att visa omsorg om konsekvenserna som ens 
köp av en vara eller tjänst får för miljön, ekonomin och sociala förhållanden, lokalt och 

globalt” - (Konsumentverket 2013) 

Medvetna konsumenter ställer idag höga krav på företag som inte arbetar ur ett hållbart 
perspektiv vilket kan skada företagens rykte och varumärke (Belz & Peattie, 2012, s. 
131). Företagens svar på detta är att skapa hållbara strategier och produkter som sedan 
marknadsförs vilket har skapat begreppet hållbar marknadsföring (Belz, 2006, s. 139).   

Hållbar marknadsföring utgår från befintlig marknadsföringsteori men med fokus på 
etiska, ekologiska och relationsbyggande aspekter som ligger i linje med hållbar 
utveckling (Belz & Peattie, 2012, s.17). Den hållbara marknadsföringen definieras på 
följande sätt: 

“Sustainable marketing is a holistic approach whose aim is to ensure that marketing 
strategies and tactics are specifically designed to secure a socially equitable, 

environmentally friendly and economically fair and viable business for the benefit of 
current and future generations of customers, employees and society as a whole.” - 

(Emery, 2012, s. 24) 



	  

	   4	  

Syftet med hållbar marknadsföring är att skapa ett kund-, socialt och miljömässigt värde 
(Belz, 2006, s. 139). Har detta värdeskapande ett samband med konsumtion? Eller är 
frågan om konsumtion endast kopplad till konsumenters medvetenhet och etik? Från 
tidigare forskning har det kommit fram att de viktigaste faktorerna i konsumenternas 
köpbeslut verkar vara pris, upplevt värde, varumärkesimage samt trender och mode 
(Ottosson & Parment, 2013, s. 23). Forskare inom området visar ett intresse för vad det 
finns för nytta med hållbar marknadsföring: 

“Developing a deeper understanding of the causal relationships linking different green 
marketing activities with their performance outcomes is important to theory 

development in this domain.” (Leonidou et al., 2012, s. 17) 

Ovanstående citat sammanfattar dagens forskningläge väldigt bra enligt oss. Vi ser att 
det finns väldigt mycket ny och modern forskning och litteratur som behandlar just 
hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion i dess många olika former. Dock 
åtskiljs dessa områden i princip hela tiden. Alltså att hållbar marknadsföring (ofta 
beskrivet ur ett företagsperspektiv) behandlas avskilt från hållbar konsumtion (ofta 
beskrivet ur ett samhällsperspektiv). Vi ser att dagens forskning är bristfällig när det 
kommer till att sammankoppla dessa två områden genom att undersöka dess samband, 
alltså i vilken utsträckning hållbar marknadsföring har ett samband med hållbar 
konsumtion. Denna observation menar vi vara det forskningsgap vi har identifierat och 
problematiserat utifrån bakgrunden vi i detta avsnitt har redogjort för. Vi ser således att 
detta problem ter sig vara intressant för dagens forskning inom området samt även för 
företag verksamma inom hållbar marknadsföring. Har då hållbar marknadsföring 
egentligen en påverkan på konsumenternas köpbeslut? Finns det ett samband mellan 
hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion?  

1.3 Problemformulering 
 
Detta föranleder oss således till ett problem vi funnit i teorin som vi avser undersöka: 

I vilken utsträckning existerar ett samband mellan hållbar marknadsföring och hållbar 
konsumtion? 

1.4 Syfte 
 
Med utgångspunkt i studiens problemformulering är vårt huvudsyfte att identifiera om, 
samt i vilken utsträckning, det finns ett samband mellan hållbar marknadsföring och 
hållbar konsumtion. För att uppfylla detta huvudsyfte, avser vi att kartlägga: 
 
- Kunskap om hållbarhet 
- Konsumtion av hållbara varor jämfört med vanliga varor 
- Prisets och tillgänglighetens roll vid konsumtion av hållbara varor 
- Olika mediers exponeringsgrad 
- Konsumenters attityd till hållbar marknadsföring 
- Konsumenternas tillit till hållbarhetsargument i marknadsföring 
- I vilken utsträckning attityder om hållbarhet skiljer sig från konsumtionsbeteenden 

Utifrån ovanstående huvudsyfte och delsyften avser vi att avslutningsvis värdera hållbar 
marknadsföring ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.  
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1.5 Begränsningar 
 
Som ekonomistudenter har vi valt att avgränsa oss mot hållbar utveckling, hållbar 
marknadsföring och hållbart konsumtionsbeteende, då dessa områden ligger inom 
ramarna för samhällsvetenskap och företagsekonomi, vårt intresse och studiens 
problem.  

Studien avser att undersöka om det finns ett samband mellan hållbar marknadsföring 
och hållbar konsumtion och vi har valt att inte begränsa oss till någon specifik vara eller 
tjänst och vi gör heller ingen skillnad på varor och tjänster. Detta på grund av studiens 
tidsram och att vi inte vill begränsa undersökningen mot en viss bransch, även om det 
kan vara av relevans för forskning inom området (se 8.3 Rekommendationer för 
fortsatta studier). 

Geografiskt har vi valt att begränsa oss till Umeås stadskärna (centrum) och vi utesluter 
andra städer och handelsplatser i Umeå kommun. Vi har valt Umeå då staden har en hög 
utbildningsnivå samt att populationen är relativt ung. Umeå är också en central 
shoppingstad i norra Sverige med tre gallerior i centrum samt tre handelsområden 
utanför staden.  

Vi har också begränsat vårt urval genom att använda ålder och kön som grund för 
urvalet. I linje med allmän forskningsetik har vi begränsat oss till respondenter som är 
18 år och äldre, för att föräldrars eller vårdnadshavares godkännande inte kan fastställas 
på plats. 
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1.6 Begreppsdefinitioner 
 
Sustainable Development - Engelska benämningen på “Hållbar utveckling” (se nedan) 

Hållbar utveckling - Betyder utveckling som ämnar göra gott ur ett socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. 

WCED - World Commission on Environment and Development 

Brundtlandkommisionen – annat namn för WCED (se ovan) 

Hållbar marknadsföring - Marknadsföring som kommunicerar sociala, miljövänliga 
och ekonomiskt hållbara budskap med syfte att påverka konsumtionsbeteende (både ur 
ett upplysande och affärsmässigt perspektiv) och skapa en hållbar tillväxt. 

Hållbar tillväxt - Innebär en tillväxt grundad på hållbara affärer, exempelvis ett företag 
som säljer hållbara produkter och växer genom dessa produkter. 

Social hållbarhet - Har fokus på sociala ämnen som fattigdom, barnarbete, 
arbetsvillkor. 

Miljömässig hållbarhet - Har exempelvis fokus på att miljön inte förorenas och att 
arter inom djurlivet inte utrotas. 

Ekonomisk hållbarhet - Har fokus på att tillväxt gynnar exempelvis utvecklingsländer 
där fattigdom är utbredd.  

CSR: Corporate Social Responsibility - Ett företags arbete med social hållbarhet som 
innefattar hela företagets intressenter som exempelvis arbetstagare, kunder, aktieägare 
och närsamhället.  

TBL: Triple Bottom Line - Ett samlingsbegrepp för hållbarhetens tre perspektiv: 
Socialt ansvar, Miljömässigt ansvar och Ekonomiskt ansvar. Ursprungligen handlar det 
om att rapportera ett företags handlingar utifrån dessa tre perspektiv. 

Greenwashing - En teori att företag exempelvis marknadsför produkter som hållbara 
även fast de inte är det.  

Hållbart konsumtionsbeteende - Konsumtionsbeteende av hållbara varor och tjänster. 

Attityd-Beteende gap – Ett gap mellan attityd till någonting och uppvisat beteende i 
relation till det. 
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta avsnitt redogörs det för studiens utgångspunkter. Avsnittet inleds med en 
redogörelse av vår upplevda förförståelse för att sedan fortsätta med en diskussion om 
vårt metodval i vetenskapliga sammanhang där vi redogör för ontologi, kunskapssyn 
och forskningsansats. Avsnittet fortsätter sedan med en redogörelse om studiens 
perspektiv, motivering av val av teori och en sammanfattning av Brundtlandrapporten. 
Avslutningsvis redogör vi för hur vi har hittat våra källor samt kritik mot dessa. 

2.1 Förförståelse  
 
Som ekonomistudenter vid Umeå universitet innehar vi en teoretisk bakgrund med 
kurser inom allt från marknadsföring till finansiering och juridik. En av författarna har 
även en studiebakgrund inom beteendevetenskap. Vår hopslagna erfarenhet ger oss en 
någorlunda förståelse och känsla för marknadsföring, ”branding” och beteenden ur olika 
perspektiv, en teoretisk förförståelse vi anser vara acceptabel.  

Som beskrivet i 1.1 Ämnesval uppstod intresset för hållbar utveckling och dess roll i 
ekonomin under en föreläsning hösten 2013 av rektorn på Handelshögskolan vid Umeå 
universitet. Det bör nämnas att detta var en “ögonöppnare” och att vi inte hade någon 
avsevärd kunskap om hållbar utveckling innan. Vi kan dock förstå att en negativ 
miljöpåverkan och sociala missförhållanden inte är godtyckligt och etiskt försvarbart 
vilket gör att vi kan identifiera våra värderingar med ämnet hållbarhet som i hög grad är 
ett etiskt laddat begrepp.  

Denna studie kombinerar områdena för hållbar utveckling, hållbar konsumtion och 
hållbar marknadsföring och vi anser oss ha en acceptabel teoretisk förståelse för 
områdena som helhet för att utföra denna undersökning. Dock kan vi se att vår 
teoretiska kunskap inom området för hållbar utveckling bör utvecklas, vilket föranleder 
en intensiv läsperiod kring hållbarhet för att få en acceptabel teoretisk grund att stå på 
inför producerandet av empiri. 

Förutom vår teoretiska förförståelse för vårt ämnesval bör det lyftas fram att även vi är 
konsumenter som står inför dagliga val om att konsumera hållbart eller ej. Vårt eget 
konsumtionsbeteende och våra undermedvetna värderingar kan således innebära en risk 
vid analysen av studiens resultat. Vi kommer dock aktivt ifrågasätta våra argument för 
att i största möjliga mån behålla vår objektiva verklighetssyn och därav undvika dessa 
risker.  

Figur 2. Skapad av författarna 2013. Modell över metodologiska utgångspunkter. 

Objektiv	  
verklighetssyn	  

Positivistisk	  
kunskapssyn	  

Deduktiv	  
forskningsansats	  
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2.2 Ontologisk ståndpunkt 
 
Begreppet ontologi betyder ”läran om varat”, hur världen faktiskt ser ut, och är ett väl 
debatterat begrepp bland filosofer sedan flera hundra år (Jacobsen, 2002, s. 29). 
Ontologiska frågeställningar rör frågor som handlar om de sociala tingens art eller 
natur, med vikten på om huruvida dessa skall uppfattas som objektiva som besitter en 
yttre verklighet eller som konstruktioner som bygger på handlingar och uppfattningar. 
Dessa två synsätt delas ofta in i begreppen objektivism respektive konstruktionism 
(Bryman, 2011 s. 35-36). Vidare menas det att ståndpunkten objektivism leds av en 
kunskapssyn som innebär att fakta är, som tidigare nämnt, extern (går ej att influera) 
men även fri från värderingar till skillnad mot konstruktionismen som grundar sig i att 
verkligheten är en social konstruktion baserad på intentioner och handlingar (Blumberg 
et al., 2005, s. 19). 

Avsikten med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning det existerar ett 
samband mellan hållbar marknadsföring och konsumtionsbeteenden, baserat på en 
kvantitativ enkätundersökning. Då detta vetenskapliga åtagande motiveras av att, i ett 
senare skede, kunna generera ett (om möjligt) generaliserbart resultat kring 
konsumentens attityd och beteende gällande hållbar marknadsföring innebär det att vårt 
ontologiska ställningstagande naturligt hamnar inom är objektivismen. Vi avser således 
att undersöka samt skapa en värderingsfri och (om möjligt) generaliserbar bild av i 
vilken utsträckning konsumenter påverkas av hållbar marknadsföring. 

Då kunskapssyn i vetenskapliga sammanhang syftar till hur en forskare uppfattar den 
studerade verkligheten (Saunders et al., 2009, s. 110) ser vi, som forskare, alltså 
verkligheten som objektiv. I studiens problemformulering och uppvisade resultat 
beskrivs en viss verklighet med tillhörande företeelser objektivt, om i vilken 
utsträckning hållbar marknadsföring påverkar konsumenter. Dessa företeelser anser vi 
existera och dess existens och definition anses vara oberoende av aktörerna, i linje med 
objektivismen som ontologisk ståndpunkt (Bryman, 2011, s. 36). 

Som tidigare nämnt är ontologi ett väl debatterat begrepp (Jacobsen, 2002, s. 29) och ett 
annat ontologiskt synsätt, förutom objektivismen, är konstruktionismen (Bryman, 2011, 
s. 35-36). Vår ontologiska ståndpunkt kommer inte att beblandas med 
konstruktionistiska tankesätt där tanken om att resultat, som uppvisas angående hållbar 
marknadsförings påverkan på konsumenter, har skapats av oss själva (som sociala 
aktörer) och ständigt förändrats, av oss själva (Bryman, 2011 s. 37). Hade vi däremot 
anammat dessa tankesätt hade studien intagit en helt annan skepnad i form av ett 
annorlunda syfte och problem. Istället för att, i objektivismens tecken, passivt beskriva 
samhället ”utifrån” (Jacobsen, 2002, s. 31) hade vi valt att exempelvis studera attityder 
och beteenden gentemot hållbar marknadsföring som en social konstruktion bland 
konsumenterna. 

Med ovan sagt intar vi ett objektivt ställningstagande vid insamlingen av underlag, med 
tanken om att vi som forskare och samhället vi kartlägger är två separata element 
(Jacobsen, 2002, s. 31) och att uppvisat resultat i denna studie inte påverkas av 
subjektiva tolkningar och konstruktioner. 
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2.3 Vetenskapssyn  
 

”En vetenskaplig inriktning 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) 

I föregående avsnitt redogjordes det för att vi som författare och forskare uppfattar 
verkligheten som objektiv. Förutom en redogörelse av vår ontologiska ståndpunkt ser vi 
följaktligen att det bör redogöras för vår kunskapssyn, vilket handlar om vad som skall 
betraktas som eller vad som är kunskap inom vårt ämnesområde (Bryman, 2011, s. 29). 

Syftet med denna studie är att undersöka om det existerar ett samband mellan hållbar 
marknadsföring och konsumtionsbeteenden vilket med andra ord betyder en 
kartläggning av den hållbara marknadsföringens påverkan på ett visst 
konsumtionsbeteende. Vi som författare kommer därav att utgå från en positivistisk 
kunskapssyn, vilket är en naturvetenskaplig inriktad kunskapsteori (Bryman, 2011, s. 
30; Blumberg et al., 2005, s. 18) som innehar ett grundläggande antagande om att 
sociala system innehåller vissa generella lagar som till exempel inom fysiken (Jacobsen, 
2002, s. 30) och även biologin (Andersson, 1979, s. 14). 

För just denna studie innebär en positivistisk kunskapssyn bl.a. att vår verklighetssyn på 
hållbar marknadsföring, som tidigare nämnt i avsnittet om verklighetssyn, är objektiv 
och att forskningen är värderingsfri där vi intar en roll som ”objektiva analytiker” när vi 
kartlägger ett eventuellt samband mellan hållbar marknadsföring och hållbar 
konsumtion. (Blumberg et al., 2005, s. 18-19) 

Följaktligen innebär detta att vi använder oss av naturvetenskapliga metoder när vi 
studerar hållbar marknadsföring och dess påverkan på konsumtion. Således är studiens 
uppbyggnad och utformning skapad efter positivismens principer. Förutom den tidigare 
nämnda objektiviteten, att vi endast ser företeelser och fenomen inom vårt 
ämnesområde som kan bekräftas av våra sinnen, alltså uppfatta en ”verklig verklighet”, 
är studiens problem hämtad ur befintlig teori där vi har upptäckt ett gap som ligger till 
grund för studiens undersökning. (Bryman, 2011, s. 30) 

I praktiken innebär detta att vi exempelvis har använt oss av en likertskala vid 
enkätkonstruktionen, för att på ett objektivt sätt kunna mäta konsumenters attityder till 
olika påståenden. Förutom en strävan mot objektivitet och generaliserbarhet ligger detta 
exempel även i linje med en strävan efter replikerbarhet, alltså möjligheten att återskapa 
vår enkätundersökning (Jacobsen, 2002, s. 37). Således använder vi oss inte av 
exempelvis intervjufrågor med fria svar, där tolkningar och ”konstruktioner” av 
konsumenternas svar kan tänkas förekomma enligt den s.k. hermeneutiska 
vetenskapssynen (Egidius, 1986, s. 41-43; Bryman, 2011, s. 32). 

Hermeneutik betyder just ”tolkning av budskap”, ”tolkning av texter” (Egidius, s. 41) 
och vi har således ej utgått från denna vetenskapssyn då den bygger på förståelse och 
tolkning (Bryman, 2011, s. 32). Eftersom kausalitetstänkandet är främmande inom 
hermeneutiken (Andersson, 1979, s. 31) men ligger till grund för vår kvantitativa 
undersökning blir således positivismen relativt självklar som vetenskapssyn för att 
kunna (om möjligt) uppvisa ett generaliserbart och replikerbart resultat. 
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Hade vi däremot förhållit oss annorlunda och då genom en hermeneutisk vetenskapssyn 
hade studien fått en annan prägling, med fokus på just tolkning och förståelse. Istället 
för att kvantitativt kartlägga om och hur hållbar marknadsföring påverkar 
konsumtionsbeteende torde sig metodvalet bli kvalitativt och resultera i djupintervjuer 
som exempelvis undersöker och försöker förstå konsumenters känslor mot hållbar 
marknadsföring och effekten på deras konsumtion. (Blumberg et al., 2005, s. 19) 

2.4 Forskningsansats 
 
”Characteristic of scientific research, whether it is a masters thesis, a dissertation or a 
large-scale government-sponsored research programme, is the inclusion of theory” – 

(Blumberg et al., 2005, s. 22) 

I tidigare avsnitt har det redogjorts för vår verklighets- och kunskapssyn, vilka är 
objektivismen och positivismen. Tillsammans ser vi att dessa bildar en fundamental 
grund för vår studies forskningsansats vilken naturligt blir den deduktiva ansatsen. 
Varför det faller sig naturligt är för att denna studie kommer att utgå från teori och 
senare bilda empiri, vilket gäller för en deduktiv forskningsansats (Jacobsen, 2002, s. 
34). Med andra ord kommer vi i denna studie att utgå från befintlig teori när vi skall 
generera empiri, alltså att undersöka i vilken utsträckning det existerar ett samband 
mellan hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion. 

Att genom en deduktiv ansats ”utgå från befintlig teori” betyder att vi härleder vår 
problemformulering utifrån befintliga teoretiska resonemang som underkastas en 
empirisk granskning i form av en enkätundersökning (Bryman, 2011, s. 26). Denna 
enkätundersökning, som är uppbyggd på operationaliserade mätbara enkätfrågor utifrån 
teori, kommer således att testa om dessa förväntningar stämmer överens med 
verkligheten (Jacobsen, 2002, s. 34) i form av ett (om möjligt) analyserbart resultat som 
vi kan presentera slutsatser från. 

 
Figur 3. Skapad av författarna 2013. Deduktivt tillvägagångssätt. 
 
Förutom deduktion finns det även en induktiv ansats, vilken skiljer sig radikalt mot den 
deduktiva då ansatsen inte har samma relation mellan orsak och slutsats (Blumberg, 
2005, s. 23). Istället innebär det induktiva angreppssättet att teorin är resultatet av en 
forskningsinsats, alltså att generaliserbara slutsatser dras på grundval av observationer, 
dvs. ny teoribildning eller empiriska generaliseringar (Bryman, 2011, s. 28). 
 
För vår studie hade, istället för en deduktiv ansats, en induktiv ansats inneburit en helt 
annorlunda form av uppsats. En induktiv ansats är ofta förknippad med kvalitativ 
forskning (Ghauri & Grönhaug, 2005, s. 15) och likaså skulle säkerligen utfallet för 
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denna studie även bli. Exempelvis hade vi, på ett kvalitativt vis, istället utfört 
djupintervjuer (med en subjektivistisk verklighetssyn och hermeneutisk kunskapssyn) 
där våra observationer senare skulle kunna bilda ny teori om hållbar marknadsföring 
och eventuella samband med hållbar konsumtion. 

Förutom den tidigare diskussionen kring motiveringen av en deduktiv ansats, vill vi 
även belysa läsaren om att en induktiv forskningsansats säkerligen skulle bidra till 
vetenskapen. Dock anser vi oss själva inte som kvalificerade nog för att bilda ny teori 
inom området för hållbar marknadsföring och konsumtion. 

Sammanfattningsvis har vi valt en deduktiv ansats då den lämpar sig bäst för just vår 
studies ändamål som avser att objektivt kartlägga i vilken utsträckning det existerar ett 
samband mellan hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion, med hjälp av en 
kvantitativ enkätundersökning. 

2.5 Perspektiv 
 
Studien kommer att presenteras utifrån ett konsumentperspektiv, men i vissa fall 
analyseras utifrån ett företagsperspektiv. Som tidigare nämnt i syftet avser vi att 
identifiera om, samt i vilken utsträckning, det existerar ett samband mellan hållbar 
marknadsföring och hållbar konsumtion. Detta genom en kvantitativ enkätundersökning 
som konsumenter i Umeå kommer att få besvara. Deras svar utgör empirin i studien och 
blir således det underlag som ligger till grund för att kunna besvara studiens 
problemformulering. Även delsyftet att värdera hållbar marknadsföring utifrån ett 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv är grundat ur ett konsumentperspektiv.  

2.6 Val av teori 
 
Då vi avser att undersöka om det finns ett samband mellan hållbar marknadsföring och 
hållbar konsumtion har vi, efter att grundligt gå igenom tidigare forskning inom dessa 
områden, kommit fram till tre teoretiska områden som denna studie har som grund, 
hållbar utveckling, hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion. Dessa tre områden 
ger oss en bred inblick i studiens problem och möjliggör en teoretisk grund att stå på 
inför operationalisering och analys. Alla tre områden innefattar egna mer djupgående 
teorier som används som underlag i studien. Nedan redogörs det för dessa tre områden: 

2.6.1 Hållbar utveckling 
 
För att kunna förstå hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion, har vi 
inledningsvis valt att fördjupa oss inom teorin för hållbar utveckling. En samhällelig, 
etisk och historisk inblick i ämnet ser vi som en förutsättning för att kunna förstå och ge 
den förkunskap som krävs för att studera hållbar marknadsföring och konsumtion, både 
för oss som författare men även för läsaren.  

2.6.2 Hållbar konsumtion 
 
Då vårt huvudsyfte med studien är att identifiera om, samt i vilken utsträckning, det 
finns ett samband mellan hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion, utgör teori 
inom hållbar konsumtion en väsentlig del för studiens teoretiska del. Inom ramarna för 
hållbar konsumtion har vi upptäckt återkommande resonemang och begrepp i 
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litteraturen som vi har valt att inkludera i studiens teoretiska referensram, som grund till 
senare analys. Dessa är bl.a. hållbar konsumtion ur ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt perspektiv, attityd kontra beteende, tillit, kompromissvilja och övertygelse 
samt prisets roll vid hållbar konsumtion. Och självfallet den hållbara marknadsföringens 
roll vid konsumtion. 

2.6.3 Hållbar marknadsföring 
 
Som tidigare nämnt i problembakgrunden är hållbar marknadsföring en utbyggnad av 
befintlig marknadsföringsteori och inom ramarna för hållbar marknadsföring har vi 
upptäckt återkommande teorier som genomsyrar området för hållbar marknadsföring 
och som står som grund i vår teoridel och senare analys. Dessa är bl.a. hållbar 
marknadsföring ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv, en grön och 
hållbar marknadsföringsmix, hållbara varumärken (sustainable branding), greenwashing 
och certifieringar.  
 

2.7 Rapport A/42/427 (Brundtlandkommissionen) 
 
I problembakgrunden har det redogjorts för att WCED:s rapport fått en väsentlig 
betydelse för hållbarhetsfrågan då den gav ämnet hållbar utveckling struktur och 
koppling till ekonomi (Ottosson & Parment, 2013, s. 15). För att läsaren skall få en 
förståelse för grunden i hållbarhetsfrågan har vi därav valt att lyfta vissa delar ur 
rapporten som behandlar hållbar utveckling ur ett samhällsperspektiv. Notera att denna 
rapport är av politisk karaktär och således ingår i studiens utgångspunkter och inte i 
den teoretiska referensramen. Eftersom vi nämner rapporten ett flertal gånger i studien 
ser vi det som lämpligt att nedan summera dess innehåll.  

I World Commission on Environment and Developments rapport A/42/427 från 1987, 
Our common Future: Report of the World Commission on Environment and 
Development, även kallad Brundtlandkommissionen, definieras hållbar utveckling som: 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” - (WCED, 

1987, s. 37) 

De ekonomiska och sociala målen för hållbarhet anser WCED skall definieras i alla 
länder oavsett utvecklingsgrad och monetärt tillstånd. Definitionen kommer variera 
mellan länder, men de måste dela vissa generella synsätt och ha samma förståelse för 
grundtanken kring hållbar utveckling. För att sedan skapa en bred strategi och tydliga 
ramar för att nå hållbar utveckling i respektive land.  

Utveckling, menar WCED, innehåller en progressiv förvandling av ekonomiska system 
och samhällen. Utveckling som är hållbar ur ett fysiskt perspektiv kan teoretiskt 
fullföljas i ett politisk forum, men fysisk hållbarhet kan inte säkras om inte 
utvecklingspolicys tar hänsyn till förändringen av tillgång till jordens resurser och 
fördelningen mellan kostnader och fördelar. WCED menar att det finns en oro som 
grundar sig i att det kommer skapas en social orättvisa mellan generationer, en oro som 
går i arv till varje generation.  
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WCED:s rapport (1987, s. 37) tar också upp att de fattigas behov ska prioriteras och att 
teknologiska och sociala organisationer skall minska sin påverkan på miljön för att den 
skall kunna möta nutida och framtida behov. Även ekonomisk och social utveckling 
måste definieras i termer av hållbarhet. Dessa tre områden: Socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt ansvar utgör grunden för hållbar utveckling. Vi kommer, utifrån rapporten, 
nedan presentera varje område lite mer ingående.  

