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1. Inledning 
Läsaren leds in till en guidning för bakgrunden av det valda ämnet hållbar konsumtion, vilket 

mynnar ut i en problemdiskussion kring beteendegapet mellan attityd till handling. Den 

inledande redogörelsen inom hållbar konsumtion mynnar ut i arbetets syfte och 

frågeställningar som guidar arbetet. 

  
1.1 Bakgrund 

Den stora användningen av jordens resurser har på senare år belysts mycket i media och det är 

konsumenterna som ansvarar för hur resurserna brukas. Hållbar konsumtion har av FN 

definierats som “att kunna köpa det vi behöver för att kunna tillgodose våra behov, utan att 

äventyra framtida generationers möjligheter att kunna tillgodose sina” (FN, 2017). I ett hållbart 

samhälle har alla instanser från politiska beslut, företagens agerande och den enskilda 

konsumenten en betydelse. 2015 fastslog FN 17 globala mål att jobba för till år 2030, där miljö 

och hållbar utveckling inte kan separeras ifrån varandra. Sociala, ekonomiska och miljömässiga 

perspektiv formar en treenighet mot hållbar utveckling, där grunden för ett hållbart samhälle 

hittas i det ekologiska hållbarhetsperspektivet (FN, 2017; Lunds universitet, 2017). På senare 

år har det belysts hur människor idag konsumerar och vilka effekter det får på samhället vi lever 

i, och konsumenternas valda beteenden har en stor del i att uppnå en mer hållbar livsstil 

(Regeringskansliet, 2017). Den växande globala befolkningen påskyndar och försvårar 

processen att vidhålla en hållbar konsumtion (Reisch, Eberle & Lorek, 2013). 

Individer kan uppleva barriärer för att ha ett miljömedvetet beteende och det har i flertalet 

studier förklarats vara en komplex process (Kollmuss & Agyeman, 2002; Young, Hwang, 

McDonald & Oates, 2010). De val en konsument gör i en beslutssituation kan sägas vara styrda 

av vanor snarare än att vara medvetna beslut (Limayem, Hirt, Cheung, 2007; Jackson, 2005). 

Det är även allmänt känt att det är svårt att bryta en inrotad rutin eller vana vilket är något som 

kan göra övergången till att köpa hållbart svårare. “Våra beteenden är inte rationella utan styrs 

i hög grad av tidigare handlingar, impulser, känslor och påverkan från omgivningen.” (Larsson, 

2015, s. 20). När inte vanor styr hur människor beter sig, finns det andra komponenter som 

består av en persons attityder och subjektiva normer som påverkar i en valsituation (Beck & 

Ajzen, 1991; Jackson, 2005; Cialdini & Goldstein, 2004). Således är det mycket av hur och vad 

vi konsumerar som styrs av invanda beteenden och att röra sig mot ett hållbart agerande ses inte 

som en enkel utmaning. Att bli påverkad av varandra på sociala media blir allt mer 
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förekommande och individer vill promota delar av sitt liv för att framhäva sig själva (Kaplan 

& Haenlein, 2010). På senare år har det blivit allt vanligare att dela med sig av personliga 

detaljer om sitt liv på sociala media och konsumenter har setts välja vad de konsumerar för att 

ge en önskvärd bild av sig själva (Schau & Gilly, 2003).  

Vem som konsumerar hållbart har i flertalet studier försökts profileras. Majoriteten anser 

dock att den hållbart konsumerande individen bäst kan karaktäriseras utifrån psykografiska 

faktorer (Straughan & Roberts, 1999; Vermier & Verbeke, 2008). Då psykografiska 

karaktärsdrag rör en individs livsstil, värderingar och personlighet, kan det bättre förklara vem 

en individ är och vilka preferenser denne har jämfört med demografiska faktorer (Akehurst, 

Afonso & Goncalves, 2012). Även inom marknadsföring har en psykografisk segmentering 

upplevts vara lättare att använda för att nå konsumenter (Evans, Jamal & Foxall, 2008). 