Socialt ansvar 
 
På jorden lever många människor i fattigdom, och speciellt utpräglat är detta i 
utvecklingsländer. Det behov som finns för många i dessa länder är mat, kläder, boende 
och arbeten. Detta leder till en orättvisa i världen där kvaliteten i fattigare länder måste 
öka, alltså att hållbar utveckling måste möta alla människors behov och skapa 
möjligheter för att de ska kunna skapa sig ett bättre liv. Att använda för mycket resurser 
idag innebär att vi tar resurser från framtida generationer och vi kan se en teknologisk 
utveckling som kan lösa nutida problem men som kan skapa större problem i framtiden. 
Detta kan leda till att stora delar av jordens framtida befolkning kan bli drabbade av 
dålig nutida utveckling. (WCED, 1987, s. 37-40) 

Miljömässigt ansvar 

Levnadsstandarden bland många människor skapar ett större avtryck på miljön än vad 
som är hållbart. Det är sociala och kulturella förhållanden som ofta ger oss 
uppfattningen av vilka behov som behöver stillas. Hållbar utveckling måste främja nya 
ideal och värderingar kring konsumtion och uppmuntra alla att sträva efter en 
konsumtion inom gränserna för ekosystemets återhämtning. En ökning av jordens 
population kommer öka förbrukningen av jordens resurser och detta märks tydligare i 
utvecklingsländer där en sänkt levnadsstandard är effekten av en orättvis distribution av 
resurser. Hållbar utveckling kan bara fullföljas om den demografiska utvecklingen är i 
takt med ekosystemets återhämtning och vi sätter ett mycket högre tryck på jordens 
naturliga system nu än vad vi gjort tidigare. Detta hotar både lokala och globala 
ekosystem vilket inte får hända. Hållbar utveckling får inte hota ekosystem som stödjer 
liv på jorden vilket inkluderar atmosfären, vatten, jord och allt levande. (WCED, 1987, 
s. 37-40) 

Ekonomiskt ansvar 

Att möta grundläggande behov kräver i viss utsträckning tillväxt, och hållbar utveckling 
kräver ekonomisk tillväxt i länder där dessa behov inte möts. I andra länder kan det 
finnas en konsekvent ekonomisk tillväxt så länge den håller sig inom hållbara mått och 
inte utnyttjar andra. Ibland räcker inte enbart tillväxt då en hög produktivitet kan 
samexistera med fattigdom. Därav kräver hållbar utveckling att samhällen möter sociala 
behov genom att öka produktiviteten samt att ge alla en rättvis chans till de möjligheter 
som samhället ger. (WCED, 1987, s. 37-40) 

2.8 Litteraturssökning 
 
För att finna relevant litteratur och artiklar inom fälten för hållbar utveckling, hållbar 
marknadsföring och hållbar konsumtion har vi tagit hjälp av Umeå Universitets 
bibliotekskatalog och dess tillgång till olika databaser. Under studiens gång har vi 



	  

	   14	  

kontinuerligt läst artiklar och böcker om vårt givna forskningsområde vilket gett oss en 
grundlig förståelse för teorin om hållbar utveckling, marknadsföring och 
konsumtionsbeteenden. Genom att läsa en artikel som i sin tur hänvisar till en annan 
forskare eller författare har vi även ur teorin härletts till andra forskare och därav utgått 
från grundkällor i största möjliga utsträckning.  

Umeå universitetsbiblioteks allmänna söktjänst har varit vårt främsta verktyg för att 
finna forskning och litteratur inom vårt forskningsområde. De sökord som använts är: 

Sustainability 

Sustainable development 

Sustainable marketing 

Sustainable Consumption 

Sustainable consumers 

Sustainable Marketing mix 

Green Marketing 

Hållbarhet 
 
Hållbar utveckling 

Hållbar marknadsföring 

Hållbar konsumtion 

Konsumtionsbeteende 

Hållbart konsumtionsbeteende 

Till dessa sökningar har vi gjort tillval på ämnen som exempelvis vetenskapliga 
artiklar, marketing, sustainability, consumer behaviour och purchase decision. Detta 
har lett till att vi använt oss av 28 källor funna ur Umeå universitetsbiblioteks allmänna 
söktjänst.  

Vidare har vår handledare hjälpt oss med att söka upp 11 böcker rörande 
forskningsmetod varav sju böcker använts i studien. Även vår tidigare lärare samt vän 
Elin Nilsson, som numera är doktorand och forskarstudent på Handelshögskolan i 
Umeå, har försett oss med sex artiklar varav vi använt fyra i vårt teoriavsnitt.  

Teorier inom hållbar utveckling är även aktuella i media, vilket föranlett oss att använda 
artiklar från media i relevanta avsnitt. Dock inte som några teoretiska källor, utan mer 
som källor vilka visar på ett visst samhällsklimat. 
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För att ge läsaren en bild om certifieringar och hållbar konsumtion har vi använt oss av 
internetkällor från svanen och konsumentverket. Internetkällor har även använts för att 
ta del av statistik till vårt urval.  

2.9 Källkritik 
 
Vid användning av andra forskares teorier och litteratur är det viktigt att vara kritisk för 
att studien skall anses som reliabel. Vår studie består av primära och sekunda källor, där 
primära källor är fakta baserat på vårt resultat och sekundära källor utgörs av tidigare 
undersökningar kring hållbar utveckling, marknadsföring och konsumtionsbeteende, 
vetenskapliga artiklar, statistik, litteratur samt hemsidor. Dessa sekundärdata är av vikt 
för studiens deduktiva ansats, dock kan sekundärdata inte alltid anpassas helt efter en 
aktuell problemformulering (Jacobsen, 2002, s. 153). På grund av vår knappa tidsram 
har vi dock valt att ändå använda sekundära källor i vår studie då det skulle ta mer tid än 
10 veckor att skapa teorier kring våra valda teorifält, samt att vi som tidigare nämnt inte 
anser oss själva vara kvalificerade nog för att bilda teori. 

Vidare ser vi att det ställs ett högre krav på forskarens objektivitet vid användning av 
sekundära källor, då denne tolkar informationen som finns. Detta har föranlett oss att 
vara kritiska mot den information vi samlat in och i största möjliga mån använda 
ursprungskällor för att undvika att andra forskare tolkat ursprungskällan fel och således 
öka studiens reliabilitet samt validitet.  

I vår studie har vi i stor utsträckning använt oss av forskarna Belz, Peattie och Emerys 
tidigare verk. Detta kan begränsa vår studies bredd av befintlig teori då vi ofta refererar 
till ovan nämnda författare vad gäller teorier om hållbar marknadsföring. Dock är dessa 
forskare pionjärer inom fältet hållbar marknadsföring och som ofta blir refererade till av 
andra forskare inom området, exempelvis refererar Ottosson & Parment (2013) i sin bok 
till Belz & Peatties gemensamma verk Sustainability Marketing: A Global Perspective 
(2012). Därav blir även Belz, Peattie och Emery ursprungskällan för många andra 
studier. För att stärka vår studie har vi alltid uppsökt grundkällor, vilket vår referenslista 
visar där några väldigt citerade och ”genomslagskraftiga” artiklar finns med, av bl.a. av 
författarna Ken Peattie, Berry Emery och Vermeir & Verbeke (se referenslistan). 

Som tidigare nämnts har vi gjort vår insamling av teori på Umeå Universitetsbibliotek 
samt i dess söktjänst. Umeå Universitetsbibliotek har ett stort antal tryckta exemplar och 
sökmotorn har tillgång till flera olika vetenskapliga databaser som exempelvis Business 
Source Premier. Då Umeå Universitetsbibliotek tillhandahåller en stor bredd inom olika 
forskningsområden anser vi att vi haft en tillräcklig och stor tillgång till relevant 
information angående vårt forskningsområde. Även här begränsar vår tidsram oss från 
att leta andra insamlingsmöjligheter av teori. När vi sökt artiklar i 
Universitetsbibliotekets söktjänst har vi även valt “peer reviewed”-artiklar, vilket 
innebär att de är granskade och godkända av den vetenskapliga tidning som artikeln är 
tryckt i, vilket ökar trovärdigheten i källan. Det är dock viktigt att fortsatt förhålla sig 
kritisk till dessa studier oavsett om de är ”peer reviewed” eller inte. 

Vi vill även rikta kritik till vissa källor hämtade från internet, bland annat information 
om certifieringar, information från WWF och nyhetskällor. Dessa källor är inte 
förankrade i vetenskapligt publicerade artiklar eller böcker och kan ha en dold agenda i 
sig då det är företag och organisationer som ligger bakom dessa. Dock menar vi att 
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källor likt dessa inte är av stor betydelse i vår studie utan fungerar mer som komplement 
till övrig litteratur, för att få en bredare samhällssyn, vilken kan vara svår att omfamna 
med endast vetenskapliga artiklar. För objektivitetens skull vill vi dock nämna dessa 
risker för läsarens skull. 

Då teorier om olika hållbara perspektiv är relativt nya har vi använt mycket 
nyproducerad litteratur och forskning. Den äldsta källan är från 1979 och innehåller 
information om positivism och hermeneutik som inte ligger till grund för 
operationaliseringen vilket innebär att dess ålder inte påverkar vår analys i studien. 
Således är de flesta vetenskapliga artiklarna och litteratur angående hållbar 
marknadsföring och konsumtion från 2009 och framåt. Detta gör vårt teorikapitel 
aktuellt och relevant för vår problemformulering och vårt syfte. En fråga vi dock kan 
ställa oss är om ny forskning alltid är bättre än tidigare forskning? Teorin om hållbar 
utveckling, hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion är relativt ny och resultaten 
från mångårig forskning börjar nu florera i vetenskapliga skrifter vilket innebär att 
mycket forskning och kartläggning kring ämnet faktiskt är ny, vilket kan tänkas 
innebära en risk. Speciellt om denna studie läses långt efter år 2014.  
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3. TEORI 
 
I detta kapitel görs det en genomgång av tidigare redovisade studier och teorier inom 
områdena för hållbar utveckling, hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion. 
Dessa värderas även genomgående med vad de bidrar med till den aktuella studien. 
Avsnittet inleds med vår egen inledande modell och avslutas med en utökad version av 
denna modell. 

3.1 Inledande modell 
 
Som beskrivet i studiens utgångspunkter grundar sig studien på en teoretisk referensram 
innehållandes tre stora områden vilka är hållbar utveckling, hållbar marknadsföring och 
hållbart konsumtionsbeteende/hållbar konsumtion. Innan en djupare genomgång av 
dessa, vilka innehåller olika typer av underteorier och modeller, vill vi visa en inledande 
modell (se figur 4 nedan). Efter att ha gjort en grundlig litteraturgenomgång ser vi att 
litteraturen ger en bild att alla de tre områdena påverkar varandra och hör ihop på ett 
eller annat sätt. Vi ser att en diskurs mot en hållbar utveckling leder fram teorier inom 
hållbart konsumtionsbeteende, vilket i sig självt menas vara viktigt för en hållbar 
utveckling. Det hållbara konsumtionsbeteendet ser vi även beskrivas som en faktor till 
att företag svarar på detta i form av hållbar marknadsföring, vilket i sig självt kan tänkas 
leda till ett hållbart konsumtionsbeteende - om det existerar ett samband mellan dessa. 
Den inledande teorimodellen som tas med in i teorikapitlet ser ut som följande: 
 

Figur 4. Skapad av författarna 2013. Inledande teorimodell. 

3.2 Hållbar utveckling 
 
I studiens ämnesval och problembakgrund redogörs det för att hållbar utveckling 
behandlas i många olika forum. Inom ramarna för denna studie ser vi dock hållbar 
utveckling ur ett företagsekonomiskt perspektiv vara intresse, alltså hållbart 
företagande. Se gärna avsnitt 1.5 Begränsningar för vidare diskussion kring hållbar 
utveckling ur andra perspektiv än det samhällsvetenskapliga och företagsekonomiska. I 
detta avsnitt avser vi att introducera begreppet hållbar utveckling ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv då begreppet är av vikt för vår fortsatta teorigenomgång 
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av hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion. Notera dock att detta avsnitt avser 
att vara just en introduktion till den teoretiska referensramen och kommer således inte 
ligga till grund för djupare analys vid senare tillfällen i studien. 
 
Kärt barn har många namn. Vissa företag väljer att kalla det för Corporate Social 
Responsibility (CSR), Corporate Responsibility eller Environmental and Social 
Governance (Grankvist 2012, s. 17-20), vilka i folkmun är vanligt förekommande 
begrepp. Det begrepp som blivit vanligast i frågan är dock det övergripande begreppet 
Sustainability, som betyder varaktig/bestående (Atkinson et al 1999, s. 3; Grankvist 
2012, s. 20). Sustainability direkt översatt till svenska är hållbarhet. Vi kommer 
fortsättningsvis att skriva ut både det engelska och det svenska uttrycket beroende i 
vilket sammanhang det nämns.  
 
Inledningsvis bör det åter redogöras för hållbar utveckling som begrepp. Med hållbar 
utveckling menas en utvecklingsprocess som är varaktig/bestående genom tiden 
(Atkinson et al., 1999, s. 3). Detta är dock inte den enda definitionen av begreppet, 
vilket är väldigt mångfacetterat och olika betydelser kan således skapa olika 
uppfattningar bland allmänheten. I denna studie utgår vi från WCED:s rapport där 
begreppet "behov" är en av grundstenarna för hållbar utveckling vilket leder till att 
utvecklingen ska täcka olika behov (Atkinson et al., 1999, s. 3). I denna studie utgår vi 
från följande definition, som redan nämnts i problembakgrunden: 
 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” - (WCED, 

1987, s. 36) 
 
Exempel på behov som bör stillas genom hållbar utveckling är fattigdom, hunger och 
boende i utvecklingsländer. Vidare måste hållbar utveckling främja nya ideal och 
värderingar kring konsumtion och uppmuntra alla att sträva efter en konsumtion inom 
gränserna för ekosystemets återhämtning. (WCED, 1987, s. 37) 
 
Då denna studie är skriven inom ramarna för företagsekonomi, med ett syfte att 
undersöka i vilken utsträckning hållbar marknadsföring påverkar konsumentens val vid 
köp, blir således hållbar utveckling ur ett företagsperspektiv av intresse. Mawhinney 
(2002, s.4) skriver i sin bok Sustainable Development: understanding the green debates 
att World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) definierar hållbart 
företagande som: 
 

"Sustainable business practise requires 'business leadership as a catalyst for change 
toward sustainable development, and to promote the role of eco-efficiency, innovation 

and corporate social responsibility toward sustainable development'."  
 
Likt tidigare resonemang om att hållbar utveckling är ett mångfacetterat begrepp, ser vi 
utifrån denna litteraturgenomgång att även hållbart företagande är det. Historiskt sätt, 
under industrialismens tidigare dagar, fanns en syn på företagare som filantroper, när de 
med hjälp av sin förmögenhet skapade samhällsnytta (Grankvist 2012, s. 30). Däremot 
menar Grankvist (2012, s. 40) att dagens samhälle ser hållbar utveckling mer som en av 
företagens strategier för att nå större framgång. 
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Som tidigare nämnt delas hållbar utveckling på samhällsnivå in ett socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt perspektiv enligt Brundtlandkommissionen (WCED, 1987, s. 36). En 
erkänd modell för dessa perspektiv inom företagandet är John Elkingtons Triple Bottom 
Line (TBL) (Elkington, 1997). TBL innebär att företag borde redovisa sin hållbarhet 
utifrån de ovanstående tre perspektiven i årsredovisningen, det vill säga hur företaget tar 
sitt sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar (Elkington, 1997; Emery, 2012, s. 
22). I teorin ser vi dock att TBL är ett samlingsnamn för de tre perspektiven i andra 
sammanhang än bara i årsredovisningen (Emery, 2012; Belz & Peattie, 2012; Elkington, 
1997).  

 
Figur 1. Skapad av författarna 2013. Hållbar utvecklings tre perspektiv. 

Vi	   går	   inte	   in	  djupare	  på	  dessa	   tre	  perspektiv	   i	   detta	   avsnitt	  då	  de	  presenteras	   i	  
avsnitt	   2.7	   Rapport	   A/42/427	   (Brundtlandkommissionen).	   Ovan	   genomgång	   av	  
hållbar	   utveckling	   och	   de	   tre	   perspektiven	   kommer	   dock	   stå	   som	   grund	   för	  
kommande	  teorier	  inom	  fälten	  hållbar	  marknadsföring	  och	  hållbar	  konsumtion.	  
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3.3 Hållbar Marknadsföring - en introduktion till begreppet 
 
Med en allmän inledande genomgång om det populära men relativt svårdefinierade 
begreppet hållbar utveckling och dess allmänna roll för företagen, fortsätter denna 
litteraturgenomgång i linje med studiens problem och dess bakgrund. Nedan presenteras 
begreppet hållbar marknadsföring vilket är en av de två huvudteorier denna deduktiva 
studie utgår från.  

Från litteraturen har vi funnit olika definitioner av hållbar marknadsföring. Barry Emery 
(2012, s. 24) definierar hållbar marknadsföring i sin bok Sustainable Marketing: 

“Sustainable marketing is a holistic approach whose aim is to ensure that marketing 
strategies and tactics are specifically designed to secure a socially equitable, 

environmentally friendly and economically fair and viable business for the benefit of 
current and future generations of customers, employees and society as a whole.” 

För att förtydliga begreppet presenteras en ytterligare definition nedan: 

"sustainability marketing may be defined as building and maintaining sustainable 
relationships with customers, the social environment and the natural environment" - 

(Belz, 2006 s. 139) 

Vidare ser vi att för en djupare insyn i den hållbara marknadsföringen kan det vara av 
relevans att göra en historisk tillbakablick i ämnet. För snart 20 år sedan var 
definitionen av hållbar marknadsföring, eller "green advertising" som även är ett 
återkommande begrepp i litteraturen, lite mer av operativ karaktär. Då ansågs reklam 
vara "grön" om den uppfyllde ett eller flera av tre kriterier: Att explicit eller implicit 
påvisa sambandet mellan en produkt/service och den biofysiska miljön, främja en grön 
livsstil med eller utan att betona en produkt/service samt presentera ett företags 
miljömässiga ansvar (Subhabrata et al., 1995, s. 22). I relation till tidigare avsnitt om 
hållbar utveckling ser vi att detta historiska exempel då är i linje med att marknadsföra 
det miljömässiga ansvaret som ett företag har. Alltså att helt enkelt visa vilket ansvar 
man har tagit.  

Definitionerna kan sammanfattas till att hållbar marknadsföring handlar om ett företags 
marknadsföring kring sitt sociala ansvar, sin miljöpåverkan och sin ekonomiska 
utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Som tidigare nämnts har dessa tre områden 
många olika namn men vi kommer fortsättningsvis att kalla denna indelning för det 
tidigare nämnda TBL, vilken vi utgår från uppdelningen av de olika perspektiven av 
hållbar marknadsföring nedan:  

3.3.1 Hållbar marknadsföring ur ett socialt perspektiv 
 
Inom ramarna för TBL inleder vi, likt det förra avsnittet om hållbar utveckling, med det 
sociala perspektivet vilket här definieras som socialt hållbar marknadsföring. Enligt 
författarna Belz och Peattie (2012, s. 131) är målen med socialt hållbar marknadsföring 
att höja säkerheten kring produkter och minska negativ påverkan på människors hälsa. 
Vidare menas att en höjd medvetenhet kring produktion och arbetsförhållanden i 
utvecklingsländer har skapat ett incitament för företag att marknadsföra sina produkter 
som är producerade under goda arbetsförhållanden vilket är ett incitament som ligger i 
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linje med bakgrunden till den hållbara marknadsföringen - nämligen att det kan tänkas 
vara en reaktion på konsumenters höjda medvetenhet. (Belz & Peattie, 2012, s. 131) 

För att exemplifiera detta vill vi belysa ett exempel på företag som ändrat policys och 
skapat bättre arbetsförhållanden i fabriker som även har marknadsförts och stärkt 
varumärket. Detta företag är Nike, vilka fick mycket kritik under 90-talet för dåliga 
arbetsförhållanden i deras samarbetspartners fabriker. Detta skapade en dålig bild av 
Nikes varumärke och de förstod värdet i att både skapa nytta hos sina 
underleverantörers anställda och samtidigt förbättra bilden av varumärket. Nikes arbete 
med socialt ansvar har fortsatt och utvecklats under tid och som exempel har de 
investerat över 315 miljoner dollar fram till 2011 i sportaktiviteter för unga människor, 
för att de tror att sport skapar förändring och gemenskap för människor. Genom att 
investera i sociala projekt skapar Nike ett gott rykte och ett starkare varumärke vilket då 
rimligen ligger i linje för vad socialt hållbar marknadsföring kan innebära. (Zadek 
2004). 

3.3.2 Hållbar marknadsföring ur ett miljömässigt perspektiv 
 
I enlighet med TBL och vår studies disposition gällande de tre olika perspektiven vill vi 
i detta avsnitt redogöra för hållbar marknadsföring ur ett miljömässigt perspektiv för att 
omfamna det breda ämnet hållbar marknadsföring. Ur detta perspektiv beskriver 
författarna Belz & Peattie (2012, s. 27) att denna typ av marknadsföring under 1970-
talet handlade om utrotningshotade arter, fattigdom i andra länder och förstörelse av 
befintliga ekosystem. Under 1980-talet utvecklades nya koncept som fokuserade på ett 
segment som kunde tänka sig betala mer för en miljövänlig vara eller tjänst. Dessa 
strategier ansågs då vara en konkurrensfördel vid marknadsföring av till exempel 
batterier, bilar och mat (Ibid). Av detta går det således att se en viss likhet med det 
tidigare nämnda miljöperspektivet i avsnittet om hållbar utveckling, fast nu med en 
marknadsföringsinriktning. Alltså att påvisa konsumenter om det miljömässiga 
ansvarstagandet och genom detta skapa konkurrensfördelar.  

Förutom tanken om att endast upplysa konsumenterna om vilket socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt ansvar man tar som företag, beskriver Belz & Peattie (2012, s. 130) 
vidare att denna typ av marknadsföring även har ett syfte att upplysa om en produkts 
totala påverkan på naturen. Det vill säga att “marknadsföra hållbarhet”. Det handlar 
alltså inte bara om vilka resurser som förbrukas till att producera produkten utan även 
de resurser som används under produktens hela livstid. Som exempel hur mycket 
drivmedel ett fordon drar per mil eller en tvättmaskins vattenanvändning. Genom att 
räkna ut produktens totala naturpåverkan (genom den exempelvis en produktlivscykel) 
kan företag uppmärksamma konsumenten och på så vis påverka konsumentens 
användning av produkten. (Belz & Peattie, 2012, s. 130; Emery, 2012, s. 256-257) Detta 
finner vi intressant för studien och utvecklar i avsnitt 3.5 Hållbar marknadsföring och 
kommunikation. 

3.3.3 Hållbar marknadsföring ur ett ekonomiskt perspektiv 
 
Ekonomiska incitament är grunden till konventionell marknadsföring men hållbar 
ekonomisk marknadsföring intar dock ett annorlunda perspektiv gällande ett företags 
tillväxt (Belz & Peattie 2012, s. 129). Hållbar ekonomisk marknadsföring inriktar sig 
istället på att öka försäljningen av hållbara varor och tjänster snarare än “vanliga” varor 
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och tjänster. I Belz (2006, s. 139) definition av marknadsföring, ligger fokus på ett 
företags hållbara relationer med omvärlden. Genom att förmedla en känsla av kvalitet, 
värde och miljövänliga produkter kan företagen skapa långsiktiga relationer med sina 
kunder (Belz & Peattie, 2012, s. 129-130). Att informera om en varas produktlivscykel 
kan vara ett exempel på hur en långsiktig relation skapas för att höja kundnöjdheten. I 
boken Sustainable Marketing tar Emery (2012, s. 23) också upp hur ett företag tar 
ekonomiskt ansvar genom att ha en fortsatt tillväxt som ger aktieägare och intressenter 
utdelning utan bekostnad på sociala, miljö- och ekonomiska resurser. Även Belz och 
Peattie (2012, s. 130) anser att marknadsföringen ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv 
är till för att främja företags vinster och marknadsandelar. 

3.4 Från klassisk marknadsföring till hållbar marknadsföring 
 
I problembakgrunden redogjordes det för att hållbar marknadsföring utgår från 
konventionell marknadsföring men med ett fokus på etiska, ekologiska och 
relationsbyggande aspekter. I studiens syfte nämns det att vi ska kartlägga prisets roll 
vid konsumtion av hållbara varor, vikten av tillgången till hållbara varor samt kunskap 
om hållbarhet. Pris, tillgång och kunskap ligger inom området för en av de mest kända 
teorierna inom marknadsföring, nämligen marknadsföringsmixen (Rex & Baumann, 
2007, s. 572), eller McCarthy’s 4P (läs “fyra P”) som den också kallas (Kumar, et al., 
2012, s. 486). I kommande avsnitt beskriver vi en hållbar utveckling av den traditionella 
marknadsföringsmixen och dess funktion på dagens marknad.  

Inom ramen för 4P utgör produkt, pris, plats och promotion dess grund där produkten är 
i fokus och dennes pris, plats och hur den kommuniceras är av betydelse för hur väl den 
tas emot av marknaden. Den klassiska marknadsföringsmixen utgår från ett 
säljperspektiv med syftet att penetrera marknaden med en sin produkt (Belz & Peattie, 
2012, s. 31).  

Genom att utveckla marknadsföringsmixen ur ett konsumentperspektiv anser Belz & 
Peattie att en hållbar marknadsföringsmix är mer passande för nutida och hållbara 
marknader (2012, s. 31). Denna marknadsföringsmix kallar författarna för ”the four 
C:s” och som innefattar Customer solutions, Customer cost, Communication och 
Convenience. Med Custumer solutions menar författarna att företag ska förbigå den 
fysiska produkten och istället fokusera på lösningar till konsumenters problem. Detta 
för att visa en medvetenhet kring kundernas problem och behov samt att de löser dessa 
problem och behov ur ett hållbart perspektiv. Custumer cost innebär att kunden betalar 
för produktens totala kostnad som kan innebära till exempel dess påverkan på naturen. 
Med Communication menar författarna att företagen ska interagera och skapa 
långsiktiga relationer med kunderna för att få deras tillit och bli mer trovärdiga som 
företag. Convenience syftar till att kunderna enkelt ska kunna tillgodose sina behov och 
att lösningarna har god tillgänglighet. (Belz & Peattie, 2012, s. 31)  

Vilka incitament har då företag att skapa en hållbar marknadsföringsmix? Och lönar det 
sig att investera i nya metoder och produkter? I artikeln greening the marketing mix: do 
firms do it and does it pay off beskriver även Leonidou et al (2012) ett produktprogram 
för att göra en klassisk marknadsmix hållbar. Studien visar att företag som gör sina 
marknadsföringsprogram (marknadsföringsmix) ”gröna” ökar sin vinst och sin 
avkastning på totalt kapital. De kostnader som uppstår i och med investeringar att göra 
marknadsföringsmixen ”grön” återbetalas genom den positiva effekt produkten har på 
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marknaden. Vi kan därmed se från forskning att företag ökar sin vinst och avkastning på 
totalt kapital genom att implementera en hållbar marknadsföringsmix som strategi vilket 
kan ses som ett incitament till att företag börjar med hållbar marknadsföring.  

I en annan studie menar Rex & Baumann (2007, s. 572) att ”eco-labels” eller 
certifieringar är den vanligaste marknadsföringen av hållbara produkter på dagens 
marknader och att användning av hållbart utvecklade marknadsföringsteorier kan vara 
en strategi för att nå ut till fler kunder. Rex & Baumann (Ibid) styrker därav ovan 
resonemang att företag borde bredda sin ”gröna” marknadsföring för att nå ut till fler 
kunder och bli mer lönsamma. För vidare diskussion om certifieringarnas roll, se avsnitt 
3.6 Certifieringar.  

3.5 Hållbar marknadsföring och kommunikation 
 
Emery (2012, s. 218-219) menar att det går att skilja på fyra olika typer av 
förekommande hållbar marknadskommunikation vilka Emery benämner som följande: 

1. Hållbar kommunikation som avser att förändra alla konsumenters beteende i en mer 
hållbar riktning 

2. Hållbar kommunikation med fokus på att förändra konsumenternas 
konsumtionsbeteende i samband med specifika inköp 

3. Hållbar kommunikation som syftar till att främst informera konsumenter och andra 
intressenter om hållbara varor och tjänster som företag erbjuder 
 
4. Hållbar kommunikation som strävar efter att övertyga kunder att köpa produkter från 
ett specifikt företag eftersom detta företag är hållbart  
 
Således ser vi att själva kommunikationsaspekten är lika bred som det allmänna 
begreppet hållbar marknadsföring. När vi i senare delar diskuterar den hållbara 
marknadsföringen omfamnar vi alla fyra kommunikationsperspektiv ovan.  
 
Gällande kommunikationskanaler menar Ottoson & Parment (2013, s. 73, 137-163) att 
“gräsrotsdriven” information via internet har fått en allt större betydelse för företag. De 
menar att en ökad transparens för företag via dessa medier skapar en mer hållbar 
kommunikation och att sociala medier som Twitter, Facebook, Google och ett stort 
antal nätform blir viktiga källor för skapandet av annonser, åsikter om varumärket och 
hur produkter uppfattas. Detta då utvecklingen går mot gräsrotsdriven 
informationsgivning där kritiska konsumenter skapar och styr informationsgivningen - 
inte minst över sociala medier.  
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3.6 Certifieringar 
 
Inom det breda konceptet hållbar 
marknadsföring går det i 
litteraturen att se att certifieringar 
(i folkmun kända som 
miljöcertifieringar) har en viktig 
roll för hållbara varor eftersom de 
upplyser konsumenten om att en 
vara är exempelvis miljövänlig 
eller odlad under goda 
arbetsförhållanden på ett enkelt 
och effektivt sätt (Rex & Baumann, 2007, s. 574; Belz & Peattie, 2012, s. 206). Alltså 
en upplysande och marknadsförande roll om vilket ansvar ett företag tar. För att relatera 
till vår, författarnas och undersökningens, geografiska placering vill vi belysa en 
välkänd certifiering i Norden vilket är “Svanen” vars syfte är: 

“Syftet var att ge nordiska konsumenter en möjlighet att välja de bästa produkterna på 
marknaden ur miljösynpunkt. Svanen bestämmer vilka produkter som kan bli 
Svanenmärkta utifrån en livscykelanalys. Det betyder att vi bedömer vilken 

miljöbelastning en produktgrupp har (energianvändning, vattenförbrukning, kemikalier, 
avfall, med mera).” (Miljömärkning Sverige AB, 2013) 

För att certifieringar ska vara effektiva som marknadsföring krävs det att konsumenter 
anser dem som pålitliga och att de faktiskt skapar nytta. För att erhålla konsumentens 
tillit krävs det att certifieringen ställer vissa krav på företagens produkter, service eller 
processer som de vill certifiera. (Belz & Peattie, 2012, s. 207) 

Exempelvis skapar Svanen kriterier för varor och tjänster som vill bli miljöklassade: 

“Svanen tar fram kriterier för nya produkter, vi reviderar kontinuerligt våra krav och 
höjer ribban för att få en Svanenmärkning. På så sätt driver vi företag att arbeta för en 
hållbar produktion.” - (Miljömärkning Sverige AB, 2013) 

Tillsammans ser vi att detta är i linje med Dendlers (2013, s. 81) slutsats i sin artikel 
Sustainability Meta Labelling: an effective measure to facilitate more sustainable 
consumption and production? att certifieringar är en av de mest framträdande 
marknadsföringssätt för att skapa mer hållbar konsumtion och produktion samt att ge 
konsumenten möjlighet att välja varor i linje med hållbara utvecklingsmål. 

3.7 Greenwashing 
 
Historiskt sett uppkom teorin bakom begreppet ”greenwashing” bland annat då en 
miljöaktivist vid namn Jay Westerveld synade olika hotells vädjan till gästerna att 
återanvända handduken för att spara på miljön. Han ansåg att incitamentet till denna 
vädjan berodde på att spara pengar genom att tvätta mindre och inte för att vara 
miljövänliga (Belz & Peattie, 2012, s. 217). 

Idag är greenwashing ett väl använt begrepp för hållbar marknadsföring som inte är 
konsekvent med företagets handlingar, alltså att företagets handlingar inte ligger i linje 

Figur	  5.	  (Miljömärknings	  Sverige	  AB,	  2013)	  
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med vad de kommunicerar utåt. Alltså att som företag påstå sig agera hållbart eller sälja 
hållbara produkter fast det inte stämmer (eller överdrivs) (Emery, 2012, s. 224; Belz & 
Peattie, 2012, s. 217). 

Förutom det inledande exemplet om återanvändning av handdukar ter sig begreppet 
vara praktiskt exemplifierat i befintlig teori. Ett av dessa exempel handlar om 
biltillverkaren Ford, som för några år sedan sade att de skulle satsa hårdare på att skapa 
hållbara bilar som hybrider. Med satsningen skulle dock enbart fyra procent av deras 
bilproduktion år 2010 bestå av hybridbilar. Detta är ett exempel på hur företag försöker 
ge konsumenten en bild att företaget är mer hållbart än vad det verkligen är. (Belz & 
Peattie, 2012, s. 217) 

Fortsättningsvis ser vi att inom litteraturen för greenwashing menar bland annat Belz & 
Peattie (2012, s. 217) att det således är av stor vikt att engagera sig i företagets 
hållbarhetsrapportering för att ge substans till sin hållbara marknadsföring och därmed 
undvika greenwashing.  

Då konsumtionsbeteende är en av grundpelarna i denna studie vill vi belysa att enligt 
Emery (2012, s. 224-225) är de vanligaste klagomålen kring hållbar marknadsföring just 
på grund av lögner och att företag inte tillhandahåller tillräckligt med bevis att 
produkten eller tjänsten är hållbar. Vidare menar författaren att cirka tio procent av alla 
klagomål dessutom kommer från konkurrenter som vill ta bort marknadsfördelar från 
det företag som ”ljuger” i sin marknadsföring. 

Sammanfattningsvis går det att säga att det tar många år att bygga upp ett varumärke 
som anses som hållbart. Det kräver lojala kunder, tillit från samhället och att konsekvent 
visa att företaget tar ansvar för alla hållbara delar. Genom att få en stämpel att företaget 
använder greenwashing kan attityden till varumärket “falla” på en dag och företag som 
försöker stärka sitt varumärke genom att vara hållbara bör därav lägga stor emfas att 
marknadsföra sina produkter “med sanningen”. (Emery, 2012, s. 225-226; Gupta et al., 
2012, s. 295). 

3.8 Hållbara varumärken  
 

“branding based on sustainability concerns when conceptualized by marketing 
managers from a sustainability perspective can create brand differentiation and brand 

value.” - (Gupta et al., 2012, s. 294). 

Men bakgrund i våra tidigare kunskaper inom marknadsföring vet vi att varumärken och 
varumärkesbyggande, ”branding”, är vedertagna och viktiga inslag i ämnet. Men hur ser 
det ut ur ett hållbarhetsperspektiv? Finns det hållbara varumärken? Inledningsvis bör det 
nämnas att ett varumärke innebär ett namn, en logotyp, symbol eller design som ett 
företag kan identifiera sig med eller stå bakom samt ge konsumenter en uppfattning om 
företagets eller produktens kvalitet och prestanda. Varumärken skapar även positiva 
eller negativa känslor hos konsumenter beroende på vad varumärket representerar och 
desto positivare en konsument är mot ett varumärke, desto mer kan denne identifiera sig 
med varumärket och uppleva en starkare lojalitet till varumärket. (Belz & Peattie, 2012, 
s. 185-186) 
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Belz & Peattie (2012, s. 186) resonerar att det är lönsamt för företag att skapa hållbara 
varumärken för att locka till sig ett segment av hållbara konsumenter. Ett exempel på ett 
varumärke som vill profilera sig som hållbart är Procter & Gambles tvättmedel Ariel, 
som marknadsförs som ett “kallvattentvättmedel”, vilket sparar både el och vatten för 
konsumenten och som därav sparar på naturens resurser. Att markandsföra positiva 
hållbarhetsaspekter och hållbara strategier likt de ovan kan vara ett sätt att differentiera 
varumärket samt värdet och styrkan på ett företags varumärke (Gupta et al., 2012, s. 
294; Kumar & Christodoulopoulou, 2013, s. 5-8). 

3.9 Hållbart konsumtionsbeteende - en introduktion till begreppet 
 
För att kunna utföra en kvantitativ studie med en deduktiv ansats, som undersöker i 
vilken utsträckning det existerar ett samband mellan hållbar marknadsföring och hållbar 
konsumtion, kommer vi nedan att presentera en genomgång av tidigare studier inom det 
teoretiska området hållbar konsumtion. 

För studiens syfte är det av relevans att till en början definiera hållbar konsumtion som 
begrepp. Dels för att ge läsaren en användbar definition vid vidare läsning, men även då 
begreppet kan ses som bristfälligt definierat i politiska, ekonomiska och akademiska 
sammanhang (Banbury et al., 2011, s. 497). 

En vanlig definition, som ofta citeras i litteraturen om hållbar konsumtion, är från The 
Oslo Symposium 1994 som föreslog en definition av hållbar konsumtion som: 

“the use of goods and services that respond to basic needs and bring a better quality of 
life, while minimising the use of natural resources, toxic materials and emissions of 
waste and pollutants over the life cycle, so as not to jeopardise the needs of future 

generations”. - (International Institute for Sustainable Development, 2013) 

Inom vetenskapen går det att hitta snarlika definitioner. I artikeln Toward a Sustainable 
Marketplace: Expanding Options and Benefits for Consumers definierar Luchs et al 
(2011, s. 2) hållbar konsumtion som: 

”consumption that simlutaneosly optimizes the environmental, social, and economic 
consequences of consumption in order to meet the needs of both current and future 

generations.” 

Även inom myndigheter i Sverige går det att finna definitioner av hållbar konsumtion. 
En återblick i studiens problembakgrund ger oss konsumentverkets (2013) definition av 
hållbar konsumtion: 

“Uttrycket hållbar konsumtion omfattar tre delar: miljömässig, ekonomisk och social 
hållbarhet. Att konsumera hållbart innebär att visa omsorg om konsekvenserna som ens 
köp av en vara eller tjänst får för miljön, ekonomin och sociala förhållanden, lokalt och 
globalt”  

Ett bakomliggande resonemang kring innebörden av hållbar konsumtion är 
konsumenternas beteende, i termer av vilka produkter de köper, hur dessa används samt 
vad de gör med dessa efteråt, påverkar vår planet i en utsträckning som endast kan 
jämföras med påverkan från naturens krafter (Belz & Peattie., 2012, s. 79-83). 



	  

	   27	  

3.9.1 Ekonomiskt, Socialt och Miljömässigt hållbar konsumtion 
 
Likt tidigare teoretiska avsnitt om hållbar utveckling, hållbart företagande och hållbar 
marknadsföring har även hållbar konsumtion delats upp i enlighet med TBL i befintlig 
teori, alltså i ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Ottoson & Parment 
(2013, s. 42-43) redogör för att en ekonomiskt hållbar konsumtion handlar om i vilken 
utsträckning ekonomiska aktiviteter är hållbara, alltså att inte köpa mer än vad man har 
råd med för att inte ur den enskildes perspektiv råka ut för negativa ekonomiska 
konsekvenser. Detta ligger även i linje med Luchs et al (2011, s. 2) definition av hållbar 
konsumtion. I avsnittet för hållbar utveckling och specifikt ekonomiskt ansvarstagande i 
denna studie gavs det ett exempel på en vanligt förekommande typ av icke-hållbar 
ekonomisk konsumtion, vilket är SMS-lån där kunder råkar illa ut ekonomiskt samtidigt 
som långivarna skapar tillväxt (Ottoson & Parment, 2013, s. 42-43). Således märks det 
att det ekonomiska perspektivet inom hållbar konsumtion är mer individinriktat jämfört 
med den ekonomiskt hållbara utvecklingen och det ekonomiskt hållbara företagandet. 

Till skillnad från den ekonomiskt hållbara konsumtionen redogör Ottoson & Parment 
(2013, s. 48-50) för att konsumtion som tar hänsyn till sociala konsekvenser handlar om 
att ingen människa skall fara illa i samband med produktion och konsumtion av de varor 
och tjänster som konsumeras, vilket ibland går under parollen rättvis handel eller etisk 
konsumtion.  

Avslutningsvis ser vi att den miljömässigt hållbara konsumtionen handlar om att genom 
konsumtion av mat, boende, resande och shopping minska utsläpp och miljöpåverkan 
(Ottoson & Parment, 2013, s. 45). 

3.9.2 Attityd till hållbarhet och faktiskt konsumtionsbeteende 
 
Med en syn på begreppet hållbar konsumtion utifrån ovanstående genomgång blir det, 
utifrån frågan om det existerar ett samband mellan hållbar marknadsföring och hållbar 
konsumtion, aktuellt att studera beteendemönster inom detta ämnesfält. Samt på grund 
av ett växande intresse i hållbar konsumtion och att det, inom litteraturen, redogörs för 
ett gap mellan konsumenters typiska positiva attityd mot hållbarhet och deras faktiska 
konsumtionsbeteenden (Vermeir & Verbeke, 2006, s. 188; Luchs et al., 2011, s. 1; Belz 
& Peattie, 2012, s. 99-100). 

Detta ovan nämnda komplexa gap menar Vermeir & Verbeke (2006, s. 188) kunna bero 
på individuella faktorer som kunskap, involvering och respekt gällande 
hållbarhetspåståenden. Alla dessa faktorer har en signifikant positiv inverkan på 
attityden mot att konsumera hållbart, och som då även korrelerar med intentionen att 
köpa hållbara produkter. Vidare menar författarna att en dålig tillgänglighet på hållbara 
varor är en förklaring till varför vissa konsumenters låga intentioner att köpa hållbara 
varor trots att de innehar en positiv attityd gentemot att konsumera hållbart. Sociala 
normer och upplevd press från allmänheten att konsumera hållbart menar Vermeir & 
Verbeke (2006, s. 188) kunna förklara vissa konsumenters intentioner att konsumera 
hållbart, trots en negativ attityd gällande hållbar konsumtion. 

Luchs et al (2011, s. 1, 10) menar däremot att detta gap delvis förklaras av tanken att 
konsumera hållbart är både begränsande och minskar individuella fördelar, alltså en 
tanke om att hållbar konsumtion handlar om en personlig avvägning. Dock utvecklas 
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både marknaden och tanken hos konsumenter att hållbar konsumtion kan bidra med fler 
konsumtionsalternativ och, som tidigare nämnt, individuella fördelar för konsumenten. 
Denna utveckling ser Luchs et al (Ibid) som en särskilt viktig faktor för att, med 
hänvisning till tidigare begreppsförklaringar, röra sig mot en hållbar marknad där 
samhället tar hänsyn till framtida generationer och samtidigt möta konsumenters behov 
idag. 

Vidare menar Luchs et al (2011, s. 10) att många av verktygen för att uppnå denna 
hållbara marknad redan finns (förändringar i design, ingenjörskonst, logistik), men att 
det behövs ett större erkännande av dessa förändringar och de grundläggande orsakerna 
bakom dessa. 

Detta så kallade gap i det hållbara konsumtionsbeteendet blir således intresseväckande 
ur denna studies perspektiv, dels med operationalisering till den faktiska studien i 
åtanke. Men även med intresset för den praktiska marknadsföringens roll vid 
konsumtionsbeslut inom vetenskapen (Leonidou et al., 2013, s. 167-168). 

Det bör även nämnas att detta gap även tas upp i Ottosons & Parments (2013, s. 63) bok 
Hållbar marknadsföring, där de hänvisar till författare vi tidigare har hittat inom 
litteraturen som Belz & Peattie och Vermeir & Verbeke. Alltså ser vi att det ofta är 
samma namn (även om detta endast är några stycken) som citeras och refereras till inom 
litteraturen (allt från kurslitteratur till vetenskapliga artiklar) kring hållbar 
marknadsföring och hållbart konsumtionsbeteende. För en diskussion kring detta 
hänvisar vi till avsnitt 8 Sanningskriterier.  

3.9.3 Konsumenters övertygelse och kompromissvilja - The green purchase 
perception matrix 
 
Förutom ovanstående resonemang om attityd-beteendegapet vill vi belysa hållbar 
konsumtion ur fler teoretiska utgångspunkter i denna litteraturgenomgång. Inom 
ramarna för hållbart konsumtionsbeteende visar Peattie (2001, s. 192) ett alternativt sätt 
att försöka förstå ett ”grönt konsumtionsbeteende” i sin artikel Golden goose or wild 
goose? The hunt for the green consumer. Författaren menar att det finns två 
huvudvariabler som påverkar sannolikheten att bli influerad av miljöpåverkan när de 
överväger ett köp. Dessa är konsumenters grad av övertygelse (“degree of confidence”) 
och konsumenternas kompromissvilja (“degree of compromice”). Genom att använda 
dessa variabler har Peattie (2001, s. 191-193) utvecklat matrisen “The green purchase 
perception matrix” nedan för att försöka förklara det tidigare redogjorda attityd-
beteendegapet. 
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Figur 6. The green purchase perception matrix (Peattie, 2001, s. 192) 

Peattie (2001, s. 191-193) menar att övertygelse avser hur pass övertygad en konsument 
upplever att denne är gällande om varan/tjänsten i fråga verkligen är hållbar och inte 
bara sägs vara det, alltså om de utsätts för greenwashing eller ej (se avsnitt 3.7 
Greenwashing), genom överdrivna eller falska påståenden kring varans/tjänstens 
hållbarhet. Graden av övertygelse skall då alltså direkt påverka den hållbara 
konsumtionen. 

Fortsättnignsvis menar Peattie (Ibid) att kompromissvilja innebär vilken grad 
konsumenter upplever att de tvingas göra någon form av uppoffring eller kompromissa 
för att konsumera hållbart. Ett exempel på detta kan vara att få betala mer genom ett 
premiumpris eller att få ökade transaktionskostnader genom exempelvis att behöva 
besöka fler butiker för att hitta hållbara produkter utanför den (för konsumenten) 
normala sfären. 

Sammanfattningsvis leder Peattie (Ibid) bort diskussionen från vem den gröna 
konsumenten är till att försöka förstå kontexten i köpsituationer, vilket är av intresse för 
att undersöka om det existerar ett samband mellan hållbar marknadsföring och hållbar 
konsumtion då Peattie (2001, s. 195) menar att denna matris kan hjälpa företag att 
marknadsföra sig själva genom att minska den upplevda kompromissviljan och öka 
övertygelsen. För oss ter sig denna matris intressant då vi avser i vårt syfte att 
undersöka om bl.a. just övertygelse och upplevd kompromissvilja påverkar hållbar 
konsumtion.  
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3.10 Utökad teorimodell 
 
Med denna litteraturgenomgång i åtanke har den inledande teorimodellen utvecklats till 
denna utökade teorimodell (se nedan) vilken ligger till grund för vår empiriska studie. 

 
Figur 7. Skapad av författarna 2013. Utökad teorimodell. 

Hållbar	  utveckling	  

• Socialt,	  Ekonomiskt	  och	  Miljömässig	  
hållbar	  utveckling	  (TBL)	  
• Företag	  har	  ett	  ansvar	  inom	  dessa	  
områden	  

Hållbar	  marknadsföring	  
• TBL	  
• En	  ny	  marknadsföringsmix	  
• Hållbar	  marknadskommunikation	  
• Certi[ieringar	  
• Greenwashing	  
• Hållbara	  varumärken	  

Hållbar	  konsumtion	  
• Ekonomiskt,	  socialt	  och	  miljömässigt	  
hållbar	  konsumtion	  
• Attityd-‐beteende	  gap	  
• The	  green	  purchase	  perception	  matrix	  
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4. PRAKTISK METOD 
 
I detta avsnitt avser vi redogöra för den praktiska metod som använts i studien. 
Inledningsvis vill vi med nedanstående modell övergripande visa vilken 
forskningsstrategi, undersökningsmetod samt forskningsdesign som använts för att 
undersöka i vilken utsträckning det existerar ett samband mellan hållbar 
marknadsföring och hållbar konsumtion, samt värdera dessa metodologiska 
tillvägagångssätt utifrån ett etiskt perspektiv.  

 

Figur 8. Skapad av författarna 2013. Inledande modell till praktisk metod. 

4.1 Forskningsstrategi 
 
I avsnittet om denna studies utgångspunkter redogörs det för vår verklighetssyn 
(ontologisk ståndpunkt) vilken tillfaller objektivismen, samt att vår kunskapssyn ter sig 
vara positivistisk. Förutom detta redogör vi även för att vår forskningsansats kommer 
att vara den deduktiva, med reservation om att vi inte känner oss tillräckligt 
kvalificerade att bilda ny teori inom området för hållbar marknadsföring och därav 
användandet av en induktiv ansats. Utifrån detta resonemang har vi valt att utföra 
studien utifrån en kvantitativ forskningsstrategi, vilket står sig bäst vid en objektiv 
verklighetssyn och en positivistisk kunskapssyn. Detta eftersom en kvantitativ 
forskningsstrategi har som grundläggande utgångspunkt att den sociala verkligheten kan 
mätas med hjälp av instrument och metoder som skapar information i form av siffror 
(Jacobsen, 2002, s. 38) vilket passar studiens syfte och problemformulering. Vi ser även 
en kvantitativ forskningsstrategi som etiskt riktigt, då vi ej vill vilseleda läsaren med en 
kartläggning baserad på tolkningar, samt att hållbar utveckling är ett ämne som är så 
pass etiskt laddat att en anonym undersökning kan tänkas generera en högre form av 
objektivitet i svaren. Huruvida respondenterna upplevde att de var anonyma då vi 
närvarade på plats är dock en intressant fråga ur ett etiskt perspektiv och bör absolut 
lyftas fram. Vi ser dock att vår närvaro hade varit ännu större vid en kvalitativ studie.  

Forskningsstrategi:	  
Kvantitativ	  

Undersökningsmetod:	  
Enkät	  

Forskningsdesign:	  
Tvärsnitt	  
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4.2 Undersökningsmetod 
 
I denna studie har valet av en kvantitativ undersökningsmetod resulterat i en 
enkätundersökning för att kunna skapa den ovan nämnda informationen i siffror, det vill 
säga kvantifierbar data, som kan (om möjligt) uppvisa ett analyserbart och 
generaliserbart resultat om hur hållbar marknadsföring påverkar hållbar konsumtion. 
Dock övervägde vi om det fanns andra instrument inom ramarna för en kvantitativ 
studie som skulle passa för studiens syfte innan vi valde att använda oss av en 
enkätundersökning. Ett alternativ var att utföra strukturerade intervjuer, vilket skulle 
innebära att vi som intervjuare skulle ställa frågor till respondenter utifrån ett fastställt 
intervju- eller frågeschema (Bryman, 2011, s. 203). Dock valde vi bort detta alternativ 
då vi ser fler fördelar med en enkätundersökning jämfört med strukturerade intervjuer 
för att kartlägga hur hållbar marknadsföring påverkar konsumenters val vid köp. Då 
denna studie bedrivs inom en begränsad tidsram ser vi att en stor fördel med en 
enkätundersökning är en snabb och smidig informationssamling.  

Förutom att distributionen blir snabbare och smidigare (flera respondenter kan fylla i 
enkäten samtidigt i allmänna utrymmen som exempelvis på MVG-gallerian i Umeå 
centrum) undviker vi att på olika sätt påverka respondenterna. Vi ser alltså att vi bland 
annat undviker risken med ”intervjuareffekten” som kan resultera i en skevhet bland 
respondenternas svar (Bryman 2011, s. 48, 228-229). Detta försöker vi motverka till 
varje pris då vi tidigare har varit tydliga med att vi utgår från en objektiv verklighetssyn 
och en positivistisk kunskapssyn. Argumentationen om att en enkätundersökning 
minskar risken för subjektiva tolkningar av svaren stärks ytterligare med vetskapen om 
att det förmedlas exakt samma frågor och svarsalternativ för alla respondenter 
(Ejlertsson, 1996, s. 11).  

Utifrån ett etiskt perspektiv ser vi dock att denna informationssamling möjligtvis kunnat 
öka svarens objektivitet via en digital enkätundersökning, med samma resonemang som 
i tidigare avsnitt - tanken om att ämnet är etikladdat och att respondenterna möjligtvis 
blev påverkade av folk samt av oss som “intervjuare” medan de besvarade frågorna. Vi 
ser att det finns en risk med att respondenterna upplever oss som fördömande när det 
kommer till deras svar. Att förflytta undersökningen till hemmet och/eller arbetsplatsen 
skulle då kunna vara ett alternativ. Dock skulle accessen bli något sämre samt 
möjligheten att handplocka ett ”mindre Umeå” genom ett kvoturval.  

4.3 Forskningsdesign 
 
Med en kvantitativ forskningsstrategi med tillhörande enkätundersökning som 
undersökningsmetod, har vi valt att arbeta med en tvärsnittsdesign som 
forskningsdesign. För vår studie innebär en tvärsnittsdesign att vi samlar in data från 
många fler en ett enda fall (typ av respondenter), vid en viss tidpunkt, i syfte att komma 
fram till tidigare nämnda kvantifierbar data med koppling till olika variabler som kan 
granskas för att undersöka i vilken utsträckning det existerar ett samband mellan hållbar 
marknadsföring och hållbar konsumtion (Bryman, 2011, s. 64). Med andra ord så passar 
en tvärsnittsdesign vår studie eftersom vi är intresserade av variation bland individerna 
(urvalet är baserad på ålders- och könskvot) och således en (om möjlig) variation av 
variablerna i vår undersökning. Genom detta kan vi alltså påvisa skillnader inom 
exempelvis åldersgrupper i vårt urval. 
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Eftersom vi, som tidigare nämnt, arbetar utifrån en begränsad tidsram blir således själva 
undersökningen, distributionen och datainsamlingen från enkäten, utförd vid ett och 
samma tillfälle där respondenter fyller i enkäten från början till slut utan någon 
uppföljning. Vi avser alltså att endast utgå från ett enda mättillfälle per respondent 
(utspritt över tre dagar, se 4.6 Distribution av enkät). Detta leder vidare in på att vi 
således inte är intresserade av en tidsmässig relation mellan våra variabler, utan endast 
av olika sambandsmönster vilket ligger i linje med vad vi kan få ut genom en 
tvärsnittsdesign, då vi endast utför ett mättillfälle. (Bryman, 2011, s. 63-65) 

Sammanfattningsvis vill vi belysa att i och med studiens problemformulering, att 
undersöka i vilken utsträckning det existerar ett samband mellan hållbar marknadsföring 
och hållbar konsumtion, ser vi att en kvantitativ forskningsstrategi med fysisk enkät 
som undersökningsmetod och en tvärsnittsdesign som forskningsdesign vara lämpade 
för just denna studie. Dels på grund av sanningskriterier, att vi vill påvisa en stark 
validitet och reliabilitet, men även på grund av vårt etiska förhållningssätt till studien 
och dess respondenter. För vidare diskussion om andra lämpade metoder i relation till 
vår studie vill vi hänvisa läsaren till avsnitt 8.3 Fortsatta studier. 

4.4 Population och urval av respondenter 
 
I detta avsnitt avser vi att redogöra och motivera för studiens urval av respondenter, 
samt värdera urvalet ur ett etiskt perspektiv. 

Inför enkätundersökningen gjordes det en övervägning om vilka som vi ville undersöka, 
dvs. vilka typer av konsumenter som skulle ligga som underlag inför studien. Då 
grundtanken var att undersöka ”konsumenter” insåg vi snabbt att vi behövde specificera 
”konsumenter” för att, i övrig linje med denna studies metodologiska utgångspunkter, 
kunna få ett (om möjligt) generaliserbart resultat som kan vara replikerbart. (Jacobsen, 
2002, s. 81) 

Denna specificering resulterar alltså i den population vi önskar att uttala oss om, vilket 
betyder en avgränsad skara av undersökningsenheter (Lantz, 2009, s. 17; Jacobsen, 
2002, s. 81) som är ämnad att representera hela populationen (Edling & Hedström, 
2003, s. 39). Denna population föll sig relativt naturligt på grund av vår egen 
geografiska placering i Umeå och den då tillhörande accessen till datainsamlingen i 
form av detaljhandeln i Umeå centrum, men även på grund av att Umeå är en stor stad i 
relativa mått (i norra Sverige), med hög utbildningsgrad, medvetna konsumenter och ett 
flertal handelsområden (se bild nedan). 
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Figur 9. Bild på Umeå centrum. 

Kort sagt är ”konsumenter i Umeå” den populationen, eller målpopulation, vi avser att 
undersöka. Men att undersöka i vilken utsträckning det existerar ett samband mellan 
hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion för hela vår population ser vi ej som 
rimligt på grund av populationens storlek och av kostnads- och tidsskäl (Jacobsen, 
2002, s. 81). Att utföra en sådan undersökning kallas att göra en totalundersökning 
(Lantz, 2009, s. 17), men är som sagt inte aktuellt för denna studie. 

För denna studie blir det däremot aktuellt att ta fram ett stickprov, vilket är extremt 
viktigt vid kvantitativa studier (Ghauri & Grønhaug, 2005, s. 145). Ett stickprov kan 
definieras som en mindre grupp av populationen, en undergrupp som är ämnad att 
representera själva populationen (Jacobsen, 2002, s. 81). Att ta ett planlöst stickprov 
från vår population ”konsumenter i Umeå” insåg vi inte skapa den tyngd och 
generaliserbarhet som vi strävar efter, varav vi var tvungna att ta fram ett representativt 
urval, vilket betyder att ta fram en grupp som liknar populationen i fråga (Ghauri & 
Grønhaug, 2005, s. 147; Bryman, 2011, s. 179; Jacobsen, 2002, s. 81). 

Det är vanligt att hämta sitt representativa urval från någon slags grund, en urvalsram, 
vilket betyder någon form av lista eller grund som stickprovet baseras på (Ghauri & 
Grønhaug, 2005, s. 145). Men då vi avser att ”konfrontera” konsumenter i Umeås 
innerstad härstammar inte våra respondenter från någon exakt lista. Vår urvalsram har 
istället varit statistik på åldersfördelningen och könsfördelningen i Umeås 
befolkningsmängd, hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB) och Umeå kommun. 
Detta för att, som tidigare nämnt, få ett underlag för vårt urval av respondenter. 

Med en vetskap om att den population vi vill undersöka är ”konsumenter i Umeå” och 
att ett stickprov behöver göras genom ett representativt urval, har vi använt oss av 
ovanstående statistik från SCB och Umeå kommun för att arbeta fram ett urval baserat 
på ålder och kön. Alltså avser vi att ut att utgå från ett kvoturval, vilket är ett sätt för oss 
att skapa ett stickprov som speglar ”konsumenter i Umeå” i termer av den relativa 
fördelningen av, i denna studie, ålder och kön (Bryman, 2011, s. 197). I tabell 10 nedan 
visas de procentuella andelarna av olika grupper, vilka således gav oss riktlinjer när vi 
försökte skapa ett representativt kvoturval av konsumenter i Umeå. Observera att detta 
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kvoturval endast är vår utgångspunkt för studiens urval. Det egentliga stickprovet skiljer 
sig dock något, vilket vi diskuterar i studiens bortfallsanalys. 

Utifrån ett etiskt perspektiv bör vi belysa att studiens könsfördelning endast är uppdelad 
i Man och Kvinna. I dagens samhälle är det dock förekommande att folk berättar att de 
själva upplever att de inte har någon könstillhörighet, eller ej vill kategoriseras inom 
någon grupp på det viset. De ser sig själva endast som individer utanför den biologiska 
könsindelningen. Vi har självfallet inte valt att exkludera denna grupp medvetet från vår 
undersökning, men vårt stickprov är relativt litet och förmodade respondenter som 
skulle delas in i den könsneutrala kategorin antas vara få - samtidigt som kön inte är 
någon kritisk variabel i vår undersökning - vilket gjorde att vi inte tog med det 
alternativet. 

 

Tabell 10. skapad av författarna, baserad på åldersstatistik från SCB (2013) 

Som det går att se i kolumnen längst till höger är åldersfördelningen inom vår 
population någorlunda jämn samtidigt som den sjunker längre upp i åldrarna. Vi ämnar 
undersöka ca 200 respondenter och använder således ovanstående mall för att få ett 
ungefärligt åldersriktigt stickprov. Observera att detta endast är riktlinjer för att kunna 
välja ”rätt” respondenter att undersöka i Umeå innerstad, inte någon åldersindelning 
som är intressant för andra ändamål. Det bör även belysas om att våra respondenter är 
över 18 år, medan en viss del av ovanstående antal är mellan 15 till 18 år, vilket vi är 
medvetna om kan skapa en skevhet i urvalets kvotindelning och sedermera ett 
samplingsfel (Bryman, 2011, s. 181-182). 

Som tidigare nämnts har kvoturvalet även baserats på kön. I Umeå ser vi att det är en 
väldigt jämn fördelning mellan män och kvinnor, vilket gör att vi kommer att försöka få 
med lika många kvinnor som män i vår undersökning. Se illustration nedan: 
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Figur 11. Könsfördelning i Umeå. (Umeå kommun, 2011) 

Sammanfattningsvis har vi alltså utgått från en population som beskrivs som 
konsumenter i Umeå, där vi avser ta ett (om möjligt) representativt stickprov genom ett 
kvoturval av populationen, baserad på kön och ålder. Alltså att vi utgår från ett 
kvoturval när vi samlar in data. 

4.4 Utfallet av kvoturvalet - Yngre och kvinnor var betydligt mer mottagliga 
 
Vid enkätdistributionen utgick vi från vårt ovan nämnda kvoturval och gjorde upp ett 
system med plastmappar uppdelade efter olika åldersgrupper och kön. Dessa mappar 
avsåg vi att fylla med jämna antal enkäter som tillsammans bildade ett ”mindre Umeå" 
utifrån tidigare kvoter. Utfallet blev dock annorlunda på grund av ett bortfall hos män 
samt äldre människor, vilka upplevdes som mindre mottagliga för en enkät om 
hållbarhet än yngre människor. Vi upplevde att just yngre och framförallt kvinnor var 
mer mottagliga, och att ett flertal äldre samt män avbröt enkäten innan de började fylla i 
den trots att de tackade ja till att först deltaga (i enlighet med samtyckeskravet 
informerade vi att de när som helst fick sluta om de kände sig obekväma eller inte ville 
deltaga av andra skäl). För en vidare diskussion om detta bortfall se gärna avsnitt 4.10 
Bortfallsdiskussion – kön, generation och frågeformuleringar, samt avsnitt 8. 
Sanningskriterier för dess eventuella påverkan på studien. 

4.5 Enkätkonstruktion och etiska aspekter 
 
Forskningsetiska utgångspunkter 

Inledningsvis vill vi belysa att enkäten är utformad utefter forskningsetiska riktlinjer 
som gäller för svensk forskning, vilka bl.a. är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131-132). Genom att i en 
inledande text informera respondententerna om studiens syfte avser vi att följa vi 
informationskravet. De bör känna till vad vi som forskare avser att undersöka och vad 
syftet med studien är. Genom att ha en informera respondenterna om detta direkt i 
enkäten samt bistå med svar på eventuella frågor ser vi att vi i hög grad har uppfyllt 
detta. För ytterligare tydlighet valde vi även att skriva ut kortare begreppsförklaringar så 
att det inte skulle bli några tvivel gällande vad exempelvis “hållbarhet” betyder i det 
sammanhang som gäller för just denna studie.  
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Vidare informerades respondenterna att studien är helt anonym, i enlighet med 
konfidentialitetskravet (Bryman, 2011, s. 131-132). Utifrån ett etiskt perspektiv ser vi 
det dock som viktigt att ifrågasätta denna anonymitet, alltså om det räcker med att 
endast informera om att respondenterna är anonyma. Vi har tidigare nämnt att hållbar 
utveckling och konsumentbeteende gällande detta är ett etiskt laddat ämne och kan 
således tänkas vara känsligt för vissa att svara på. Att svara på frågor gällande detta, 
samt även om deras inkomst och familjesituation med oss studenter närvarande kan 
tänkas minska respondenternas upplevda anonymitet. Detta är ett problem vi som 
forskare har varit medvetna om under undersökningens gång och försökt att minimera 
genom att exempelvis hålla ett fysiskt avstånd på några meter medan respondenterna 
fyllde i enkäten.  

I enkäten informerades det att undersökningen är helt frivillig och att de kan avsluta sin 
medverkan när de vill under tiden de fyller i enkäten, detta enligt samtyckeskravet 
(Teorell & Svensson, 2007, s. 21). Likt informationskravet och konfidentialitetskravet 
vill vi redogöra för samtyckeskravet utifrån etiska aspekter. Att undersökningen 
bokstavligen talat är frivillig kan ingen ifrågasätta, då respondenterna inte svarade på 
enkäten av tvång eller med hjälp av våld. Däremot kan det tänkas att vi kan ha påverkat 
respondenterna när vi exempelvis har stått i ingången till affärer och gallerior och på så 
sätt fått respondenter att känna sig instängda och indirekt “tvingade”.  

När det gäller nyttjandekravet, att endast använda data till den aktuella studien och inget 
annat (Teorell & Svensson, 2007, s. 21; Bryman, 2011, s. 131-132) anser vi oss själva 
helt uppfylla det, då respondenternas svar endast har och kommer att användas för 
denna studie och inte annat.  

Standardisering 

I en studie som använder en kvantitativ metod där datainsamlingen sker via en enkät är 
en hög grad av standardisering av frågorna att föredra (Trost, 2007, s. 59). Hög grad av 
standardisering innebär till exempel att frågorna står i samma ordning och att samma 
svarsalternativ finns för samtliga respondenter. Motsatsvis innebär en låg grad av 
standardisering att frågorna kan komma olika för olika respondenter samt att 
svarsalternativen kan skilja sig åt (Trost, 2007, s. 59). Vid enkätkonstruktionen har vi 
haft detta i åtanke och anser oss att ha uppfyllt en hög grad av standardisering. Två 
aspekter som dock kan sänka vår grad av standardisering är det faktum att 
respondenterna svarat på enkäten i olika miljöer där MVG-gallerian, Utopia (nyöppnad 
galleria (2013) i Umeå centrum), Stadsbiblioteket och butiker i Umeå centrum utgör 
miljön. Vi anser att dessa ligger inom samma “miljögrupp” med undantag för 
Stadsbiblioteket som förmedlar en lugnare miljö än till exempel Utopia. Den andra 
aspekten är att vi samlat in data under olika dagar, onsdagen den 20/11, fredagen den 
22/11 och lördagen den 23/11 2013. Vi lägger ingen värdering i om skillnaden av dagar 
påverkar respondenternas svar.  

Frågornas uppbyggnad 

Frågorna i enkäten är indelade i två metodologiska utformningar, sakfrågor och 
attitydfrågor (Bryman, 2011, s. 248; Trost, 2007, s. 67-73). Sakfrågorna tar upp kön, 
inkomst, utbildning och hushållets storlek, förhållanden som faktiskt är. Medan 
attitydfrågorna mäter respondenternas kunskap och attityder om hållbarhet samt deras 
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uppfattade beteende vid konsumtion. Då enkätens syfte är att mäta påverkansfaktorer 
och sambandsmönster är 18 av de 24 frågorna attitydfrågor och sex av frågorna 
sakfrågor. Enkätens disposition är uppdelad i tre delar, kunskap, beteende och 
personligt, för att göra enkätens konstruktion tydligare för respondenterna. I 
kunskapsdelen mäter vi genom attitydfrågor respondenternas uppfattade kunskap och 
inställning mot hållbarhet. Vi börjar med denna del för att leda in respondentens tankar 
på ämnet hållbarhet för att sedan i beteendedelen mäta respondenternas attityd till 
hållbar marknadsföring och dess påverkan på val vid konsumtion. Vi valde att ta 
sakfrågorna i sista delen då frågor om inkomst, utbildning och hushållets storlek kan 
vara känsliga områden att svara på samt kan minska motivationen att fylla i hela 
enkäten (Trost, 2007, s. 94). Vi har därav anledning att tro att vi minskat vårt interna 
bortfall genom att ta denna del sist i enkäten.  

För att mäta respondenternas attityd har vi valt att ställa frågorna med ett påstående, 
som exempel: “Hållbar marknadsföring som fokuserar på exempelvis ekologiska 
produkter stärker mina intentioner att konsumera hållbart.”. Dessa påståenden klassas 
in som slutna frågor (Bryman, 2011, s. 245-246). Fördelar med att använda slutna 
frågor vid en enkätundersökning är att det är lätt att bearbeta svaren, ökar 
jämförbarheten i svaren och frågorna kan förklaras genom exempel (Bryman, 2011, 
s.245-246). För att svara på påståendena har respondenterna fyllt i sin ståndpunkt på en 
likertskala. En likertskala ligger i linje med att undersöka attityder, då den mäter 
intensitet eller styrka av en känsla (Bryman, 2011, s. 157). I vår studie har vi använt oss 
av alternativen 1-7 där 7 betyder instämmer helt, och 1 betyder instämmer inte alls. 

 
Figur 12. Skapad av författarna 2013. Likertskala. 

Om respondenten inte har någon uppfattning om ett påstående gavs alternativet att inte 
alls svara på frågan. Vi vill ge oss själva kritik för detta och hade hellre sett ett 
svarsalternativ som exempel ”vet ej” istället, då vi nu inte kan redogöra för ett 
påstående som är tomt om det är ett bortfall eller om respondenten inte har någon 
uppfattning.  

Några nackdelar som slutna frågor medför är att det kan finnas en viss spontanitet hos 
respondenterna när de kryssar i sitt svar på skalan och slutna frågor kan irritera 
respondenterna om det inte finns ett svarsalternativ som passar in dem. Vi motiverar 
dock vårt val av slutna frågor då likertskalan är en anpassad metod för att mäta attityder 
vilket förenklar vår kodning av svaren i statistikprogrammet SPSS.  

Under skapandet av enkäten undersökte vi möjligheter att skapa den i förutgjorda mallar 
på internet via gratistjänster som exempelvis Surveymonkey, Fluidsurveys och Google 
Drive. Då en av författarna har använt sig av Googles gratistjänst i en tidigare 
undersökning valde vi på grund av förkunskapen att använda Google för att 
sammanställa enkäten. 
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För att kontrollera enkätens ytvaliditet, att vi mäter vad vi avser mäta (Bryman, 2011, s. 
163), har vi tagit hjälp av vår handledare för att gå igenom påståendena i enkäten ord för 
ord i två omgångar, för att sedan testa denna på slumpvalda personer i vår närhet. 
Förutom genomgången med vår handledare gjordes inga större korrigeringar efter testet 
med testrespondenterna vilka förstod enkäten, dess syfte och dess innehåll.  

4.6 Distribution av enkät 
 
För att skapa ett gediget underlag för studien försökte vi samla in 200 enkätsvar på olika 
platser i Umeå centrum. För att tidsoptimera kontaktade vi ett tryckeri utanför Umeå 
som mot betalning skrev ut 200 häftade enkätexemplar.  

Vi samlade in svar under onsdagen den 20/11  mellan 15.00-17.00, fredagen den 22/11 
mellan 13.00-18.30 och lördagen den 23/11 mellan 11.00-14.00. Totalt samlades 182 
svar in vilket vi bedömer som tillräckligt stort underlag för att över huvud taget kunna 
diskutera generaliserbarhet.  

Varför vi valde dessa platser och tidpunkter var på grund av vår egen erfarenhet som 
konsumenter, med tanken om att det skulle finnas en god access till datainsamling. Vi 
ser dock att Utopia är ett någorlunda tveksamt val av plats ur en anonymitetssynpunkt, 
då det är väldigt trångt och folktätt inne i lokalerna. 

4.7 Operationalisering 
 
Alla frågor i enkäten grundar sig i de valda teorierna som studien bygger på, vilka 
tillsammans framhäver olika faktorer som är kopplade till attityd och beteende till 
hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion.  Således har alla frågor i enkäten (med 
undantag från sakfrågorna) ett syfte att kunna mäta konsumenters attityd och beteende 
mot hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion – genom faktorer som då är 
hämtade och/eller inspirerade av befintlig teori inom området. Detta för att tillsammans 
kunna uppfylla studiens syfte och tillsammans ge oss en bild som kan hjälpa till att 
besvara problemformuleringen; i vilken utsträckning existerar ett samband mellan 
hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion? 

Inledningsvis bör det nämnas att vi, i teorikapitlet redogör för, att ”hållbarhet” delas in i 
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inom befintlig litteratur. På grund av 
detta har vi delat upp attityd- och beteendefrågor i dessa tre olika delar, för att inbördes 
kunna jämföra dessa för att enligt vårt syfte värdera ”hållbarhet” utifrån det 
ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektivet. 

Ovanstående exempel är väldigt grundläggande och övergripande. Ett mer ingående 
exempel på enkätfrågornas koppling till teorin är fråga 18 (se nedan) som mäter vikten 
av ett varumärkes hållbarhetsprofil, vilket inom teorin för hållbar marknadsföring är en 
del av hållbar marknadsföring. Exempelvis ser vi att Belz & Peattie (2012, s. 186) 
menar att det är lönsamt för företag att skapa hållbara varumärken för att locka till sig 
ett segment av hållbara konsumenter. Attityd till ett hållbart varumärke mäts således 
genom nedanstående fråga: 
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Figur 13. Skapad av författarna 2013. Fråga 18 i enkäten (se bilaga 3). 

Ett annat exempel är fråga 7 och 8 (se nedan), vilka mäter det hållbara 
konsumtionsbeteendet utifrån Peatties (2001, s. 191-193) alternativa sätt att se på 
hållbara konsumenter – nämligen deras upplevda kompromissande samt 
kompromissvilja i relation till deras övertygelse. Kompromissvilja och övertygelse mäts 
således genom nedanstående frågor: 

Figur 14. Skapad av författarna 2013. Fråga 7-8 i enkäten (se bilaga 3). 

För tabell gällande alla frågors koppling till teorin hänvisar vi till 10.5 Bilaga 5.  

4.8 Access 
 
Som tidigare beskrivet har vi i denna studie utgått från ett kvoturval baserat på Umeås 
ålders- och könsfördelning. Genom att sprida ut datainsamlingen över tre dagar fick vi 
en god access till vårt kvoturval. Vi kunde dock uppleva att vissa åldersgrupper och 
olika kön var mer öppna till att svara på enkäten. Dock var fortfarande accessen god, 
även om det uppstod ett bortfall. Vi märkte även skillnader i svarsfrekvens på olika 
dagar och tidpunkter på dygnet. Under onsdag och fredag dag var svarsfrekvensen som 
högst, medan den var som lägst under fredagskvällen och på lördag dag. En anledning 
till detta kan vara att respondenter sent en fredag eftermiddag har tydliga mål med sin 
närvaro i Umeå centrum och inte har tid att deltaga i en undersökning. Under lördagen 
kunde vi känna av en lite stressigare miljö vilket också kan påverka respondenternas 
svarsfrekvens. Vi kunde även se en högre svarsfrekvens bland kvinnor jämfört med 
män. Sammanfattningsvis har accessen till respondenter varit hög och vårt 
undersökningsunderlag på 182 svar ser vi som ett facit på detta.  
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Det bör även nämnas att en anledning till accessen kan tänkas vara att undersökningen 
gjordes i en stad där universitetet (Umeå Universitet) genomsyrar på ett eller annat sätt 
stora delar av samhället och befolkningen. Det var vanligt förekommande att 
respondenterna nämnde antingen att de själva hade gjort en akademisk uppsats av något 
slag eller kände någon närstående som hade gjort det.  

Accessen till information har även varit bra. Dels på grund av tillgången till det fysiska 
universitetsbiblioteket (UB) beläget vid Umeå universitet men även på grunda av dess 
digitala databaser som ger tillgång till olika typer av publikationer och artiklar. Se 
avsnitt 2.8 Litteratursökning för tillvägagångssätt vid sökandet efter information.  

4.9 Databearbetning  
 
Vi samlade in svar från 182 respondenter under den 20, 22 och 23 november utifrån vårt 
kvoturval baserat på ålder och kön. Efter insamlingen överförde vi in all data i vår 
enkätstruktur i Google Drive. Enkätsvaren i Google Drive skapar statistik (se bilaga 1) 
och ett excelark som kan överföras direkt till SPSS. Vi sparade mycket tid genom att 
fylla i enkätsvaren i Google Drive snarare än att direkt fylla i dem direkt i SPSS. Alltså 
har vi suttit och noggrant konverterat de fysiska ifyllda enkäterna till digitala ifyllda 
enkäter för att undvika fel i överföringen till SPSS. 

Vi har valt att ta med alla enkäter som respondenter börjat fylla i. Detta då vi i 
instruktionerna för enkäten skrivit att utelämnat svar = ingen uppfattning. Således 
innebär ett “ingen uppfattning” ett internt bortfall.  

För att göra resultatet tydligare har vi i SPSS omkodat 18 variabler till nya variabler 
baserade på påstående 1-15 och 17-19 (se bilaga 3). De nya variablernas svarsalternativ 
på likertskalan har kodats om och slagits ihop där svarsalternativ 1-2 skalats om till 
“instämmer ej”, 3-5 “instämmer delvis” och 6-7 “instämmer”.  

Ovan nämnda handling i SPSS har även utförts på variablerna ålder och inkomst där 
ålderskategorin 18-30 klassas som “ung”, 31-50 som “medelålder” och 51- som “äldre”. 
I variabeln inkomst har de med en inkomst mellan 0-25000 klassats som “låg inkomst”, 
25 000-50 000 som “medelinkomst” och 50 000- som “hög inkomst”.   

Observera att vi inte lägger någon värdering i “låg”, “medel” eller “hög” när vi 
diskuterar inkomst. Det är endast relativa mått som används för att kunna gruppera 
respondenterna avseende deras inkomst.  

Genom ovanstående bearbetning av data har vi sedan skapat olika diagram och tabeller i 
Microsoft Excel och SPSS. För att ge empirin mer substans och göra den analyserbar i 
relation med befintlig teori har vi valt att korsa vissa variabler med varandra. Detta 
genom att göra korstabeller i SPSS. 
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Tabell 1. Exempel på korstabell. 

 

4.9.1 Chi-två test 
 
Ett Chi-två test testar om det finns ett samband mellan två variabler. Utfallet av testet 
ger en signifikansnivå som ger forskaren underlag att se om det finns en statistisk 
signifikans eller om det är just slumpen som avgör (Saunders et al., 2012, s. 514). För 
att testet ska ses som statistiskt signifikant krävs ett värde under 0,05 (P-värde), där ett 
P-värde på 0,05 innebär att minst 95% av sambandet mellan variablerna inte uppstått på 
grund av slumpen (Ibid). Nedan visas ett chi-två test: 

 
Figur 15. Exempel på chi-två test med statistisk signifikans. 
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4.9.2 Korrelation 
 
För att se hur stark relationen mellan två variabler har vi även gjort ett Pearsons 
korrelationstest (Pearson r). Pearsons r är ett korrelationstest där det produceras ett 
spann mellan värdena -1 till 1. Skulle ett test visa värdet 1, innebär det att två variabler 
korrelerar perfekt där en ökning i en variabel skulle innebära en lika stor ökning i den 
andra variabeln. Ett test med värdet -1 innebär tvärtom att en minskning i en variabel 
skulle innebära en lika stor minskning i den andra variabeln också. Dessa värden har vi 
delat in i fyra grupper (se nedan) när vi har undersökt styrkan på 
korrelationskoefficienter och sambandet mellan variabler. (Jacobsen, 2002, s. 398-413) 

0,0 - 0,2 →  Inget samband 

0,21 - 0,4 → Svagt samband 

0,41 - 0,6 → Samband 

0,61 och uppåt → Starkt samband 

Inom grundläggande statistik finns det en tumregel att en korrelationskoefficient på 0,5 
och uppåt innefattar ett starkt samband (Ibid). Vi ställer dock högre krav på våra 
samband och därav ovan uppdelning. Nedan visas två grafiska exempel på samband 
med både låg och hög korrelation (inget samband och starkt samband).  

 
Figur 16. Exempel på en låg korrelation genom ett plotdiagram. 
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Figur 17. Exempel på en hög korrelation genom ett plotdiagram. 

4.10 Bortfall 
 
Bortfall innebär att vissa individer väljer att inte vara med i undersökningen och de 
flesta enkätundersökningar innehåller bortfall menar (Bryman, 2011, s. 192). I vår 
studie uppskattar vi att vårt externa bortfall är ungefär 50 %, det vill säga att ungefär 
varannan person vi frågat har ställt upp i undersökningen, vilket vi absolut ser som ett 
acceptabelt externt bortfall.  

Under onsdag och fredag dag hade vi en högre svarsfrekvens medan fredag kväll och 
lördag dag hade ett högre bortfall. Av alla enkätsvar är fördelningen 64 % kvinnor och 
36 % män vilket innebär att vi har ett högre bortfall av män då vi frågat ungefär lika 
många personer av varje kön. Vi menar att det existerar ett bortfall eftersom vi strävade 
efter att få en indelning på ungefär hälften av varje kön men männen slutade upp som 
36 %. 

Det interna bortfallet på frågor är totalt 193. Av alla frågor utom två är det 2-12 bortfall 
per fråga vilket vi bedömer som ett godtyckligt bortfall då vi har 182 enkätsvar. Vi 
utgår dock från att respondenterna aktivt fyllt i enkäten och i de fall som ett påstående 
inte besvarats har de tagit ställning till att de inte har någon uppfattning om påståendet. 
De två frågor med störst bortfall är frågan om hur stor hushållets månadsinkomst är med 
ett bortfall på 25. Frågan Hushållets storlek med barn yngre än 18 år har ett bortfall på 
47. Vid reflektion av bortfallet kan vi först nämna att dessa två frågor var på enkätens 
sista sida (en baksida) vilket kan föranleda att respondenterna helt enkelt missat denna 
sida. En annan tanke är att frågan om hushållets storlek kan ha missuppfattats där 
respondenterna svarar med hur många barn som bor i hushållet. Denna tes kan stärkas 
av att 32 personer ur gruppen “unga” lämnat frågan blank (se bilaga 1). På grund av det 
stora bortfallet i denna fråga har vi valt att inte använda denna i studiens resultat och 
analys. 
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Enkäten består av 18 påståenden där vi gett alternativet inget svar = ingen uppfattning. 
Detta var uppenbarligen ett misstag under enkätkonstruktionen då vi i efterhand inte kan 
tyda om de missat att svara på påståendet eller om det faktiskt är ett ställningstagande 
från respondenterna. Vi ser att ett tänkbart alternativ skulle kunna vara att ha rutor med 
alternativet “vet ej” eller “ingen uppfattning”.  

4.10 Bortfallsdiskussion - kön, generation och frågeformuleringar 
 
Kan kön ha betydelse för intresset att besvara enkäter om hållbar marknadsföring 
och konsumtion? 

Det mest uppseendeväckande bortfallet är andelen män som inte svarat på enkäten. Vi 
undrar om män inte är lika tillmötesgående när det gäller att svara på enkäter, eller om 
det är beroende på oss själva och att vi är män. Under dagarna vi samlade in enkätsvar 
råkade vi stöta på två studerande kvinnor i 20-årsåldern från Hanken, Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors, i Umeå centrum vilka också gjorde en 
enkätundersökning. De berättade att de motsatsvis hade de fler svar från män än 
kvinnor. Vi ställer oss därav frågan om forskarens kön ha påverkan vid en 
enkätundersökning? Vi kan nog tro att det är rimligt då vi fick mycket bättre respons 
från kvinnor än män trots att lika många förfrågades från varje kön. Vi börjar därav 
undra hur utfallet blivit om vi skickat enkäten via mail till våra respondenter? Och vi 
tror att bortfallet av män skulle blivit mindre då vi inte fysiskt är närvarande och frågar 
om de vill delta i vår enkätundersökning. 

Då ovanstående är ett relativt allmänt resonemang om just könets roll vid en 
konfrontation på stan, går det vidare att undra om just ämnet hållbar utveckling och 
hållbart konsumtionsbeteende är av mindre intresse för män än för kvinnor. Forskarna 
Ottoson & Parment (2013, s. 62-64) redogör för en undersökning som menar att 
svenska folket inte är homogent avseende vilken roll de har gällande konsumtion och 
klimatfrågan. Segment som var mer positivt inställda till förändrade 
konsumtionsmönster var kvinnor, offentlighetsanställda, boende på landsbygden och 
högskoleutbildade. Det visade sig även att de mer negativt inställda segmenten utgörs 
av majoriteten män, personer mellan 15 och 29 år och privatanställda. Detta ser vi som 
väldigt intressant och direkt applicerbart på vår studie, då det just var kvinnor som var 
överrepresenterade samtidigt som  unga och medelåldersmän i större utsträckning inte 
ville deltaga i enkäten. Vidare ser vi även att våra respondenter har en hög 
utbildningsgrad (se bilaga 1), men vi vet dock inte om respondenterna är offentligt eller 
privat anställda.  

Kan ålder ha betydelse för intresset att besvara enkäter om hållbar marknadsföring 
och hållbar konsumtion? 

Gällande åldersfördelningen ser vi att en anledning till skevheten i fördelningen skulle 
kunna vara våra tider vi har delat ut enkäterna samt att Umeå är en “studentstad”. Vi 
menar att det säkerligen är mer ungdomar och unga vuxna som har tid att besvara ett 
frågeformulär i jämfört med äldre människor, som på ett annat sätt kan tänkas ha ett fast 
mål med deras vistelse på stan. Antingen på arbetstid eller andra ärenden. Vi menar helt 
enkelt att äldre människor kan tänkas vara mer upptagna än yngre, vilket vi ibland 
uppfattade det som när vi delade ut enkäterna. En annan anledning till detta skulle 
kunna vara att hållbarhet är en generationsfråga, då köpkraften idag är till stor del 
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baserad på psykologiska och sociala faktorer som exempelvis självförverkligande 
medan tidigare generationer koncentrerade sin konsumtion till ett litet antal området 
som ofta handlade om att hantera ett privat- och yrkesliv (Ottoson & Parment, 2013, s. 
56-58). Med en allmän uppfattning om att hållbarhet är något populärt och trendigt just 
nu (Se avsnitt 1.1Ämnesval och 1.2 Problembakgrund) ser vi att detta skulle kunna 
ligga till grund som en psykologisk och/eller social faktor för att konsumera hållbart. 
Alltså att unga möjligtvis känner att det är “etiskt rätt” att vara intresserad av hållbarhet, 
en känsla baserad på trender och ett socialt grupptryck.  

Kan frågornas uppbyggnad vara grunden till bortfall? 

Som tidigare nämnt i studien har vi haft svarsalternativet “inget svar = ingen 
uppfattning”. För att minimera ett internt bortfall på frågorna och samtidigt kunnat få ett 
“vet ej”-resultat hade vi först och främst kunnat skriva in alternativet “vet ej” utöver 
likertskalan. Detta skulle ge oss en bättre överblick och mindre osäkerhet vid tolkandet 
av det interna bortfallet. Vi kommer dock att tolka det interna bortfallet som ett 
ställningstagande från respondenterna att de faktiskt inte har en uppfattning om frågan. 
Det vill säga som “vet ej”. Dock hade det blivit tydligare och mer objektivt att ha det 
alternativet.  

Vi skulle också ha kunnat undvika ett internt bortfall om vi formulerat frågorna lite 
enklare. Med detta menar vi att till exempel frågan “Jag köper ekonomiskt hållbara 
varor i större utsträckning än “vanliga” varor (Exempelvis från företag som tar ansvar 
för sina resurser jämfört med de som inte gör det).” skulle ha kunnat formuleras som 
“Jag köper hållbara varor i större utsträckning än “vanliga” varor”. Detta skulle 
svarat på vår fråga då vi undrar om respondenterna köper varor som bidrar till en hållbar 
tillväxt i större utsträckning än varor som bidrar till en vanlig tillväxt. Vi har fått 
uppfattningen att många av våra respondenter inte har förstått vad vi menat med 
“ekonomiskt hållbara varor” och därav har fler valt att inte svara på denna fråga än till 
exempel frågan om köp av miljömässiga varor. 

I avsnitt 8 Sanningskriterier kommer vi att fortsätta denna diskussion fast diskutera 
kring hur detta bortfall kan tänkas påverka studiens validitet och reliabilitet. 
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5. EMPIRI OCH ANALYS 
 
I detta avsnitt presenteras studiens empiri och det görs samtidigt en analys av denna. 
Inledningsvis presenteras det generella resultat av respondenterna i form av ålder, kön, 
utbildning och inkomst. Efter detta presenteras inledande deskriptiv empiri, som 
överskådligt visar några delar av studiens resultat i form av stapel- och tårtdiagram. 
Detta analyseras inte vidare, då det är menat att ge läsaren en introduktion till nästa 
avsnitt som innehåller bl.a. korsade variabler och analyser.  

5.1 Generella resultat 
 
För bakgrund och diskussion kring nedanstående generella resultat hänvisar vi till 
avsnitt 4. Praktisk metod. 

I vår undersökning har vi utgått från ett kvoturval av Umeås befolkning gällande kön 
och ålder. Av våra 182 respondenter ser könsfördelningen ut som nedanstående diagram 
visar: 

 

  
Diagram 1. Visar respondenternas könsfördelning. 

 
Diagram 2. Visar respondenternas åldersspridning 

I diagrammet ovan visar vi respondenternas åldersspridning där 63 % av respondenterna 
klassas in som unga, 21 % som medelålders och 15 % som äldre. 
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Diagram 3. Visar respondenternas utbildningsnivå 

Diagrammet ovan visar respondenternas utbildningsnivå där de som studerat eller 
studerar på universitet/högskola är överrepresenterade och utgör hälften av 
respondenterna. Cirka hälften av respondenterna har gått en gymnasial utbildning och 
några få har gått en yrkesutbildning.  

 

 
Diagram 4. Visar respondenternas inkomstspridning.  

Respondenternas inkomst i är uppdelade i tre grupper; låg inkomst, medelinkomst och 
hög inkomst. I diagrammet kan vi se att nästan hälften av respondenterna har en låg 
inkomst, en tredjedel har en medelinkomst och 15 % har en hög inkomst.  
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5.2 Inledande deskriptiv empiri 
 
Som tidigare nämnt vill vi inledningsvis presentera ett allmänt deskriptivt avsnitt 
gällande vår empiri, för att senare väva in en analys i samband med presentationer av 
bland annat korstabuleringar och sambandsmönster. 

Till en början visar undersökningen respondenternas egen bedömning om deras kunskap 
om hållbarhet är acceptabel. Av de 182 respondenter som deltog i enkätundersökningen 
ansåg strax över en femtedel att de har en acceptabel kunskap om hållbarhet. 
Majoriteten ansåg dock att de instämmer delvis med att deras kunskap om hållbarhet är 
acceptabel. Resterande del, vilka uppgick till 6 %, ansåg att de inte hade en acceptabel 
kunskap om hållbarhet 

     
Diagram 5. Respondenternas kunskap om hållbarhet. 

Vidare ser vi att nästan alla respondenter från vår urvalsgrupp instämmer eller 
instämmer delvis om att de vill lära sig mer om hållbarhet i större utsträckning. Övriga 
respondenter, vilka uppgick till 7 %, ville inte i större utsträckning lära sig mer om 
hållbarhet.  

 
Diagram 6. Respondenternas attityd att lära sig mer om hållbarhet. 
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Förutom ovanstående kunskapsfrågor undersöktes även i vilken utsträckning 
konsumenter köper olika typer av hållbara varor istället för ”vanliga varor” (Se 
diagrammet nedan). Som tidigare redogjort i studien är de hållbara varorna uppdelade i 
tre olika typer, nämligen socialt hållbara varor, ekonomiskt hållbara varor miljömässigt 
hållbara varor. Nedan går det att utläsa resultatet av detta upplevda konsumentbeteende 
i vår undersökning. Tillsynes instämmer majoriteten delvis om att de köper både socialt 
hållbara, ekonomiskt hållbara och miljömässigt hållbara varor istället för vanliga varor. 

Genom att avläsa tabellen går det även att se att sociala hållbara varor är de som 
konsumeras minst istället för vanliga varor. Skillnaden mot de ekonomiskt hållbara och 
miljövänliga varorna är någon procentenhet. Sammantaget går det att se att ungefär en 
femtedel av respondenterna som inte väljer varken socialt hållbara, ekonomiskt hållbara 
eller miljövänliga varor istället för vanliga varor. 

Som tidigare nämnts har en majoritet svarat att de instämmer delvis att de konsumerar 
alla de tre sorterna av hållbara varor istället för vanliga varor. Av svaren går det dock att 
utläsa att ungefär en femtedel instämmer att de konsumerar hållbart istället för vanliga 
varor. Den typ av hållbar vara som utmärker sig i detta resultat är dock miljövänliga 
varor, där något fler procentenheter instämmer att de konsumerar miljövänligt i större 
utsträckning än vanliga varor. 

 
Diagram 7. I vilken utsträckning respondenterna köper hållbara varor framför vanliga 
varor. 

Hittills har det redogjorts för undersökningens kunskapsfrågor samt ett uppvisat 
konsumtionsbeteende gällande hållbara varor. Fortsättningsvis undersökte vi, för att 
bygga underlag att besvara vår problemformulering med, hur olika typer av hållbar 
marknadsföring stärker konsumenters intentioner att konsumera hållbart.  

För denna studie, dess problem och syfte ter det sig relevant att redogöra för om det 
finns några skillnader om i vilken utsträckning konsumenters intentioner att konsumera 
hållbart stärks av hållbar marknadsföring, samt om det då även finns skillnader inom 
dessa tre typer av påverkan på hållbar konsumtion.  
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Diagram 8. Hållbar marknadsföring påverkar respondenternas intentioner att 
konsumera hållbart.  

Av tabellen ovan går det att utläsa att en majoritet instämmer att hållbar marknadsföring 
som fokuserar på social hållbarhet stärker deras intentioner att konsumera hållbart. 
Större delen av de resterande konsumenterna instämmer delvis att marknadsföring som 
fokuserar på social hållbarhet stärker deras intentioner att konsumera hållbart. Det finns 
också konsumenter som instämmer ej med påståendet, vilka uppgår till ungefär 5 % av 
respondenterna. 

Gällande om hållbar marknadsföring som fokuserar på ekonomisk hållbarhet stärker 
konsumenternas intentioner att konsumera hållbart går det att utläsa en skillnad jämfört 
med ovan nämnda socialt hållbara marknadsföring. Diagrammet visar att de som 
instämmer att deras intentioner att konsumera hållbart är mindre (ca 15 %) medan den 
andel som instämmer delvis däremot är i majoritet. En annan skillnad är även att 
konsumenterna som inte instämde att deras intentioner att konsumera hållbart stärks av 
marknadsföring är högre om ca 10 %.  

Den tredje grupperade stapeln i diagrammet (läst från vänster) representerar svaren 
kring påståendet om att hållbar marknadsföring som fokuserar på miljön stärker 
intentionen att konsumera hållbart. Tillsynes skiljer sig resultatet här jämfört med de två 
tidigare nämnda påståendenas resultat. Dock är det relativt likt då de som instämmer 
samt instämmer delvis tillsammans utgör en klar majoritet av respondenterna, medan en 
mindre del om mellan fem till tio procent instämmer ej med att hållbar marknadsföring 
som fokuserar på miljön stärker deras intentioner att konsumera hållbart. 

Sammanfattningsvis visar diagrammet ett resultat som säger att en majoritet av 
respondenterna instämmer delvis eller instämmer att hållbar marknadsföring som 
fokuserar på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet stärker deras intentioner att 
konsumera hållbart. Hållbar marknadsföring ur ett socialt perspektiv ter sig dock 
påverka konsumenternas intentioner mest, där en som tidigare nämnt majoritet 
instämmer att deras intentioner att konsumera hållbart ökar. 
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I enlighet med studiens syfte har det även undersökt kring vilken kommunikationskanal, 
eller marknadsföringsinsats, som respondenterna har exponerats mest av det senaste 
året. Resultatet av detta påstående är redovisat i detta diagram.  

 
Diagram 9. Visar vilken marknadsföringsinsats som respondenterna exponerats för 
mest under det senaste året.  

Som det går att utläsa av diagrammet är den kommunikationskanal som respondenterna 
har exponerats mest av sociala medier, där TV kommer på andraplats och tryckt media 
på tredjeplats. 

Vidare undersöktes det även om respondenterna, i stor utsträckning, litar på företag som 
använder hållbarhetsargument i sin marknadsföring. Stapeldiagrammet nedan visar på 
detta resultat, där majoriteten instämmer delvis att de litar på företag som använder 
hållbarhetsargument i sin marknadsföring. Strax under en fjärdedel instämmer att de 
litar på företag, medan resterande (11 %) instämmer ej. 

 
Diagram 10. Respondenternas tillit till hållbar marknadsföring. 
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5.3 Korstabeller och Analys 
 
För att kunna presentera djupare analyserbar empiri redogör vi i detta avsnitt för 
korstabeller mellan olika variabler, valda utifrån studiens syfte och 
problemformulering, vilka sedan bryts ner och analyseras. Dessa resultat ligger senare 
till grund för studiens slutsatser och upptäckter.  

5.3.1 Respondenternas kunskap om hållbarhet har inget samband med deras 
hållbara konsumtion 
 
Sammanfattning av resultat: Nedanstående resultat indikerar på att det inte finns 
något samband mellan respondenternas kunskap om hållbarhet och i hur stor 
utsträckning de konsumerar hållbara varor framför vanliga varor. I undersökningen 
fann vi att en stor del upplever att de har en acceptabel kunskap, men att det inte fanns 
något samband med att de konsumerar hållbara varor i större utsträckning än vanliga 
varor. Resultatet bör dock tas med stor försiktighet då signifikansnivån enligt ett Chi-
två test är väldigt låg.  

I vår litteraturgenomgång redogjorde vi för Vermeir & Verbekes (2006, s. 188) 
resonemang om att individuella faktorer som bland annat kunskap om hållbarhet är en 
faktor för hur starka konsumenters intentioner att köpa hållbara varor är. I enlighet med 
studiens deduktiva ansats samt syfte har vi, för att själva undersöka om våra 
respondenters kunskap har ett samband med deras hållbara konsumtion gjort 
korstabeller där vi testat om variabeln kunskap om hållbarhet påverkar variablerna ”Jag 
köper socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara varor i större utsträckning än 
vanliga varor”.   

För att göra detta har vi inledningsvis undersökt om det finns ett samband mellan 
kunskapsvariabeln och respondenternas intentioner att konsumera socialt hållbara varor. 
Av 180 respondenter, svarade 75 respondenter att de instämmer delvis med båda 
påståendena. Endast 13 respondenter instämmer på båda. Genom att utföra ett Chi-
tvåtest ser vi att det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan variablerna, 
där signifikansnivån är 0,292. Det finns heller ingen korrelation mellan variablerna (se 
bilaga 2.). 

Tabell 2. Korstabell mellan fråga 1 och fråga 9. 

Förutom ovanstående korstabell har vi även undersökt om det finns ett samband mellan 
kunskapsvariabeln och respondenternas intentioner att konsumera ekonomiskt hållbara 
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varor. Mellan dessa två variabler finns inget statistiskt samband där ett chi-tvåtest visar 
en signifikansnivå på 0,985 samt finns det heller ingen korrelation mellan variablerna 
(se bilaga 2).  

Vi har även undersökt om det finns ett samband mellan kunskapsvariabeln och 
respondenternas intentioner att konsumera miljövänliga varor. Vi kan se att det inte 
finns ett statistiskt samband enligt Chi-tvåtestet som här visar en signifikansnivå på 
0,347. Det finns heller ingen uppvisad korrelation mellan variablerna (se bilaga 2). 

Vi kan från ovan resultat se att det inte finns något samband mellan respondenternas 
kunskap om hållbarhet och i hur stor utsträckning de konsumerar hållbara varor. Vid en 
närmre analys innebär detta att vårt resultat motsätter sig Vermeir & Verbekes 
argumentation om att kunskap är en faktor som i positiv bemärkelse ökar intentionerna 
att konsumera hållbart (2012, s. 188). I korstabellen mellan kunskap och konsumtion av 
ekonomiskt hållbara varor kan vi se att korrelationen är som allra svagast. Genom att 
tolka dessa data ser vi att en anledning till detta kan vara att respondenterna har svårt att 
förstå vad vi menar med ekonomiskt hållbar konsumtion eller att kunskapen om 
ekonomiskt hållbar konsumtion generellt är lägre än miljövänlig och socialt hållbar 
konsumtion. Dock är denna jämförelse inte fastställd genom en undersökning samt att 
ingen av de tre testade korrelationerna uppvisade ett resultat på över 0,2 vilket förkastar 
detta resonemang om att något samband skulle vara svagare än något annat - då allt 
under 0,2 tolkar vi som icke-samband. Vidare ser vi att respondenternas tolkning av 
“acceptabel kunskap” skulle kunna skilja sig åt, då acceptabel kunskap kan tänkas skilja 
sig åt beroende på respondenternas bakgrund som exempelvis utbildning. Är acceptabel 
kunskap lika för en doktorand som för en gymnasiestudent? Är acceptabel kunskap om 
hållbarhet lika för en aktiv miljöpartist (aktiv medlem i det svenska politiska partiet 
Miljöpartiet) som för en person som är ointresserad av hållbarhetspolitik? 

5.3.2 Tillgången av hållbara varor påverkar i stor utsträckning hållbar 
konsumtion 
 
Sammanfattning av resultat: Vi kan från nedanstående resultat se att den upplevda 
tillgången av hållbara varor påverkar i vilken utsträckning respondenterna konsumerar 
hållbart, där resultatet indikerar att miljömässigt hållbara varor har en störst upplevd 
närvaro i handeln i jämfört med socialt- och ekonomiskt hållbara varor.  

För att kunna köpa hållbara varor krävs det, självklart, en tillgång till dem. För att 
undersöka tillgångens betydelse vid köp av hållbara varor har vi nedan redovisat svaret 
på påståendet Tillgången av hållbara varor påverkar i stor utsträckning mina inköp av 
hållbara varor. Att presentera och analysera empiri gällande betydelsen av tillgången 
på hållbara varor är förankrat i tanken om att dålig tillgänglighet på hållbara varor är en 
förklaring till konsumenters låga intentioner att konsumera hållbart (Vermeir & 
Verbeke, 2006, s. 188). Samt resonemanget om att hållbar konsumtion ofta involverar 
någon typ av “trade-off”, eller kompromiss, för att konsumera hållbart genom 
exempelvis att behöva resa till andra affärer som säljer hållbara produkter på grund av 
en dålig tillgänglighet (Peattie, 2001, s. 191-193). Genom att koppla detta mot 
respondenternas köpbeteende vill vi kunna analysera om köpbeteendet således kan ge 
en intention på hur bra tillgången på hållbara varor är, samt om det finns någon skillnad 
inom tillgången på socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara varor. Detta har gjorts 
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genom att korstabulera tillgångens påverkan på hållbar konsumtion med faktiska 
köpbeteenden. 

Inledningsvis bör det belysas om hur tillgången av hållbara varor påverkar 
respondenternas inköp av hållbara varor för att skapa en överblick, innan vidare 
presentation av korstabeller och analys av dessa. I diagrammet går det att se att en klar 
majoritet av respondenterna instämmer eller instämmer delvis, medan endast en tiondel 
inte instämmer med påståendet om att tillgången av hållbara varor i stor utsträckning 
påverkar deras inköp av hållbara varor. 

 
Diagram 11. Tillgången påverkar respondenternas inköp av hållbara varor. 

Genom att korsa den ovanstående redovisade tillgångsvariabeln med i vilken 
utsträckning respondenterna konsumerar socialt hållbara varor kan vi se att 25 
respondenter instämmer att tillgången av hållbara varor påverkar deras inköp av 
hållbara varor i stor utsträckning, samtidigt som de köper socialt hållbara varor i större 
utsträckning än vanliga varor. Utifrån ett Chi-två test kan vi se att sambandet mellan 
variablerna har en stark signifikansnivå på 0,000 och en korrelation på 0,367 vilket vi 
bedömer vara ett svagt samband mellan variablerna. (se bilaga 2) 

Fortsättningsvis gjordes ett likadant test fast mot om det gick att uppskatta ett samband 
mellan tillgångens betydelse och i vilken utsträckning respondenterna konsumerar 
ekonomiskt hållbara varor. Här var det 21 respondenter som instämmer med att 
tillgången av hållbara varor påverkar deras inköp samtidigt att de i större utsträckning 
köper ekonomiskt hållbara varor än vanliga varor. Till skillnad från ovanstående stycke 
visar ett Chi-två test ingen statistisk signifikans mellan dessa variabler och 
korrelationskoefficienten visaatt det inte finns något samband mellan variablerna. (se 
bilaga 2) 
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Ovanstående samband ter sig vara starkare för konsumenterna som köper miljövänliga 
varor i större utsträckning än vanliga varor. Inom denna grupp var det 33 respondenter 
som instämmer att tillgången påverkar i stor utsträckning deras inköp av hållbara varor, 
samtidigt som de i större utsträckning köper ekonomiskt hållbara varor. Ett Chi-två test 
visar en stark signifikansnivå på 0,000. Det finns även en korrelation mellan variablerna 
på 0,505, vilket vi bedömer som ett samband mellan variablerna.

Figur 20. Korrelationstest 

Sammanfattningsvis går det att utläsa, av resultatet ovan, att respondenterna 
inledningsvis bekräftar befintliga genomgående resonemang inom teorin om att 
tillgången på hållbara varor är av betydelse. Av stapeldiagrammet syns det som tidigare 
nämnt att en klar majoritet instämmer (ca 50 %) eller instämmer delvis (ca 40 %) med 
att tillgången av hållbara varor i stor utsträckning påverkar deras inköp av hållbara 
varor, vilket kan tänkas vara en bakomliggande faktor till konsumenters relativt låga 
konsumtion av hållbara produkter framför vanliga produkter (Se diagram 10). Detta kan 
således tänkas vara i enlighet med Vermeir & Verbekes (2006, s. 188) resonemang om 
att tillgängligheten på hållbara varor kan vara en förklaring till en låg hållbar 
konsumtion, trots en positiv attityd till det.  

För att ytterligare kunna analysera tillgångsfaktorn har vi, som ovan redovisat, korsat 
tillgångsvariabeln med faktiska köpbeteenden. Det visade sig att den grupp av 
respondenter som instämmer med att tillgången är av betydelse samtidigt som de 
instämmer med att de konsumerar miljömässigt hållbara produkter i större uträckning än 
vanliga varor var störst, i relation till de grupper som konsumerar socialt och 
ekonomiskt hållbara produkter. Denna korstabulering visade även högst korrelation på 
0,5. Således, i enlighet med Vermeir & Verbekes (2006, s. 188) resonemang om att 
tillgängligheten på hållbara varor kan vara en förklaring till en låg konsumtion, trots en 
positiv attityd, skulle resultatet kunna analyseras som om att det finns en lägre 
tillgänglighet på socialt och ekonomiskt hållbara varor i jämfört med miljömässigt 
hållbara varor. Alternativt ser vi att resultatet skulle kunna indikera att våra 
respondenter upplever att de får gör en större ”trade-off”, eller kompromiss, i form av 
att försöka få tag på socialt och ekonomiskt hållbara varor i jämfört med att få tag på 
miljömässigt hållbara varor (och därav konsumerar dessa i en mindre utsträckning), 
vilket i så fall skulle stärka Peatties (2001, s. 192-193) argumentation om att 
kompromisser likt dessa påverkar det hållbara konsumtionsbeteendet. 



	  

	   57	  

 

5.3.3 Konsumenter är villiga att betala ett högre pris för att konsumera hållbart - 
så länge de övertygade att varan faktiskt är hållbar 
 
Sammanfattning av resultat: I detta avsnitt visar resultatet att en stor del av 
konsumenterna upplever att de får göra en kompromiss, en uppoffring, för att 
konsumera hållbart. De är samtidigt villiga att göra detta om de tror på att köpet är 
bättre ur ett hållbart perspektiv, vilket stödjer befintlig teori. Vi har använt oss av Pris 
för att exemplifiera detta och det visade sig att majoriteten av konsumenterna var 
villiga att betala ett högre pris för en hållbar vara i jämfört med en vanlig vara.  

Vi avser i detta avsnitt att redovisa resultatet från den del av enkätundersökningen som 
undersöker om respondenterna, utifrån Peatties (2001, s. 192-193) alternativa sätt att se 
på ”gröna konsumenter”, upplever att de får göra en kompromiss när de handlar 
hållbara varor, samt om de är villiga att göra en kompromiss, ”trade-off”, om vikten av 
övertygelse att deras köp bidrar till hållbarhet. För detta har vi skapat en korstabell av 
variabeln När jag köper hållbara varor upplever jag att jag får göra en kompromiss 
med variabler som behandlar i vilken utsträckning respondenterna konsumerar hållbart. 
Detta blir en intressant ingång för en analys, med en bakomliggande tanke (från teorin) 
om upplevda ”trade-offs”, kompromisser, har ett samband med egentligt 
konsumtionsbeteende. 

Inledningsvis går det direkt att, utifrån stapeldiagrammet, se att en majoritet av 
respondenterna instämmer (ca 40 %) eller instämmer delvis (ca 50 %) med att de 
upplever att de får göra en kompromiss genom exempelvis pris, teknisk prestanda och 
tillgänglighet. Således upplever en relativt stor del av undersökningens respondenter (40 
%) att de får göra en kompromiss vid konsumtion av hållbara varor, medan endast en 
liten del (ca 10 %) inte göra det.  

Diagram 12. Upplevd kompromiss vi köp av hållbara varor. 

Fortsättningsvis ser vi även att majoriteten av respondenterna instämmer (ca 45 %) eller 
instämmer delvis (ca 50 %) med att de är villiga att kompromissa om är övertygade att 
köpet av hållbara varor faktiskt bidrar till en hållbar utveckling. Inom ramarna för detta 
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påstående var det knappt 5 % som inte var villiga att kompromissa om de tror att köpet 
av en hållbar vara/tjänst är bättre ur ett hållbart perspektiv.  

Diagram 13. Villighet att kompromissa för hållbara varor. 

För att exemplifiera ”kompromissandet” för läsaren, har vi undersökt prisets roll för 
detta ändamål, genom att undersöka om respondenterna kan tänka sig att betala mer för 
en hållbar vara än för en vanlig vara. Av diagrammet nedan ser vi att en majoritet, något 
över hälften, instämmer med påståendet om att de kan tänka sig att betala mer för en 
hållbar vara. De övriga respondenterna instämmer delvis, med reservation för övriga 5 
% som inte kan tänka sig att betala mer för en hållbar vara än för en vanlig vara. 

 

Diagram 14. Villighet att betala mer för hållbara varor. 

Ovanstående resultat ger en stark indikation på att K. Peatties alternativa sätt att se på 
”gröna konsumenter” (2006, s. 192-193) går att i hög grad applicera på våra 
respondenter, då endast en knapp tiondel upplever att de inte får göra några 
kompromisser. Resultatet kan alltså tänkas säga att hållbara varor faktiskt innebär att 
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konsumenter får göra någon typ av ”trade-off”, kompromiss i form av exempelvis högre 
pris, för att kunna konsumera hållbart och bidra till en hållbar utveckling.  

Belz & Peattie menar att konsumenter ofta förväntar sig att hållbara produkter kostar 
mer men att konsumenter är villiga att betala mer för olika sorters varor, vilket vår 
undersökning resultat stödjer (2012, s.238-239). Vi ser att det finns en finns en stor vilja 
att kompromissa om det finns en tilltro på hållbarhet, eftersom ca 40 % av 
respondenterna instämmer med att de får kompromissa samtidigt som 45 % också 
instämmer med att de är villiga att kompromissa om det finns en tilltro, övertygelse, till 
varans bidrag till en hållbar utveckling. En majoritet av våra respondenter visar som 
tidigare nämnt även en vilja att betala mer för hållbara varor än vanliga varor. Således 
ser vi att våra respondenter dels förväntar sig att hållbara produkter kostar mer (de 
upplever att de får kompromissa) men samtidigt är villiga att betala mer för hållbara 
varor framför vanliga varor.  

Något vi finner vara intressant och bör nämnas i denna analys är att vi har genom denna 
empiri kunnat se att det faktiskt kan löna sig med att ”gröna” sin marknadsföringsmix, 
vilket Leonidou et al (2012) även menar. Gällande viljan att betala mer för en hållbar 
vara ser vi att Belz & Peattie (2012, s. 31) ger ett relevant förslag gällande att utveckla 
den klassiska marknadsföringsmixen mot en mix innehållandes ”the four C:s” där bl.a. 
Costumer cost ingår. Vi finner det vara relevant eftersom vårt uppvisade resultat faktiskt 
ger en indikation på att konsumenter är villiga att betala någonting mer utöver själva 
produkten – i detta fall påverkan på naturen – och således är levande bevis på att 
Consumer cost är något som kan tänkas implementeras i den moderna 
marknadsföringen för att stärka sambandet till den hållbara konsumtionen.  
 
Det går även att se att Costumer solutions från den hållbara marknadsföringsmixen är 
något som kan tänkas vara av vikt eftersom den synvinkeln innebär att företag ska 
förbigå den fysiska produktion och istället fokusera på lösningar till konsumenters 
problem (Belz & Peattie, 2012). Vårt resultat indikerar att respondenterna faktiskt 
upplever problem (kompromissande) vid hållbar konsumtion, vilket öppnar upp för en 
dialog kring vikten av att ”gröna” marknadsföringsmixen och fokusera på Costumer 
solutions istället för att fokusera på exempelvis de ”klassiska 4P”. 

Avslutningsvis går det att resonera om att konsumtionen av hållbara varor skulle kunna 
öka om företag på något sätt ökar tilltron för att ett köps aktuella bidrag till en hållbar 
utveckling är ”på riktigt”. Skulle den hållbara marknadsföringen kunna ha en roll här? 
Möjligtvis kan detta förklaras, dels utifrån ovan resultat i relation till befintlig teori, 
men även med resultatet i vår deskriptiva empiri (se avsnitt 5.2 Inledande deskriptiv 
empiri och diagram 7), som säger att en stor del av våra respondenter faktiskt upplever 
att de påverkas av hållbar marknadsföring, oavsett om ur ett socialt, ekonomiskt eller 
miljömässigt hållbart perspektiv. 
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5.3.4 Hållbar marknadsföring stärker majoriteten av respondenternas intentioner 
att konsumera hållbart - men det finns inget starkt samband med hållbar 
konsumtion 
 
Sammanfattning av resultat: I denna del redovisar vi ett resultat som indikerar att 
konsumenters upplevda mottaglighet för hållbar marknadsföring är god. Alltså att de 
upplever att hållbar marknadsföring stärker deras intentioner att konsumera hållbart. I 
relation med teori om att konsumenter inte är konsekventa vad gäller deras attityd till 
hållbar marknadsföring och deras faktiska konsumtion har vi sedan korsat relevanta 
variabler för att ta reda på om konsumenter som upplever att hållbar marknadsföring 
stärker deras intentioner att konsumera hållbart faktiskt konsumerar hållbart i större 
utsträckning än vad de konsumerar vanliga varor. Vi kom fram till att sambandet är 
svagt mellan marknadsföringens påverkan och faktiskt köpbeteende. Sambandet var 
dock starkast mellan miljömässigt hållbar marknadsföring och miljömässigt hållbar 
konsumtion. 

I vår inledande deskriptiva empiri visar vi ett resultat som säger att en majoritet av 
respondenterna instämmer eller instämmer delvis att hållbar marknadsföring som 
fokuserar på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet stärker deras intentioner att 
konsumera hållbart. Hållbar marknadsföring ur ett socialt perspektiv ter sig dock 
påverka konsumenternas intentioner mest, där en som tidigare nämnt majoritet 
instämmer att deras intentioner att konsumera hållbart ökar. Denna majoritet uppgick 
till 90 respondenter. Men hur många av dessa 90 respondenter instämmer även med att 
de konsumerar socialt hållbara varor i större utsträckning än vanliga varor? Hur många 
är alltså konsekventa i sina uttalanden? 

Genom nedanstående korstabell ser vi att endast 27 personer instämmer med att de både 
blir påverkade av marknadsföring ur ett socialt hållbart perspektiv samtidigt som de 
konsumerar socialt hållbara varor i större utsträckning än vanliga varor. Alltså ser vi att 
det är ett förhållandevis stort antal som menar att socialt hållbar marknadsföring stärker 
deras intentioner att konsumera hållbart - fast de inte gör det i större utsträckning än 
vanlig konsumtion. Ett Chi-två test stärker detta resultat då dessa variabler har en 
statistisk signifikans på 0,000 med en korrelation på 0,331 som vi bedömer som ett 
svagt samband (se bilaga 2).  
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Tabell 4. Korstabell mellan fråga 12 och fråga 9. 

Gällande respondenter som instämmer med att ekonomiskt hållbar marknadsföring 
påverkar deras intentioner att konsumera hållbart uppgick dessa till 57 i antal (se bilaga 
1). Men likt ovanstående resonemang undrar vi hur många som även instämmer med att 
de konsumerar ekonomiskt hållbara varor i större utsträckning än vanliga varor? 
Skapandet av en korstabell gav oss resultatet att 20 av dessa 57 respondenter instämmer 
med båda påståendena (se bilaga 2).  I ett chi-tvåtest uppgick signifikansnivån till 0,000 
vilket visar att resultatet inte uppkommit ur slumpen. Korrelationskoefficienten är 0,301 
vilket vi tyder som ett svagt samband mellan variablerna.  

Vidare ser vi att respondenter som instämmer med att miljömässigt hållbar 
marknadsföring påverkar deras intentioner att konsumera hållbart uppgick dessa till 76 i 
antal (se bilaga 1). Men likt tidigare resonemang undrar vi även här hur många som 
även instämmer med att de konsumerar miljömässigt hållbara varor i större utsträckning 
än vanliga varor. Skapandet av en korstabell gav oss resultatet att 35 av dessa 76 
respondenter instämmer att miljömässigt hållbar marknadsföring stärker deras intention 
att konsumera hållbart samtidigt som de instämmer med att de konsumerar miljömässigt 
hållbara varor i större utsträckning än vanliga varor (se bilaga 2). Även detta resultat 
visar en statistisk signifikans på 0,000 vilket visar att resultatet ovan inte uppkommit av 
slump. Korrelationskoefficienten är 0,478 vilket vi bedömer är ett samband mellan 
variablerna. Således är sambandet här störst i jämfört med de tre olika 
korstabuleringarna. Denna marknadsföring kan tänkas vara mer relevant för 
konsumenter då denna typ ofta informerar hur konsumenterna kan sänka sina egna 
kostnader till exempel genom att marknadsföra en bil som drar mindre bränsle eller en 
tvättmaskin som drar mindre vatten vilket gynnar både konsumenten och naturen (Belz 
& Peattie, 2012, s. 130). 

Men vad säger egentligen detta resultat? Till en början kan vi säga, vilket redan 
redogörs i det inledande deskriptiva empirikapitlet, att en stor del av respondenterna 
faktiskt upplever att hållbar marknadsföring stärker deras intention till att konsumera 
hållbart. Att sedan göra korstabeller som visar att endast en del av respondenterna 
faktiskt anser sig konsumera hållbart i större utsträckning, ger oss en snabb intention om 



	  

	   62	  

att vårt resultat stämmer överens med befintlig teori om att det skulle finnas ett attityd-
beteende gap där konsumenter innehar en typisk positiv attityd mot hållbarhet 
(exempelvis genom marknadsföringens påverkan) och deras faktiska 
konsumtionsbeteende (Vermeir & Verbeke, 2006, s. 188; Luchs et al., 2011, s. 1; Belz 
& Peattie, 2012, s. 99-100).  

Vi ser att alla tre korstabeller uppvisar svaga samband eller vanliga samband när 
korrelationskoefficienten har räknats ut (se bilaga 2). Dock ser vi att ett svagt samband i 
detta fall faktiskt ger oss en indikation att starkare intentioner att konsumera hållbart (på 
grund av marknadsföring) inte har ett starkt samband mellan faktiskt 
konsumtionsbeteende. I analysen av detta resultat kan det då vara intressant att resonera 
kring varför respondenter då inte konsumerar hållbart i större utsträckning än de 
konsumerar vanliga varor. Till en början bör det dock nämnas att vi inte kan visa på ett 
direkt orsakssamband, då vi varken gör en kvalitativ studie (där vi skulle fråga 
respondenterna om detta) eller en longitudinell studie med tillhörande observationer 
(där vi kunde kartlägga orsakssamband). Däremot kan det tänkas att detta gap ligger i 
enlighet med Luchs et al, (2011, s. 1, 10) resonemang om att att detta delvis förklaras av 
tanken att konsumera hållbart är både begränsande och minskar individuella fördelar, 
alltså en tanke om att hållbar konsumtion handlar om en personlig avvägning. Skulle 
denna personliga avvägning kunna bero på att konsumenter innehar en låg 
kompromissvilja i enlighet med Peatties (2001, s. 191-193) tanke om det är denna vilja 
som kan förklara attityd-beteendegapet? Alltså att de i enlighet med Luchs et al (2011, 
s. 1, 10) känner att de får göra en avvägning. En avvägning som enligt Peattie (2001, s. 
191-193) skulle bero på att de innehar en låg vilja att betala ett högre pris, 
tillgängligheten är dålig eller produkten skiljer sig på ett enligt konsumenterna negativt 
sätt pga. dess hållbarhet. Denna frågeställning ter sig intressant i analysen, eftersom 
våra respondenter uppvisar i tidigare resultat att tillgängligheten är av betydelse när de 
konsumerar samt att de ofta upplever att de får göra en kompromiss när de handlar. De 
är dock villiga att betala ett högre pris för en hållbar vara så länge de är övertygade att 
varan bidrar till en hållbar utveckling. Vi ser alltså av både detta resultat men även 
tidigare resultat, att en stor del av våra respondenter är inkonsekventa (vi menar detta då 
det endast uppvisas svaga eller inget samband mellan attityd och upplevt beteende) i sitt 
upplevda beteendemönster. Kanske är det så att folk intuitivt känner att de vill passa in 
under kriterierna för den hållbara konsumenten som tar ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt ansvar (Ottoson & Parment, 2013, s. 42-45) och tycker sig påverkas av 
den hållbara marknadsföringen men ändå inte konsumerar hållbara varor i större 
utsträckning än vanliga varor - på grund av skäl som vi inte har testat närmre i denna 
studie. 

Det bör dock även nämnas att sambandet kan vara starkare än vad som upplevs av 
resultatet i detta avsnitt, eftersom den ena variabeln handlar om att den hållbara 
konsumtionen skulle vara större än den vanliga konsumtionen. Det kan alltså tänkas att 
attityd-beteende gapet inte är allt för stort, eftersom det inte nödvändigtvis måste vara så 
att konsumenterna konsumerar hållbara varor i större utsträckning än vanliga varor för 
att vara konsekventa - alltså att de påverkas av den hållbara marknadsföringen och 
konsumerar därefter.  
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5.3.5 Respondenterna instämmer delvis med att de i stor utsträckning exponeras 
mot hållbar marknadsföring i deras vardag 
 
Sammanfattning av resultat: I detta avsnitt uppvisar vi ett resultat som säger att en 
stor majoritet av respondenterna instämmer delvis med att de blir, i stor utsträckning, 
exponerade av hållbar marknadsföring i sin vardag. Genom att korsa denna variabel 
med aktuella konsumtionsbeteenden fann vi ett svagt samband mellan upplevd 
exponeringsgrad av hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion. 

I vår teoretiska referensram nämner vi att forskning har visat att företag som går från en 
klassisk marknadsföringsmix till en hållbar marknadsföringsmix kan öka sin vinst och 
ökning på totalt kapital (Leonidou et al., 2012). Då detta är ett resonemang ur ett 
företagsperspektiv har ser vi det som intressant att titta hur detta upplevs ur ett 
konsumentperspektiv. Alltså om exponeringsgraden av hållbar marknadsföring har ett 
samband med upplevd hållbar konsumtion. Vidare har vi tidigare redogjort för att hela 
ämnesområdet “hållbarhet” är ett relativt nytt ämnesområde inom forskningen. Speglar 
detta av sig i konsumenters dagliga upplevda exponering? Det är även av intresse att 
undersöka och analysera detta då vi i vår problemformulering vill undersöka i vilken 
utsträckning det finns ett samband mellan hållbar marknadsföring och konsumtion. Vi 
ser då att grad av exponering kan hjälpa oss att triangulera och generera tillräckligt med 
empiri för att i studiens slutsatser kunna besvara problemformuleringen.  

Inledningsvis går det att se av diagrammet nedan att en klar majoritet av respondenterna 
instämmer delvis med att de i stor utsträckning blir exponerade av hållbar 
marknadsföring i deras vardag. I relation till teorin är detta ett, enligt oss, intressant 
svar, eftersom teorin bakom hållbar utveckling, hållbar marknadsföring och hållbar 
konsumtion är så pass ny (vilket vi redogjort för i studiens problembakgrund och 
teoretiska referensram). Det går således att i denna analys ställa sig frågan om vissa 
företag inte har insett att det kan löna sig att med hållbar marknadsföring, eller om 
respondenterna helt enkelt har svårt att urskilja hållbar marknadsföring från vanlig 
marknadsföring, vilket vi med säkerhet kan säga att de allra flesta människor exponeras 
för i stor utsträckning.  
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Diagram 15. Exponering 

Med ovanstående grund har vi vidare undersökt om det finns ett samband mellan 
variabeln “Jag blir i stor utsträckning exponerad av hållbar marknadsföring i min 
vardag” och variabler som mäter om konsumenter köper socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbara varor i större utsträckning än vanliga varor (se bilaga 2). Vi väljer 
att här att, till skillnad från tidigare resultatdelar, summera de respondenter som 
instämmer delvis med de som instämmer då den absolut största gruppen instämde just 
delvis.  

I tabellen nedan undersöker vi om det finns ett samband mellan variabeln “Jag blir i 
stor utsträckning exponerad av hållbar marknadsföring i min vardag” och variabeln 
“Jag köper socialt hållbara varor i större utsträckning än vanliga varor”. Det finns en 
statistisk signifikans mellan dessa variabler enligt ett Chi-två test (0,000). Resultatet 
visar att 116 av 172 respondenter instämmer eller instämmer delvis på båda variablerna. 
Korrelationskoefficienten är 0,355 och innebär att det finns ett svagt samband mellan 
exponeringsgrad och socialt hållbar konsumtion. En intressant del av resultatet är att 
endast en (1) av 172 respondenter instämmer att denne blir exponerad av hållbar 
marknadsföring i stor utsträckning men att denne inte köper socialt hållbara varor i 
större utsträckning vilket ger en indikation på att exponering, i någon form har ett 
samband, om än svagt, med hållbar konsumtion.  
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Tabell 5. Korstabell mellan fråga 15 och fråga 9. 

Vidare gör vi en korstabell mellan exponeringsvariabeln och ekonomiskt hållbara köp 
(se bilaga 2). Även här instämmer eller instämmer delvis majoriteten av respondenterna 
(116) på båda variablerna fast med en annorlunda fördelning vilket ger en ytterligare 
indikation på att exponering har ett svagt samband med hållbar konsumtion. Endast fyra 
respondenter anser att de inte i stor utsträckning blir exponerade av hållbar 
marknadsföring men att de i större utsträckning köper ekonomiskt hållbara produkter. 
Denna skara respondenter skulle kunna vara “hållbara konsumenter” oavsett om de blir 
exponerade för hållbar marknadsföring eller inte, och deras motivation till att 
konsumera hållbart kan bero på stimuli vi inte undersöker i denna studie. Ett chi-två test 
visar att resultatet har en statistisk signifikans på 0,000 och korrelationskoefficienten är 
0,357 vilket vi anser är ett svagt samband mellan variablerna. Korrelationen stämmer 
också in med vår analys att exponering i viss grad påverkar respondenternas 
konsumtionsbeteende. 

För att undersöka grad exponering och hållbara köp i linje med TBL gör vi även en 
korstabell mellan exponeringsvariabeln och miljövänliga köp (se bilaga 2). Korstabellen 
visar att 122 respondenter, väldigt likt ovan två analyser, instämmer eller instämmer 
delvis på båda variablerna vilket även stärker ovan resonemang att exponering i viss 
grad påverkar hållbar konsumtion. Samtidigt är det även i denna tabell två respondenter 
som inte blir exponerade av hållbar marknadsföring men som i större utsträckning köper 
hållbara produkter. Ett Chi-två test visar att resultatet är statistiskt signifikant på 0,000. 
Korrelationskoefficienten är 0,340 vilket vi bedömer som ett svagt samband.  

Av ovanstående resultat ser vi alltså inledningsvis att det är relativt få respondenter som 
instämmer med att de i hög grad blir exponerade av hållbar marknadsföring i deras 
vardag. Den absoluta majoriteten instämmer delvis med påståendet, vilket i relation till 
vårt ämnesval, problembakgrund och teoretiska referensram ter sig vara intressant ur ett 
större övergripande perspektiv. Vi nämner att den rådande debatten är väldigt aktuell 
just nu (år 2013) och att den allmänna diskursen mot hållbarhet har vuxit fram enormt 
de senaste decennierna. Går det att se, genom detta resultat, att den hållbara marknaden 
och dess spelare inte är helt färdigutvecklade? Luchs et al, (2011, s. 10) menar att 
många av verktygen för att uppnå en hållbar marknad redan finns (förändringar i design, 
ingenjörskonst, logistik), men att det behövs ett större erkännande av dessa förändringar 
och de grundläggande orsakerna bakom dessa. Kan den hållbara marknadsföringen 
tänkas fylla den rollen?  
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Vi finner det något förvånande att den miljömässigt hållbara marknadsföringen inte 
uppvisade ett starkare samband med en miljömässigt hållbar konsumtion. Detta 
eftersom denna typ av marknadsföring kan tänkas vara mer tilltalande för konsumenter 
då den ofta informerar hur konsumenterna kan sänka sina egna kostnader till exempel 
genom att marknadsföra en bil som drar mindre bränsle eller en tvättmaskin som drar 
mindre vatten vilket gynnar både konsumenten och naturen (Belz & Peattie, 2012, s. 
130) samt att den miljömässigt hållbara konsumtionen fokuserar konsumtion av mat, 
boende, resande och shopping och dess utsläpp och miljöpåverkan (Ottoson & Parment, 
2013, s. 45), vilket är dagligt förekommande konsumtion och ett väldigt omtalat 
konsumtionsperspektiv den rådande debatten om hållbar utveckling.  

5.3.6 Sociala medier har varit den vanligaste kommunikationskanalen det senaste 
året - för unga människor 
 
Sammanfattning av resultat: Av nedanstående resultat ser vi att sociala medier har 
varit den vanligaste kommunikationskanalen för våra respondenter det senaste året. De 
respondenter som tycker detta är dock till större del unga och medelålders, vilket 
indikerar att det kan vara dessa som är de “kritiska konsumenterna” som bedriver 
gräsrotsdriven informationsgivning på internet. 

Som tidigare visat i den inledande deskriptiva empirin är den kommunikationskanal 
som respondenterna exponerats mest mot det senaste året är sociala medier. På 
andraplats kommer TV och på tredjeplats kommer tryckt media. Detta visar vi åter igen 
i nedanstående diagram: 

 
Diagram 16. Marknadsföringsinsatser 

Vi ser att detta svar stämmer överens med argumentationen om att utvecklingen inom 
kommunikation går mot en allt mer gräsrotsdriven informationsgivning över sociala 
medier, där kritiska konsumenter skapar och styr informationsgivningen via sociala 
medier som Twitter, Facebook, Google och ett stort antal nätforum (Ottoson & 
Parment, 2013, s. 73, 137-163). För en djupare analys ställer vi oss dock frågan om det 
finns en skillnad inom respondenternas svar baserat på ålder? 

I korstabellen nedan går det att utläsa att det till stor del är “unga” respondenter som har 
varit i kontakt med marknadsföring över sociala medier. Förvisso är gruppen 
överrepresenterad i vår undersökning men procentuellt har det ingen betydelse för 
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resultatet nedan (alltså om vi skulle minska gruppen unga med exempelvis 50 % hade 
de fortfarande varit i majoritet etc.). Följaktligen var det bara 2 äldre som har 
exponerats mest mot sociala medier under det senaste året. Korstabellen ger således en 
någorlunda indikation på att Ottoson & Parments (2013, s. 73, 137-163) resonemang 
om att den nya informationsgivningen via sociala medier främst baseras på en 
utveckling beroende och skapad av unga människor. Kan det vara dessa som författarna 
menar vara de “kritiska konsumenter”?  

Tabell 6. Korstabell mellan Ålder och Marknadsföringsinsatser. 

5.3.7 Certifieringar som exempelvis “svanenmärkt” och “fairtrade” stärker 
respondenternas slutgiltiga val av varor vid köp. 
 
Sammanfattning av resultat: Vår undersökning visar på att certifieringar som 
exempelvis “svanenmärkt” och “fairtrade” i någon mån stärker respondenternas 
slutgiltiga val av varor vid köp. Detta ligger i linje med befintlig litteratur i området 
som säger att certifieringar har en viktig roll inom hållbar marknadsföring. 

Dendler (2013, s. 81) säger att certifieringar är ett enkelt sätt att visa konsumenten vilka 
varor som är hållbara och Belz & Peattie (2012, s. 206) hävdar att dessa certifieringar 
anses ha en viktig roll inom hållbar marknadsföring. Detta har vi undersökt i vår studie 
genom att låta respondenterna besvara frågan “Certifieringar som exempelvis 
svanenmärkt, fairtrade och kravmärkt stärker mitt slutgiltiga val av varor vid köp”.  

I stapeldiagrammet går det att utläsa att en majoritet av respondenterna instämmer 
delvis (46 %) eller instämmer (41 %) med att certifieringar stärker deras slutgiltiga val 
av varor vid köp. Endast 13 % av respondenterna instämmer ej.  
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Diagram 17. Certifieringar 

Vi kan således visa att certifieringar i viss mån påverkar i hur stor utsträckning våra 
respondenter köper hållbara produkter framför vanliga produkter. Detta resultat ligger i 
linje med både Dendlers (2013, s. 81), Rex & Baumanns (2007, s. 572) och Belz & 
Peatties (2012, s. 206) resonemang att certifieringar är framträdande inom 
marknadsföringen för att skapa mer hållbar konsumtion och produktion. Belz & Peattie 
(2012, s. 206) tar även upp betydelsen för konsumentens tillit till certifieringar. Som vi 
tidigare har redogjort för i vårt resultat ser vi även att en stor del av våra konsumenter 
instämmer delvis med att de litar på företag som använder sig av hållbarhetsargument i 
sin marknadsföring. Med antagandet om att certifieringar är ett hållbarhetsargument 
faller sig Belz & Peatties resonemang vara logiskt då de två frågornas svar ter sig vara 
rätt lika i sin fördelning. Vi har dock inte korsat dessa variabler. 

5.3.8 Respondenter väljer i viss mån att handla från företag med en 
hållbarhetsprofil 
 
Sammanfattning av resultat: Majoriteten av respondenterna instämmer delvis med att 
de i större utsträckning väljer varor från ett varumärke med en hållbarhetsprofil. Detta 
indikerar på att ett hållbart varumärke är av vikt inom den hållbara marknadsföringen, 
vilket befintlig teori inom området säger att den är. 

Zadek (2004) beskriver i sin studie hur företaget Nike gick från att vara ett varumärke 
som förknippades med dåliga arbetsförhållanden till ett varumärke som tar ansvar för 
sin omvärld. Nike är nu en framgångssaga affärsmässigt och har ett starkt varumärke 
förknippat med hälsa och ansvar. Detta är endast ett exempel av många i litteraturen och 
vi finner det intressant att undersöka i vår studie om respondenternas uppfattning av 
företags hållbarhetsprofil påverkar deras hållbara konsumtionsbeteende.  

I nedanstående stapeldiagram går det att utläsa att en majoritet (61 %) av 
respondenterna instämmer delvis med att de i större utsträckning väljer varor från ett 
varumärke med en hållbarhetsprofil. Ungefär en fjärdedel (27 %) instämmer med 
påståendet och resterande (12 %) väljer inte varor från ett varumärke med en 
hållbarhetsprofil i större utsträckning.  
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Diagram 18. Hållbarhetsprofil 

I vår teoretiska referensram redogör vi kortfattat för att genom att marknadsföra positiva 
hållbarhetsaspekter och hållbara strategier kan företag differentiera sitt varumärke samt 
värdet och styrkan av det (Gupta et al., 2012, s. 294; Kumar & Christodoulopoulou, 
2013, s. 5-8). Men stämmer detta ur ett konsumentperspektiv? Genom resultatet vi 
presenterar i denna del ser vi att det kan tänkas stämma, eftersom en majoritet 
instämmer delvis och ungefär en fjärdedel instämmer. Vi menar alltså att en 
hållbarhetsprofil, ett hållbart varumärke, kan tänkas vara av vikt för en hållbar 
konsumtion. Alltså att det kan finnas ett samband mellan en hållbarhetsprofil och 
hållbar konsumtion då endast 12 % av våra respondenter inte väljer att handla, i större 
utsträckning, från företag med en hållbarhetsprofil. 

Dock kan resultatet analyseras ur ett annat perspektiv; att en fjärdedel (de som 
instämmer) kan tänkas vara ett lågt antal. Och vad kan detta bero på i så fall? Vi ser att 
det skulle kunna bero på respondenternas relativt låga tillit till företags 
hållbarhetsargument i deras marknadsföring (se det inledande avsnittet där deskriptiv 
empiri redovisas). Kan det möjligtvis bero på greenwashing? Tror konsumenter 
möjligtvis att företag ljuger eller överdriver sin hållbarhetsprofil? Eller är det kanske 
som vi tidigare resonerat; att hållbarhetsaspekten för företag är så pass ny att endast en 
liten skara av företag har skapat sig en hållbarhetsprofil - vilket speglas i 
respondenternas svar? 
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5.3.9 En fjärdedel av respondenterna litar på hållbarhetsargument i 
marknadsföring - och det finns knappt något samband mellan tillit och 
konsumtion 
 
Sammanfattning av resultat: En fjärdedel av respondenterna instämmer med att de 
litar på hållbarhetsargument i marknadsföring. Dock verkar detta inte ha något vidare 
samband med deras hållbara konsumtion. 

För att marknadsföring skall vara effektiv krävs det att konsumenterna känner en tillit 
till företaget, varumärket och produkten (Emery, 2012, s. 224-225). Således kan en 
anledning till att vissa företag inte har konsumenternas tillit vara att de brustit i tidigare 
marknadsföringsinsatser som varit lögner eller vinklat verkligheten till sin fördel (Belz 
& Peattie, 2012, s. 217). För att se om det finns ett samband mellan tillit och hållbar 
konsumtion har vi undersökt om variabeln “Jag litar i stor utsträckning på företag som 
använder hållbarhetsargument i sin marknadsföring” har ett samband med variablerna 
“Jag köper socialt, miljövänliga och ekonomiskt hållbara varor i större utsträckning än 
vanliga varor”.  

Inledningsvis vill vi hänvisa tillbaka läsaren till det inledande deskriptiva 
empiriavsnittet där vi visar att 24 % av respondenterna instämmer med att de litar på 
hållbarhets argument, medan 64 % instämmer delvis och 11 % instämmer ej.  

Genom att korsa tillitsvariabeln med variabeln “Jag köper socialt hållbara varor i 
större utsträckning än vanliga varor” fann vi en korrelation på 0,303 vilket vi tolkar 
som ett svagt samband. Ett Chi-två test visade signifikansnivån 0,002. 

Vidare korsas tillitsvariabeln med variabeln “Jag köper ekonomiskt hållbara varor i 
större utsträckning än vanliga varor”. Uppvisad korrelation här är 0,235 vilket vi tolkar 
som ett väldigt svagt samband. Ett Chi-två test visade en signifikansnivå på 0,033. 

Till sist korsades tillitsvariabeln med variabeln “Jag köper miljömässigt hållbara varor 
i större utsträckning än vanliga varor”. Uppvisad korrelation i undersökningen är 0,184 
vilket vi tolkar som att det inte finns något samband. Ett Chi-två test visade dock här på 
en signifikansnivå vi ej finner vara acceptabel på 0,156. Alltså bortser vi från detta 
resultat i studiens slutsats, men vi vill ändå visa upp det för läsaren.  

En analys av ovanstående resultat ser vi vara intressant av flera olika skäl. Dels så ser vi 
inledningsvis att som tidigare nämnt instämmer majoriteten delvis om att de litar på 
företags hållbarhetsargument i stor utsträckning, och en fjärdedel instämmer helt. 
Resultatet ser vi vara intressant ur två olika perspektiv. För det första kan det antas vara 
en indikation på att det i stor utsträckning existerar greenwashing, som vi har redogjort 
för i vår teoretiska referensram, i dagens hållbara marknadsföring. Alltså att en 
förhållande vis stor andel (de övriga än den instämmande fjärdedelen) av 
respondenterna kan tänkas tro att mycket av företags hållbara marknadsföring är falsk 
eller överdriven, vilket ligger i linje med den teoretiska definitionen av vad 
greenwashing är (Belz & Peattie, 2012, s. 217).  

En annan intressant aspekt i detta resultat är att det knappt existerar någon korrelation 
mellan tillit av hållbarhetsargument och konsumtion av hållbara varor. Detta är något 
förvånande och lämnar resultatet väldigt öppet för tolkningar och resonemang kring att 
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respondenter konsumerar hållbart trots att de möjligtvis inte litar på den hållbara 
marknadsföringen. Beror det på andra saker som produkten i sig eller möjligtvis på 
grund av etiska aspekter? Vi har tidigare redogjort för att respondenterna är villiga att 
kompromissa genom att exempelvis betala ett högre pris för en hållbar vara, vilket kan 
ge en någorlunda indikation på att det finns större anledningar att konsumera hållbart än 
företagens marknadsföring och om den är pålitlig eller inte. Om det beror på etiska 
aspekter, normer i samhället eller socialpsykologiska aspekter kan vi inte riktigt svara 
på, då detta inte är inkluderat i vår undersökning. Men dörren för tankegångar kring 
dessa ämnen bör absolut lämnas öppen. 
 
Vi har i tidigare avsnitt även diskuterat vårt resultat utifrån den hållbara 
marknadsföringsmixen som presenteras i vårt teorikapitel. Gällande konsumenters tillit 
till hållbarhetsargument, vilken vi finner vara relativt låg, ser vi företagens befintliga 
Communication kunna vara låg. Med begreppet menas en integration och skapande av 
långsiktiga relationer med kunder för att stärka tillit och trovärdighet (Belz & Peattie, 
2012, s. 31). Vårt resultat indikerar alltså att, utifrån termer av den hållbara 
marknadsföringsmixen, tilliten till hållbarhetsargument kan bero på att företag inte har 
en tillräckligt stark integrations- och relationsskapande marknadsföringsmix.  
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6. SLUTSATSER 
 
I detta avsnitt redogör vi för våra upptäckter och slutsatser. Inledningsvis redogör vi 
för en återblick av studiens problem och syfte samt för vår praktiska metod och hur vi 
gick tillväga. Efter detta besvarar vi vår problemformulering utifrån de upptäckter som 
vi, efter besvarandet av problemformuleringen, redogör för. Avslutningsvis värderar vi 
hållbar marknadsföring ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.  

6.1 Återblick av studiens problem och syfte: Vad ville vi undersöka? 
 
Innan vi redogör för om problemet har besvarats, studiens mest grundläggande 
slutsatser och vilka kunskapsbidrag studien innehåller vill vi återknyta till studiens 
problem och syfte. I vår studie har vi genom vår problemformulering undersökt I vilken 
utsträckning existerar ett samband mellan hållbar marknadsföring och hållbar 
konsumtion? Detta problem har föranlett följande syfte och delsyften:  

Med utgångspunkt i studiens problemformulering är vårt huvudsyfte att identifiera om, 
samt i vilken utsträckning, det finns ett samband mellan hållbar marknadsföring och 
hållbar konsumtion. För att uppfylla detta huvudsyfte, avser vi att kartlägga: 

- Kunskap om hållbarhet 
- Konsumtion av hållbara varor jämfört med vanliga varor 
- Prisets och tillgänglighetens roll vid konsumtion av hållbara varor 
- Olika mediers exponeringsgrad 
- Konsumenters attityd till hållbar marknadsföring 
- Konsumenternas tillit till hållbarhetsargument i marknadsföring 
- I vilken utsträckning attityder om hållbarhet skiljer sig från konsumtionsbeteenden 

Utifrån ovanstående huvudsyfte och delsyften avser vi att avslutningsvis värdera hållbar 
marknadsföring ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. 

6.2 Återblick av vår praktiska metod: Hur gick vi tillväga? 
 
För att kunna svara på vårt syfte samt våra delsyften har vi valt att utföra en 
enkätundersökning av deduktiv karaktär. Vi har inledningsvis gjort en 
litteraturgenomgång baserad på tre teoretiska områden; hållbar utveckling, hållbar 
marknadsföring och hållbar konsumtion. Av dessa tre områden har vi utvecklat en enkät 
med frågor vi ser vara relevanta för studiens problem och syfte. Vi fick in 182 svar efter 
tre dagars utdelande av enkäten i Umeå centrum. Dessa svar har vi bearbetat i Microsoft 
Excel och IBM SPSS och har utgjort underlaget för skapandet av studiens empiri. 
Denna empiri har redovisats och analyserats i samma avsnitt för att ge läsaren en bättre 
förståelse för resultatets koppling till befintlig teori. Resultatet och dess analys har 
sedan resulterat i olika slutsatser, vilka vi visar nedan. 
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6.3 I vilken utsträckning existerar ett samband mellan hållbar 
marknadsföring och hållbar konsumtion? 
 
Vi avser här att besvara studiens problemformulering och huvudsyfte: 

Av vårt resultat kan vi dra slutsatsen att konsumenter i Umeå är medvetna vad gäller 
deras hållbara konsumtion och hur den påverkas av hållbar marknadsföring. De 
upplever att deras hållbara konsumtion ökar av hållbar marknadsföring, att certifieringar 
stärker deras slutgiltiga val av varor och att de i viss mån väljer att i större utsträckning 
handla från företag med en hållbarhetsprofil. De anser även att tillgängligheten av 
hållbara varor är av vikt och att de är villiga att betala ett högre pris för en hållbar vara, 
så länge de är övertygande om att varan faktiskt är hållbar. Med stöd av våra upptäckter 
nedan menar vi att det existerar ett samband mellan hållbar marknadsföring och hållbar 
konsumtion. Ibland ter sig däremot konsumenterna vara inkonsekventa i deras svar, där 
de uppvisar ett konsumtionsmönster som avviker från deras positiva attityd gentemot 
hållbar marknadsföring. Detta indikerar att sambandet mellan hållbar marknadsföring 
och hållbar konsumtion inte är helt “svart och vitt”.  

6.4 Våra upptäckter 
 
Vi väljer här att redovisa studiens grundläggande slutsatser som vi har arbetat fram 
genom en kartläggning av studiens delsyften: 

6.4.1 Delsyfte “Kunskap om hållbarhet” 
→ Konsumenter i Umeå är medvetna konsumenter 

Konsumenter i Umeå anser sig ha en acceptabel kunskap om hållbarhet och de vill i stor 
utsträckning lära sig mer om hållbarhet. Vi har jämfört kunskap med konsumtion och 
har dragit slutsatsen att kunskapsnivå inte har något samband med deras hållbara 
konsumtion. 

6.4.2 Delsyfte “Konsumtion av hållbara varor jämfört med vanliga varor” 
→ Konsumtionen av hållbara varor är relativt utbredd i Umeå 

Av vår undersökning var det inte tillräckligt många av Umeås konsumenter som 
instämde helt med påståendet om att de konsumerar hållbara varor i större utsträckning 
än vanliga varor. Vi drar därav slutsatsen att den hållbara konsumtionen är relativt 
utbredd i Umeå.  

6.4.3 Delsyfte “Prisets och tillgångens roll vid konsumtion av hållbara varor” 
→ Umeås konsumenter kan betala ett högre pris, så länge varan är hållbar  

Prisets roll är inte så betydande som vi först trodde. En majoritet av konsumenterna i 
Umeå kan faktiskt tänka sig att betala mer för en hållbar vara än för en vanlig vara - så 
länge de är övertygade om att varan faktiskt är hållbar.  

→ Tillgången av hållbara varor är av väsentlig betydelse för Umeås konsumenter 
 
Av vårt resultat har vi kommit fram till att tillgången av hållbara varor är av väsentlig 
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betydelse för hållbar konsumtion, vilket indikerar att en ökad mängd hållbara alternativ 
i Umeås handel kan tänkas öka en hållbar konsumtion.  

6.4.4 Delsyfte “Olika mediers exponeringsgrad” 
→ Umeås konsumenter blir dagligt exponerade för hållbar marknadsföring - vilket har 
ett någorlunda samband med deras konsumtion 

Studiens resultat säger att en stor majoritet av respondenterna instämmer delvis med att 
de blir, i stor utsträckning, exponerade av hållbar marknadsföring i sin vardag. Genom 
att korsa denna variabel med aktuella konsumtionsbeteenden fann vi ett svagt samband 
mellan upplevd exponeringsgrad av hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion. Vi 
drar därav slutsatsen att en daglig exponering någorlunda påverkar den hållbara 
konsumtionen. 

→ Sociala Medier har varit den vanligaste kommunikationskanalen det senaste året - 
för unga konsumenter i Umeå 

Genom att korsa variabler som behandlar marknadsföringsinsatser och ålder kan vi 
utifrån vårt resultat påvisa en slutsats som säger att unga konsumenter i Umeå upplever 
att den vanligaste kommunikationskanalen det senaste året har varit sociala medier. 

6.4.5 Delsyfte “Konsumenters attityd till hållbar marknadsföring” 
→ Hållbar marknadsföring stärker upplevd hållbar konsumtion i bland konsumenter i 
Umeå 
 
En majoritet av konsumenterna i Umeå upplever att hållbar marknadsföring stärker 
deras intentioner att konsumera hållbart, där hållbar marknadsföring ur ett socialt 
perspektiv har starkast påverkan. Vi drar således en slutsats om att den upplevda 
hållbara konsumtionen påverkas positivt av hållbar marknadsföring.  

→ Certifieringar har en roll inom den hållbara marknadsföringen i Umeå 

Av vår undersökning påvisar vi en slutsats om att certifieringar som exempelvis 
“svanenmärkt” och “fairtrade” stärker konsumenternas slutgiltiga val av varor när de 
konsumerar. 

→ Konsumenter i Umeå väljer delvis företag med en hållbarhetsprofil 

Utifrån vår undersökning kan vi påvisa att ett hållbart varumärke är av någorlunda vikt 
för konsumenter i Umeå när de konsumerar.  

6.4.6 Delsyfte “Konsumenternas tillit till hållbarhetsargument i marknadsföring” 
→ En minoritet litar på hållbarhetsargument i marknadsföringen, men konsumerar 
ändå 
 
Vi kan utifrån denna studie dra slutsatsen att konsumenter i Umeå har en relativt låg 
tillit till hållbarhetsargument inom marknadsföring. De väljer dock att konsumera 
hållbart ändå. 
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6.4.7 Delsyfte “I vilken utsträckning attityder om hållbar marknadsföring skiljer 
sig från konsumtionsbeteenden” 
→ Det existerar ett gap mellan attityd och beteende hos konsumenterna i Umeå 
 
Denna slutsats påvisar vi då det har märkts genomgående i studiens resultat att 
konsumenter i Umeå har en överliggande positiv attityd till både hållbarhet som 
begrepp men även hållbar marknadsföring - men detta speglar sig inte fullt i deras 
upplevda konsumtionsbeteende. 

6.5 Värdering av hållbar marknadsföring ur ett socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv 
 
Vår slutgiltiga värdering av hållbar marknadsföring ur ett socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv är att konsumenter tenderar att påverkas mest av socialt hållbar 
marknadsföring, medan de upplever att de konsumerar miljömässigt hållbara produkter i 
störst utsträckning. Ekonomiskt hållbar marknadsföring och ekonomiskt hållbara 
produkter/konsumtion avviker ofta från de två andra perspektiven i denna studie vilket 
ger en indikation att socialt och miljömässigt hållbar marknadsföring kan tänkas ha ett 
starkare samband med hållbar konsumtion än ekonomiskt hållbar marknadsföring. 



	  

	   76	  

7. ALLMÄN, SAMHÄLLELIG OCH ETISK DISKUSSION 

I detta avslutande diskussionsavsnitt diskuterar vi vårt resultat och studien i sin helhet 
utifrån samhälleliga och etiska aspekter. 

7.1 Att studera ett hållbarhetsrelaterat ämne år 2013 
 
Att år 2013 skriva en uppsats inom ramarna för hållbarhet har varit en lärorik process, 
både inom granskning av befintlig litteratur och utförandet av en originell studie. Vi ser 
att ämnet verkligen är på agendan och det finns en törst för kunskap inom det, utifrån 
både det akademiska perspektivet och det samhälleliga perspektivet med konsumenter 
inräknat. Detta är något som vårt resultat delvis bekräftar men resonemanget grundar sig 
även i det upplevda intresset från andra vi har känt under studiens gång.  
 
Vi menar att vi själva har upplevt att ämnesvalet har uppfattats som intressant av många 
av studiens intressenter, förutom av unga- och medelåldersmän vilket vi tidigare har 
diskuterat i studien (se avsnitt 4. Praktisk metod) med utgångspunkten att intresset för 
hållbarhet kan bero på generation och kön. Det bör även nämnas att ämnet i vissa fall 
har upplevts som kontroversiellt ur ett etiskt samt politiskt perspektiv, då vi ofta 
upplevde att respondenterna kommenterade något om politisk läggning och vad som de 
gjorde “bra” eller “dåligt” ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi upplevde det alltså som att 
respondenter ibland ville bevisa för oss som forskare att de var “bra” eller “dåliga” 
människor ur ett hållbarhetsperspektiv, genom att exempelvis berömma eller ursäkta sig 
själva. Då detta endast är något vi som forskare har upplevt sporadiskt och inte 
undersökt på akademiskt vis har vi valt att utesluta det i övriga studien, men anser det 
vara av relevans för att diskuteras i detta avsnitt. Alltså bör läsaren ta i beaktning att det 
inte är något resultat vi har fått eller någon slutsats vi vill påvisa.  
 
Gällande resultat, har vi i denna studie kommit fram till att det faktiskt existerar ett 
samband mellan hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion, men att sambandet 
inte alltid är helt “svart och vitt”. Denna slutsats ter sig vara intressant ur flera olika 
perspektiv. Till en början ser vi att denna slutsats och studiens resultat kan tänkas ligga 
till grund för att kunna “täppa igen” det gap vi har hittat inom befintlig forskning, 
nämligen relationen och sambandet mellan hållbar marknadsföring och hållbar 
konsumtion. Vi ser även att slutsatsen ger indikationer på att studien visar på nya gap 
inom forskningen, vilka vi redogör för när vi rekommenderar fortsatta studier. 
Sammantaget ser vi att vår studie är aktuell inom hållbarhetsdebatten år 2013, men att 
området ter sig vara väldigt brett och intressant ur många perspektiv - allt från ett 
tekniskt, företagsekonomiskt och till och med socialantropologiskt perspektiv.  
 
Nedan fortsätter en djupare diskussion om ämnet ur det företagsekonomiska 
perspektivet. 
 

7.2 Hållbarhet som nytt ämne - en risk eller möjlighet för forskningen? 
 
Under vår teorigranskning i denna studie började vi snabbt inse att hållbar utveckling, 
marknadsföring och konsumtion är svårdefinierade begrepp med mycket “överskådlig” 
och berättande teori. Detta har föranlett att vi i denna studie granskat de vanligaste 
teorierna för begreppen vilket ger det teoretiska kapitlet en övergripande framställning 



	  

	   77	  

av befintlig teori snarare än en fördjupning av teorin. Men varför ter sig så populära och 
“trendiga” ämnen vara så svårdefinierade? Vi ser att en anledning skulle kunna vara att 
teorin är så pass ny så endast ett fåtal begreppsdefinitioner är de som cirkulerar i 
forskarvärldens citeringar.  
 
Vi menar alltså att teori om hållbar marknadsföring och konsumtion är ny i förhållande 
till teorin om traditionell marknadsföring och konsumtionsbeteende. Detta kan på något 
sätt bekräftas genom en snabb överblick av denna studies referenslista (se avsnitt 9 
Referenslista) vilken innehåller förhållandevis nya källor, med undantaget från några 
källor som använts vid skrivandet av metodavsnitten. Detta föranleder oss att tro att 
teorin kan lida av “barnsjukdomar”, alltså att vissa teoretiska resonemang är 
vilseledande på grund av en generalisering grundad på felaktiga slutsatser - vilka är 
allmänt accepterade inom forskarvärlden för det inte finns någon som hittills säger 
emot. Detta kan vara en effekt av att det initialt endast verkar finnas några få (i relation 
till andra ämnesområden) framträdande forskare inom området som många andra 
studier refererar till. Alltså att det är samma forskare och författare som citeras i en 
mängd olika verk.  
 
Förvisso ser vi inte endast denna observation innebära risker, utan även möjligheter. En 
teoribildning i dagens informationssamhälle ser vi kunna vara mer objektiv och 
sanningsenlig, då den i allra högsta grad lättare kan bli granskad både snabbt och globalt 
via den enkla informationsspridningen över internet.  
 
Vårt resultat har resulterat i slutsatsen att det existerar ett samband mellan hållbar 
marknadsföring och hållbar konsumtion, men att det sambandet inte är helt “svart och 
vitt” då konsumenter ter sig vara inkonsekventa i deras attityd och beteende. Förvisso är 
attityd-beteende gapet inom hållbar konsumtion ett känt inslag i teorin, men bör den 
kanske få sig en större plats? Vi ser att det finns stora områden kvar att täcka inom 
teorin för hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion. Mycket av befintlig 
forskning anser vi vara beskrivande och inte förklarande, vilket tydligt märks i vår egen 
teoretiska referensram. Behövs det en mer nyanserad och förklarande bild av hållbar 
marknadsföring och hållbar konsumtion? Då hela jordens befolkning (och framtida 
befolkning) kan tänkas vara intressenter till ämnet anser vi att detta behövs och att vår 
studie kan vara ett steg i rätt riktning. 
 

7.3 “Hållbarhet” inom akademin VS. “Hållbarhet” för samhället 
 
Vårt resultat visade att cirka en femtedel av respondenterna i studien ansåg sig ha en 
acceptabel kunskap om hållbarhet och resterande ansåg sig delvis ha en acceptabel 
kunskap om hållbarhet. Detta resultat ser vi som tillräckligt för att konsumenterna skall 
anses vara “medvetna” när det kommer till deras hållbara konsumtion - alltså att vi 
vågar använda våra respondenters svar för att uttala oss om just hållbar konsumtion.  
 
Ur ett samhällsperspektiv finner vi däremot detta resultat något oroväckande, eftersom 
hållbar utveckling är en stor fråga på samhällsnivå. Kan denna, ur detta perspektiv 
relativt låga, kunskap om hållbarhet bero på bristfällig information och utbildning - eller 
kan den tänkas bero på en ovilja och ett ointresse? Vi ser genom vår studie att det finns 
ett intresse att lära sig mer om hållbarhet, men frågan är om denna vilja faktiskt sträcker 
sig utanför svarsalternativen i vår enkät?  
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När vi har diskuterat ovanstående frågor har vi ständigt återkommit till en frågeställning 
som handlar om hållbarhetsdebatten inom akademin (och professionella 
hållbarhetsforskare, hållbarhetsföretag etc) är densamma som för gemene man? Alltså 
“vanliga privatpersoner” och konsumenter? Förmodligen inte, vilket indikerar att det 
kan vara svårt att just kartlägga den hållbara konsumenten och dess kunskap - då 
“återvinningens effekter” skulle kunna vara tillräckligt för att ses som acceptabel 
kunskap för vissa konsumenter, men långt ifrån acceptabel i universitetens korridorer.  
 
Denna skillnad menar vi kunna sätta käppar i hjulet för undersökningar likt denna 
studie. Exempelvis har vi ibland upplevt (som forskare) att det är helt självklart att 
hållbar utveckling delas in i ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Detta 
menar vi inte vara lika självklart för privatpersoner som exempelvis konsumenter i 
Umeå varav förvirring kan ha uppstått vilket kan ha visat sig i deras svar och genererat 
en skevhet vi inte vet om.  
 
Således ser vi att vår undersökning kanske borde ha kunnat vara lite “enklare” i form av 
en enkät med enklare språk. Alternativt att vi hade kunnat smalna av vårt problem 
ytterligare och gjort det mer praktiskt än akademiskt, exempelvis genom att undersöka 
just konsumtion av ekologiska varor eller miljövänliga bilar etc. Något som 
konsumenterna snabbt känner igen från deras egen vardag. Förvisso har vi, enligt oss, 
enkla exempel i vår enkät. Men vi är medvetna om att den kan tänkas uppfattas som 
svår för en stressad konsument en helgeftermiddag i Umeå.  
 

7.4 Hållbar konsumtion - tyckandets “gråzon”? 
 
I vår datahantering delade vi in svarsalternativen på likertskalan till “instämmer ej”, 
“instämmer delvis” och “instämmer helt”. Detta innebär att vi vinklat 
resultatpresentationen till viss del när vi delat in svarsalternativ 3-5 som “instämmer 
delvis”.  En respondent som svarat en 3:a på likertskalan är förmodligen lite mer inställd 
mot instämmer ej än instämmer. För att göra resultatet tydligare har vi ändå tagit 
beslutet att dela in svaren 3-5 till “instämmer delvis” och vi har varit medvetna om detta 
vilket föranlett att “instämmer delvis” är en svårtolkad del av resultatet som vi inte har 
vågat lägga för stor vikt på. Studien har dessutom fått flest svar inom detta spann vilket 
föranleder att denna “gråzon” av resultatet är svårt att dra slutsatser ifrån. En gråzon 
som är intressant ur ett samhälleligt och etiskt perspektiv. Vågar konsumenter inte tycka 
till ordentligt vad gäller deras hållbara konsumtion och hur påverkade de blir av hållbar 
marknadsföring? Detta ger en indikation på att hållbar konsumtion är ett etiskt laddat 
ämne, vilket denna diskussion senare kommer att behandla.  
 
I och med att jämföra variabler och korrelation kunde vi dock mäta om det finns ett 
samband mellan variablerna och därav basera slutsatser på statistiska uträkningar 
snarare än subjektiva tolkningar av respondenternas svar. Ibland har vi självklart varit 
tvungna att ta ställning för att över huvud taget kunna presentera ett resultat, men har 
alltid påvisat att det just är “delvis” som vissa svar visar, för att uppvisa ett 
forskningsetiskt försvarbart resultat.  
 
Studiens resultat visar att det i viss utsträckning finns ett samband mellan hållbar 
marknadsföring och hållbar konsumtion. Men hade vi kunnat redovisa resultatet på ett 



	  

	   79	  

annat sätt? Hade en kvalitativ studie visat ett annat resultat? Vid en kvalitativ studie 
hade resultatet förmodligen gett oss en mer holistisk bild av respondenternas tankar 
kring hållbarhet vilket kunnat bidra till en djupare analys och jämförelse med teorier. 
Dock går det inom vår tidsram inte att intervjua 182 respondenter utan vi hade hunnit 
göra ca 10 intervjuer, vilket inte utgör ett underlag för “konsumenter i Umeå” och därav 
inte gått att generalisera. Vi anser därav att en kvantitativ studie fungerar bäst för våra 
givna ramar gällande tid och förkunskap. Vi ser även det som svårt att kunna påvisa ett 
samband mellan hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion genom en kvalitativ 
studie med ett mindre antal respondenter eftersom marknadsföring handlar om 
försäljning och konsumtion, vilket vi ser är både tydligare och enklare att redovisa 
genom kvantitativ data.  
 

7.5 Studiens resultat och dagens samhällsdebatt 
 
Hållbarhet genomsyrar alla nivåer av dagens samhälle. På företag diskuteras hur de kan 
sänka energiförbrukning, i hemmen källsorteras avfall och EU ger tillstånd till olika 
sorters utsläppsrätter. Vi ser därför hållbar marknadsföring som en naturlig del av 
framtidens samhälle. En del som syftar till att både upplysa konsumenter att bli mer 
hållbarhetsmedvetna, men även en del som kan ge företag konkurrensfördelar i form av 
medvetna konsumenters hårdare krav. 
 
Efter klimatkonferensen i Rio de janeiro 2012 har hållbar utveckling fått ett större 
genomslag hos internationella företag och av de 100 största företagen på den svenska 
börsen har tre av fyra företag separata redovisningar av företagets hållbarhetsarbete 
(Wahlström, 2012). 
 
Ett hållbart samhälle kräver också ett konsekvent beteende av invånare och företag, 
internets framtåg gör information lättillgänglig vilket således ställer krav på en ökad 
transparens hos företagen. Ett exempel på vad som händer när ett företag inte är 
konsekvent med vad de marknadsför är kosmetikaföretaget Oriflame, som sedan 1967 
marknadsfört att de inte testar sina produkter på djur (Olsson, 2013). Det har nu kommit 
fram att vissa myndigheter testar Oriflames produkter på djur, vilket lett till att 
reklamombudsmannen fällt företaget för vilseledande reklam, som således går i linje 
med teorin om greenwashing som vi nämnt i tidigare teorigenomgång och analys. 
Denna händelse svärtar Oriflames varumärke vilket kan tänkas minska företagets 
vinster, detta på grund av att vissa kunder ur ett etiskt perspektiv tidigare valt Oriflame 
på grund av att de inte testar sina produkter på djur och deras marknadsföring gör att 
konsumentens val av kosmetika således är baserat på fel grunder.  
 
En del av företagen i Sverige har en positiv syn på hållbar utveckling, som exempel har 
20 svenska företag har skapat en nationell företagargrupp som antagit fyra centrala 
principer för att gemensamt medverka till en hållbar utveckling (Sida, 2013). Dessa 
företag är goda förebilder för andra företag i Sverige och driver arbetet med hållbarhet 
framåt. Men är 20 företag tillräckligt? Och vad har marknadsföringen för roll i detta 
sammanhang? Räcker 20 företag? Dock är exempelvis H&M, IKEA, Unilever och 
Volvo med i denna nationella företagsgrupp vilka kan ställa krav på sina 
underleverantörer, samarbetspartners och andra intressenter. Dessa 20 företag kan därav 
ställa krav på många fler företag att jobba med hållbar utveckling. Således är det viktigt 
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att företag marknadsför sina hållbara handlingar för att visa andra att det är god väg att 
gå, både företagsmässigt samt ur ett samhällsperspektiv. (Ibid) 
 
Skapar företag då hållbara strategier för att bli mer lönsamma genom att vara ett “bra” 
företag? Eller är etik företagens incitament att arbeta med hållbar utveckling? Detta är 
bara något vi kan spekulera i, men under en casetävling på Umeå Universitet gav en av 
de tävlande grupperna ett förslag på en hållbar juiceproduktion där juryn (från 
arbetslivet) frågade vad som skulle ske om juicen inte blev eftertraktad, varpå gruppen 
svarade att de skulle sänka priset på juicen samt vinstmarginalen för att locka fler 
kunder. Svaret från juryn var: Ett företag kommer aldrig sänka marginalen för att öka 
försäljningen, snarare får något annat i produktionen reducera kostnaden som lön eller 
liknande. Med denna attityd känns inte etik som rätt attribut för företags incitament till 
hållbar utveckling, utan det är en strategi för att bli mer populärt och lönsamt grundat på 
en hållbar strategi. Vi ser dock att Brundtlandkommissionens rapport är grundad i etiska 
riktlinjer och är ett viktigt dokument för framtida företagande och för samhällsetiska 
diskussioner.  
 

7.6 Sammanfattande diskussion om etiska aspekter 
 
Vi vill avslutningsvis i denna studie föra en kortare sammanfattande etisk diskussion 
gällande hållbar konsumtion som ämne, men även etiska aspekter av vår studie inom 
ämnet. Innan vidare läsning rekommenderar vi läsaren att ha läst avsnitt 4. Praktisk 
metod för forskningsetiska redogörelser. 
 
Inledningsvis kan vi säga att hållbar utveckling, hållbar marknadsföring och hållbar 
konsumtion är etiskt laddade ämnen. Det krävs aktiva ställningstaganden av oss idag 
för att gynna nästkommande generation, ett faktum vi upplever att många av våra 
medmänniskor är något obekväma med. Med andra ord säger detta faktum att vi måste 
förändra vårt konsumtionsmönster idag för att skapa en hållbar framtid imorgon, en 
framtid vi inte ens är en del av. I och med att konsumtionsmönster idag kan tänkas ligga 
djupt rotade i folks undermedvetna och till viss del är en del av folks identiteter. Att 
sedan peka på dessa konsumtionsmönster och säga att de är “fel” och “förstör för 
framtida generationer” ser vi som en av de huvudsakliga anledningarna till varför 
hållbarhetsdebatten är så pass etiskt laddad som den är.  
 
Att bryta ner denna laddade debatt ur ett företagsekonomiskt perspektiv och undersöka i 
vilken utsträckning det existerar ett samband mellan hållbar marknadsföring och hållbar 
konsumtion gör att vi som forskare har fått tänka utifrån mer etiska aspekter än vad vi 
först hade trott. Det vi menar med detta är att vi, vid varje tillfälle vi delade ut vår enkät, 
påminde konsumenterna om den laddade hållbarhetsdebatten - direkt i relation till deras 
egen konsumtion samt mitt under deras konsumtion i Umeå centrum. Detta upplevde vi 
som intervjuare starkt, då många konsumenter ville belysa för oss att de var “bra” 
konsumenter eller ursäktade sig för att de var “dåliga” konsumenter. 
 
Men vad menar vi med att detta har att göra med vi som författare och intervjuare 
behövde tänka utifrån mer etiska aspekter när vi var i Umeå centrum och gjorde vår 
undersökning? Det vi menar är att vi snabbt märkte att vi verkligen behövde anpassa oss 
starkt och agera särskilt forskningsetiskt eftersom frågor som exempelvis “Jag kan 
tänka mig att betala mer för en hållbara vara än en vanlig vara” faktiskt kan vara 
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väldigt etiskt laddade för många respondenter då deras privatekonomi ställs mot “en 
bättre värld”. Nedanstående citat ser vi summera ovanstående dilemma bra: 
 
“Etiken kan beskrivas som det sätt en människa har för att avgöra vilken av två eller 
fler jämförbara handlingar som är mest eftersträvansvärd eller värdefull” - 
(Philipsson, 2004, s. 98) 
 
Alltså tog vi extra mycket hänsyn till samtycke och anonymitet när vi delade ut våra 
enkäter. Vi gick ofta några meter bort från respondenterna. Ovanstående är endast ett av 
många exempel men belyser bra hur ämnet hållbarhet speglade sig i våra 
forskningsetiska utgångspunkter som i sin tur speglade vår praktiska metod.  
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8. SANNINGSKRITERIER 
 
Vi avser att i detta avsnitt att utifrån kriterierna Validitet, Reliabilitet och Replikation 
kritiskt granska vår studie. Dessa kriterier kallas för sanningskriterier och är tre av de 
viktigaste kriterierna för kritik av samhällsvetenskapliga undersökningar (Bryman, 
2011, s. 49) då de mäter om studien är giltig och relevant samt tillförlitlig och trovärdig 
(Jacobsen, 2002, s. 21). Vi avser alltså i detta avsnitt att kritiskt granska vår studie som 
har lett till slutsatsen att hållbar marknadsföring har ett samband med hållbar 
konsumtion. 
 

8.1 Studiens validitet och generaliserbarhet 
 
När vi diskuterar studiens validitet granskar vi i vilken utsträckning studien verkligen 
mäter vad som den avser mäta (Ghauri & Grønhaug, 2005, s. 80) och innefattar yttre 
samt inre validitet (Bryman, 2011, s. 50-51). I den yttre validiteten ingår även en 
kontroll av studiens ytvaliditet, som innebär ett ifrågasättande om enkätfrågorna är 
utformade så att respondenterna förstår dem (Ghauri & Grønhaug, 2005, s. 83).  
 
Innan vi lämnade ut enkäten diskuterade vi frågorna med vår handledare för att höja 
studiens ytvaliditet. Efter en grundlig genomgång av enkätfrågorna på cirka två timmar 
fick vi ut en, enligt oss, färdig enkät. För att ytterligare höja studiens ytvaliditet delade 
vi ut den färdiga enkäten till några slumpmässiga personer i vår närhet. Vi fick inga 
direkta kommentarer om enkäten och valde därför att se den som klar. Vi kan anta att 
det också var därför det var få av våra “riktiga” respondenter som undrade vad vi avsåg 
mäta med våra frågor.  
 
För att höja den yttre validiteten gjorde vi en helhetsbedömning av vårt resultat innan vi 
började analysera detta genom att överskådligt göra korstabeller mellan variabler samt 
undersöka de deskriptiva resultaten. Av detta fick vi en känsla för resultatet som vi tog 
med oss in i studiens analys. Den yttre validiteten behandlar även hur väl vår studie kan 
överföras från vårt stickprov till större populationer, det vill säga hur generaliserbar vår 
studie är (Ghauri & Grønhaug, 2005, s. 86; Jacobsen, 2002, s. 266). 
 
Stickprovet, baserat på ett kvoturval, är tänkt representera ett mindre Umeå och därav 
en mindre statistisk representation av vår målpopulation Umeås konsumenter. Genom 
ett visst bortfall av främst äldre personer och män (Se gärna avsnitt 4. Praktisk metod 
för bortfallsdiskussion) är urvalet för studien snedfördelat. Detta påverkar 
generaliserbarheten för studiens resultat negativt. Hade vi haft ett annat syfte, som till 
exempel att mäta om det existerar ett samband mellan hållbar marknadsföring och 
hållbar konsumtion hos unga personer skulle vi kunna argumentera för att vårt resultat 
är generaliserbart för unga personer i Umeå. Vi anser därav att vår studies resultat inte 
är direkt överförbart på “konsumenter i Umeå”, vilket naturligtvis sänker studiens 
validitet. 
 
Studiens interna validitet handlar om huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt 
förhållande mellan två eller fler variabler är riktigt eller inte, alltså om vi faktiskt mäter 
det vi tror oss mäta (Jacobsen, 2002, s. 21; Bryman, 2011, s. 50). Då vi använder oss av 
en tvärsnittsdesign och inte en exempelvis longitudinell design kan vi aldrig med 
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säkerhet uttala oss en säkerställd kausalitet, alltså orsakssamband. Vi ser dock att vi 
ändå kan diskutera kring sanningskriteriet intern validitet.  
 
Då vi i denna studie har mätt attityder anser vi att en likertskala där respondenten 
värderar sin attityd har varit rätt mått för att ta reda på attityder. Att mäta beteenden blir 
däremot något svårare eftersom vi inte observerar faktiska köp - mycket handlar alltså 
om upplevda beteenden vilket vi genomgående har varit noggranna med att påvisa i 
studien. Våra variabler har även visat ett svagt samband till ett samband, via 
korrelationskoefficienten, enligt våra sambandskrav vilket visar på en intern validitet 
mellan variablerna. Genom en grundlig operationalisering av frågorna i enkäten har vi 
fastställt en hög inre validitet, alltså att frågorna i enkäten är väl förankrade från 
teoretiska utgångspunkter vilket vi anser ge vårt resultat substans och relevans. Vårt 
resultat både bekräftar och förkastar teorier vilket kan bero på ovan nämnda diskussion 
angående till exempel en snedfördelning i urvalet. Men det måste ändå nämnas att 
helhetsbilden av vårt resultat inte är helt främmande i relation till befintlig teori.  
 

8.2 Studiens reliabilitet och replikation 
 
Studiens reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och trovärdighet, även nämnt 
som pålitlighet och följdriktighet och kan i efterhand testas genom stabilitet, intern 
reliabilitet och interbedömarreliabilitet. (Jacobsen, 2002, s. 21; Bryman, 2011, s. 161) 
 
Det går att fråga sig om måtten vi har använt för att mäta respondenters attityder och 
upplevda beteenden är så pass stabila att vi kan vara övertygade om att de resultat som 
gäller vårt urval av respondenter inte fluktuerar. Genom ett “test-retest” skulle vi kunna 
stärka studiens stabilitet och därmed dess reliabilitet (Bryman, 2011, s. 161). På grund 
av studiens tvärsnittsdesign, tidsram och våra resurser som författare har vi dock inte 
kunnat utföra ett “test-retest”, vilket hade kunna innebära att vi hade gjort om vår 
undersökning en gång till, för att sedan undersöka sambandet mellan våra två 
undersökningar. Styrkan hade kunnat bidra med ett svar på hur stabil studien egentligen 
är (Ibid). Vi kan utifrån våra egna tankar utgå från att vårt relativt stora urval på 182 
respondenter och tre dagars undersökning är tillräckligt för ett antagande om att studien 
står på en stabil grund och att våra mått då är tillförlitliga - då vi inte märkte några 
skillnader i resultatet mellan dagarna vi gjorde undersökningen (förutom en viss 
skillnad i access). Vi anser genom detta att vi även har uppnått en precision i 
enkätutformningen vilket föranleder nedan stående diskussion om studiens interna 
reliabilitet. 
 
Gällande studiens interna reliabilitet anser vi den vara god. Vi har använt oss av en 
likertsskala genomgående i hela vår undersökning och vi ser inte att totalpoängerna på 
skalan skulle ha någon betydande skillnad för respondenternas svar på frågorna 
emellan. Alltså att relationen mellan poängen på enkätens olika frågor inte anses vara 
skev. Notera att vi dock inte har gjort något test som exempelvis ett “split-half” test för 
att styrka detta. (Bryman, 2011, s. 161) 
 
Hur har då vår egen databearbetning av dessa insamlade totalpoängpåverkat studiens 
reliabilitet? Vid databearbetningen förde vi in respondenternas svar via Google Drive 
som sedan exporterade en Excel-fil som bifogades i SPSS. Denna datainmatningsmetod 
medför ingen annan risk än just felinmatning i Google Drive, vilket vi kontinuerligt 
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kontrollerade att vi inte gjorde. Detta ser vi medföra en hög precision vid inmatning av 
data. 
 
Av denna bearbetade data uppkom ett resultat. Kan vår gemensamma bedömning av 
detta resultat medföra en risk för studiens reliabilitet? Ja det kan den (Bryman, 2001, s. 
160-162), men vi anser att vår internbedömarreliabilitet vara god då vi till en början inte 
har gjort några subjektiva bedömningar i arbetet. Vi har som författare även varit 
överens när vi har hanterat data. Exempelvis har vi inte bedömt “instämmer delvis” på 
olika sätt - vi bedömer det som just “instämmer delvis”, enligt vår objektiva 
verklighetssyn.  
 
Sammantaget ovan diskussion och hela vår metodredogörelse anser vi att vår studie är 
replikerbar i stor utsträckning. Dock tror vi att resultatet inte kommer vara konstant över 
tiden då det är människors attityder som mäts, vilka vi tror kommer förändras i takt med 
hållbarhetsdiskursen som ständigt utvecklas. Därav blir studiens reliabilitet en färskvara 
där vi anser att ett slutdatum för dessa attityder kan vara endast om några år från och 
med 2013.  
 
Sammanfattning av sanningskriterier 
I och med ovanstående diskussion menar vi att vår studie är relevant, tillförlitlig och 
replikerbar fast med ett bäst-före-datum på några år. Validiteten minskar dock något på 
grund av att studien inte är direkt generaliserbar för den målpopulation vi avser att 
undersöka - då vi fick ett bortfall av äldre och män. Detta bortfall ser vi dock som ett 
intressant resultat i sig självt (se 5.10 bortfallsdiskussion). 
 

8.3 Studiens bidrag 
 
Vi ser att denna studies upptäckter innehåller både teoretiska och praktiska bidrag. Av 
de slutsatser vi visar upp, baserade på vårt resultat, kan vi till en början säga att studien 
lämnar ett bidrag till teorin i och med att vi uppvisar ett samband mellan hållbar 
marknadsföring och hållbar konsumtion. Något som tidigare forskning har efterfrågat 
(se studiens problembakgrund). Alltså att ”hållbar marknadsföring fungerar” och är ett 
legitimt ämne att studera. Sambandets utsträckning, alltså hur och på vilket sätt det 
existerar ett samband, har vi undersökt genom våra olika delsyften vilka besvaras i 
studien. Dessa slutsatser anser vi i viss mån stärka tidigare teoretiska resonemang och 
på så sätt vara bidrag till att stärka den befintliga forskningen om hållbar 
marknadsföring och hållbar konsumtion. 
 
Vi ser även att vår indelning och slutgiltiga värdering av hållbarhet (ekonomisk, social 
och miljömässig) vara ett särskilt viktigt teoretiskt, men även praktiskt, bidrag då det 
indikerar på att det finns skillnader inom den hållbara marknadsföringen och den 
hållbara konsumtionen. Exempelvis att konsumenter upplever att de påverkas mest av 
social hållbar marknadsföring men konsumerar miljömässigt hållbara varor i störst 
utsträckning. Vi ser även att denna värdering öppnar upp en dörr för fortsatt diskussion 
om hållbar marknadsföring och rekommendationer för vidare studier. 
 
Förutom studiens teoretiska bidrag ser vi även att studiens resultat och slutsatser som 
medför ett praktiskt bidrag för arbete som behandlar hållbar marknadsföring och hållbar 
konsumtion. Exempelvis ser vi att företag skulle kunna gynnas av våra slutsatser när de 
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arbetar med hållbar marknadsföring exponerad mot konsumenter i Umeå. Exempel på 
detta skulle kunna vara att studien ger ett underlag för att försöka certifiera produkter i 
större utsträckning, samt att konsumenterna i Umeå är ”medvetna” när det kommer till 
hållbarhet vilket kan tänkas indikera att det faktiskt finns ett ”hållbart segment” i Umeå.  

8.4 Fortsatta studier 
 
1. Resultatet av denna studie finner vi intressant då det visar på att det existerar ett 
samband mellan hållbar marknadsföring och hållbar konsumtion. Vår tidsram och våra 
begränsade resurser har dock lett till ett resultat som är relativt allmänt och ”brett”. En 
naturlig rekommendation för fortsatta studier är således att mer ingående undersöka vårt 
problemområde. Detta skulle exempelvis kunna göras genom en inledande kvalitativ 
studie följt av en större kvantitativ studie, där den inledande studien skulle kunna 
generera en djupare förståelse samt verifiera respondenternas egentliga kunskap om 
”hållbarhet”, för att kunna stärka den kvantitativa studiens reliabilitet.  
 
2. På grund av vår begränsade tidsram har vi inte tagit hänsyn till populärkulturella och 
socialantropologiska inslag kopplat till marknadsföring och konsumtion. Det vore 
intressant att undersöka i vilken utsträckning exempelvis trender, populärkultur och 
samhällsnormer påverkar hållbar konsumtion.  
 
3. Då denna studie är gjord ur ett konsumentperspektiv rekommenderar vi att göra 
bedriva denna typ av studie fast ur ett företagsperspektiv. Alltså att istället kartlägga 
hållbar marknadsföring kopplat till omsättning, kundstockar och grad av kundnöjdhet 
genom en kvalitativ undersökning av ett företag, då det säkerligen är väldigt svårt (om 
inte omöjligt) att få tillgång till många företags strategier och resultat av dessa. 
 
4. Vi nämner i punkt 1 ovan att vår studie är relativ ”bred” och ”allmän”. Baserat på 
detta rekommenderar vi även att utföra denna studie med en smalare frågeställning. 
Istället för att undersöka sambandet mellan hållbar marknadsföring och hållbar 
konsumtion, skulle ”hållbar konsumtion” exempelvis kunna ersättas med ”konsumtion 
av ekologiska livsmedel”. Detta ser vi skulle kunna lämna ett starkare praktiskt bidrag 
till företag, samt spetsa den befintliga forskningen inom området och skapa tydlighet. 
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10. BILAGOR 
 
10.1 Bilaga 1 
 

 
 

 
 
 
 
 



	  

	   90	  

 

 

 



	  

	   91	  

 

 

 



	  

	   92	  

 

 
 

 
 



	  

	   93	  

 
 

 
 
 

 
 



	  

	   94	  

 

 
 

 
 

 



	  

	   95	  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



	  

	   96	  

 
 
 

 
 
 

 
 



	  

	   97	  

 
 
 



	  

	   98	  

10.2 Bilaga 2 
 
Korstabell mellan: Jag bedömer min kunskap om hållbarhet (sustainability) som 
acceptabel och Jag köper socialt hållbara varor i större utsträckning än “vanliga” 
varor (Exempelvis fairtrademärkta varor före icke fairtrademärkta varor). 

 

 

 

Korstabell mellan: Jag bedömer min kunskap om hållbarhet (sustainability) som 
acceptabel och Jag köper ekonomiskt hållbara varor i större utsträckning än 
“vanliga” varor (Exempelvis från företag som tar ansvar för sina resurser jämfört 
med de som inte gör det). 
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Korstabell mellan: Jag bedömer min kunskap om hållbarhet (sustainability) som 
acceptabel och Jag köper miljövänliga varor i större utsträckning än “vanliga” 
varor (Exempelvis ekologiska varor jämfört med icke ekologiska varor). 

 

 
 

 
 
 

Korstabell mellan: En varas sociala påverkan är av väsentlig betydelse när jag 
handlar. (Exempelvis odlad under goda arbetsförhållanden ) och Jag köper socialt 
hållbara varor i större utsträckning än “vanliga” varor (Exempelvis 
fairtrademärkta varor före icke fairtrademärkta varor). 
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Korstabell mellan: När jag handlar är det viktigt att en vara bidrar till en hållbar 
tillväxt (Exempelvis Tillväxten är menad ska täcka socialt, fysiskt och psykologiskt 
välmående för samhället ) och Jag köper ekonomiskt hållbara varor i större 
utsträckning än “vanliga” varor (Exempelvis från företag som tar ansvar för sina 
resurser jämfört med de som inte gör det). 

 

 
 
 
Korstabell mellan: Tillgången av hållbara varor påverkar i stor usträckning mina 
inköp av hållbara varor (Exempelvis om det finns ekologiska alternativ) och Jag 
köper socialt hållbara varor i större utsträckning än “vanliga” varor (Exempelvis 
fairtrademärkta varor före icke fairtrademärkta varor). 
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Korstabell mellan: Tillgången av hållbara varor påverkar i stor usträckning mina 
inköp av hållbara varor (Exempelvis om det finns ekologiska alternativ) och Jag 
köper ekonomiskt hållbara varor i större utsträckning än “vanliga” varor 
(Exempelvis från företag som tar ansvar för sina resurser jämfört med de som inte 
gör det). 
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Korstabell mellan: Tillgången av hållbara varor påverkar i stor usträckning mina 
inköp av hållbara varor (Exempelvis om det finns ekologiska alternativ) och Jag 
köper miljövänliga varor i större utsträckning än “vanliga” varor (Exempelvis 
ekologiska varor jämfört med icke ekologiska varor). 

 

 
 
 
Korstabell mellan: Fråga 7. När jag köper hållbara varor upplever jag att jag får 
göra en kompromiss (Exempelvis genom pris, teknisk prestanda och 
tillgänglighet). * Fråga 9. Jag köper socialt hållbara varor i större utsträckning än 
“vanliga” varor (Exempelvis fairtrademärkta varor före icke fairtrademärkta 
varor). 
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Korstabell mellan: När jag köper hållbara varor upplever jag att jag får göra en 
kompromiss (Exempelvis genom pris, teknisk prestanda och tillgänglighet) och Jag 
köper ekonomiskt hållbara varor i större utsträckning än “vanliga” varor 
(Exempelvis från företag som tar ansvar för sina resurser jämfört med de som inte 
gör det). 
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Korstabell mellan: När jag köper hållbara varor upplever jag att jag får göra en 
kompromiss (Exempelvis genom pris, teknisk prestanda och tillgänglighet) och Jag 
köper miljövänliga varor i större utsträckning än “vanliga” varor (Exempelvis 
ekologiska varor jämfört med icke ekologiska varor). 

 

 
 

 
 
Korstabell mellan: Hållbar marknadsföring som fokuserar på exempelvis goda 
arbetsförhållanden i hela produktionskedjan stärker mina intentioner att 
konsumera hållbart och Jag köper socialt hållbara varor i större utsträckning än 
“vanliga” varor (Exempelvis fairtrademärkta varor före icke fairtrademärkta 
varor). 
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Korstabell mellan: Hållbar marknadsföring som fokuserar på exempelvis 
långsiktiga investeringar i vindkraft stärker mina intentioner att konsumera 
hållbart och Jag köper ekonomiskt hållbara varor i större utsträckning än 
“vanliga” varor (Exempelvis från företag som tar ansvar för sina resurser jämfört 
med de som inte gör det). 
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Korstabell mellan: Hållbar marknadsföring som fokuserar på exempelvis 
ekologiska produkter stärker mina intentioner att konsumera hållbart och Jag 
köper miljövänliga varor i större utsträckning än “vanliga” varor (Exempelvis 
ekologiska varor jämfört med icke ekologiska varor). 

 

 

 
 
 
Korstabell mellan:Jag blir i stor utsträckning exponerad av hållbar 
marknadsföring i min vardag och Jag köper socialt hållbara varor i större 
utsträckning än “vanliga” varor (Exempelvis fairtrademärkta varor före icke 
fairtrademärkta varor). 
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Korstabell mellan: Jag blir i stor utsträckning exponerad av hållbar 
marknadsföring i min vardag och Jag köper ekonomiskt hållbara varor i större 
utsträckning än “vanliga” varor (Exempelvis från företag som tar ansvar för sina 
resurser jämfört med de som inte gör det). 
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Korstabell mellan: Jag blir i stor utsträckning exponerad av hållbar 
marknadsföring i min vardag och Jag köper miljövänliga varor i större 
utsträckning än “vanliga” varor (Exempelvis ekologiska varor jämfört med icke 
ekologiska varor). 

 

 

 

 
Korstabell mellan: Ålder och Vilken av följande marknadsföringsin satser har 
under senaste året exponerats mest för dig? 
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Korstabell mellan: Jag litar i stor utsträckning på företag som använder 
hållbarhetsargume nt i sin marknadsföring och Jag köper socialt hållbara varor i 
större utsträckning än “vanliga” varor (Exempelvis fairtrademärkta varor före 
icke fairtrademärkta varor). 

 

 

 
Korstabell mellan: Jag litar i stor utsträckning på företag som använder 
hållbarhetsargume nt i sin marknadsföring och Jag köper ekonomiskt hållbara 
varor i större utsträckning än “vanliga” varor (Exempelvis från företag som tar 
ansvar för sina resurser jämfört med de som inte gör det). 

 



	  

	   110	  

 

 

 
Korstabell mellan: Jag litar i stor utsträckning på företag som använder 
hållbarhetsargume nt i sin marknadsföring och Jag köper miljövänliga varor i 
större utsträckning än “vanliga” varor (Exempelvis ekologiska varor jämfört med 
icke ekologiska varor). 
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10.3 Bilaga 3 

 

 

Examensarbete om hållbar marknadsföring och
konsumtion
Hej!

Vi heter Philip Stenholm och Tommy Eriksson och läser tredje året på civilekonomprogrammet resp. 
fristående kurser på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi skriver för närvarande vårt 
examensarbete (kandidatuppsats) i företagsekonomi. Denna undersökning syftar till att undersöka hur 
hållbar marknadsföring påverkar konsumenters val vid köp. 

Definition av hållbarhet:
Hållbarhet (Sustainability på engelska) innebär att bedriva företagande på ett sådant sätt att det 
tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov utifrån ett socialt, miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Enkäten vänder sig till dig som är från 18 år och uppåt.

Observera att den här enkäten är helt frivillig och Ni som läser detta har rätt att själva bestämma över er 
medverkan. Ni får avbryta enkäten när som helst. Enkäten är helt anonym och datainsamlingen kommer 
att behandlas med största möjliga konfidentialitet. Informationen kommer endast nyttjas till detta 
examensarbete och inget annat.

Om Ni vill ta del av slutresultatet i form av vår uppsats kan Ni skicka ett mail till: tommyeriksson@live.se 
eller nilsphilipstenholm@gmail.com

Tack för din medverkan!

Del 1

1. Jag bedömer min kunskap om hållbarhet (sustainability) som acceptabel.
Inget svar = Ingen uppfattning
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Instämmer inte alls Instämmer helt

2. Jag skulle i större utsträckning vilja lära mig mer om hållbarhet (sustainability).
Inget svar = Ingen uppfattning
Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Instämmer inte alls Instämmer helt
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10.4 Bilaga 4 
 
I vår studie har vi valt att inte inkludera frågorna 3-4 i vårt resultat och analys. Detta på 
grund av att vi har under studiens gång insett att frågorna kan tänkas vara svåra att 
förstå för respondenterna samt att vi under utskriften av enkäterna missade en tredje 
fråga som skulle behandla väsentligheten av ekonomisk hållbarhet när respondenterna 
handlar. Då det fattades en fråga kan vi inte se frågorna ur ett helhetsperspektiv och 
jämföra vilket perspektiv som påverkar respondenternas val mest, varav vi valde att 
exkludera alla tre frågorna från studien. Syftet i studien besvarades dock inte med hjälp 
av dessa tre frågor vilket innebär att frågornas frånvaro inte påverkade studiens 
slutsatser. 
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10.5 Bilaga 5 
 
Fråga Teori Författare 
1-2 Kunskapsfrågor samt 

kunskap som attityd. 
Bryman, 2011. Vermeir & 
Verbecke, 2006. 

3-5 & 9-14 Attityd & Beteende Vermeir & Verbecke, 2006. 
Belz & Peattie, 2012. 

3-5 & 9-14 Socialt, ekonomiskt & miljö 
perspektiv på hållbar 
marknadsföring. 

John Elkington, 1997. 

6-8 The green purchase 
preception matrix 
(kompromissvilja) 

Peattie, 2000. 

15-16 Den gröna 
marknadsföringsmixen 

Leonidou et al, 2012. 
Ottoson & Parment, 2012 

17 Certifieringar Belz & Peattie, 2012 
Rex & Baumann, 2007 

18 Hållbara varumärken Beltz & Peattie, 2012. 
Borgholm et al, 2009.  
Emery, 2012. 
Leonidou et al, 2012. 
Kumar & 
Christodoulopoulou, 2013. 

19 Greenwashing Emery, 2012. 
Gupta et al, 2012. 
Belz & Peattie, 2012. 

 
 