Hållbart konsumerande kan definieras på en mängd olika sätt och det är ett begrepp som 

täcker många områden. Avgränsningen för denna studie har kommit ned till konsumentens 

påverkan på miljön, då studier pekar på att det är konsumenten snarare än stora företag som är 

miljöboven (Ivanova et al., 2015). Enligt Spangenberg & Loreks (2002) studie är mat, boende 

och transport de största aspekterna i hushållens påverkan på miljön. 

Livsmedelskonsumtionens inverkan på miljön är en alltjämt pågående debatt i samhället och 

mat är betydande för människans överlevnad. För att åstadkomma ett hållbart konsumerande 

behöver information om hur detta är möjligt delges konsumenterna. Ett sätt att uppnå en 

önskvärd konsumtion är genom en minskad förtäring av kött- och mejeriprodukter men även 

genom att välja ekologiska och närproducerade frukter och grönsaker (Coop, u.å.; Reisch et 

al., 2013; Gilg, Barr & Ford, 2005). 

 

1.2 Problemdiskussion 

När konsumenter inser att de har ett behov av något börjar en resa från behovsupptäckt som 

slutar i efterköpskänslor; denna resa kan benämnas köpprocessen. Modellen ger en överblick i 

konsumenters reaktioner på marknadsföringsaktiviteter och de olika stegen i den sekventiella 

modellen är: Exponering, uppmärksamhet, perception, lärande, attityd, handling och känslor 

efter inköpet (Evans et al., 2008). Det finns dock ett problem med modellen när det kommer till 

hållbar konsumtion och köpprocessen i förhållande till exempelvis ekologiska produkter; det 

finns ett beteendegap mellan attityden och handlingen (SLU, 2003; Holmberg, Steingrimsdottir 

& Svensson 2007). Många konsumenter är positivt inställda till hållbar konsumtion, men när 

det kommer till handling väljer oftast konsumenten, trots detta, ändå inte det hållbara 
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alternativet (SLU, 2003; Vermier et., 2008). Problemet i köpprocessen för hållbar konsumtion 

blir att förvandla den positiva attityden till handlingskraft då konsumenterna inte följer det 

givna beteendet. Konsumenterna besitter en positiv attityd till hållbara livsmedel men har inte 

en tillräcklig stark handlingskraft för att faktiskt köpa dem.  

Mont, Heiskanen, Power & Kuusi (2013) menar att eftersom hållbarhetstänket inte är en del av 

masskulturen ännu eller blivit en självklar del av vardagen kan konsumenter som gör hållbara 

val känna att de går emot strömmen. Det finns många rådande normer som stödjer ohållbart 

konsumerande i dagsläget, såsom att inneha bil, äta mycket kött och ofta flyga; vilket kan göra 

att konsumenter upplever det som en utmaning att gå utanför dessa normer (Mont et al., 2013). 

Faktorer som har visat sig påverka att gå från attityd till en faktisk handling inom detta stora 

begrepp är: en ökad medverkan, den upplevda effekten, den sociala påverkan och den upplevda 

tillgängligheten av hållbara produkter (Vermier et al., 2006; SLU, 2003; Masson, Jugert, & 

Fritsche, 2016). Johansson (2006) fick i sin studie fram implikationer om att det är attityden 

och värderingarna snarare än köpbeteendet som gör det möjligt att nå en livsstilsförändring hos 

konsumenten. Detta pekar på att yttre stimuli behövs för att få en konsument gå från en positiv 

attityd till en köpintention.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bygga vidare på den tidigare forskningen inom hållbar 

konsumtion och skapa en förståelse för hur konsumenten påverkas i valet att gå ifrån en positiv 

attityd till handling i köpprocessen. Tonvikten av studien kommer placeras på den sociala 

påverkan och ämnar ge en ingående bild av dess innebörd i valet av att handla hållbara 

livsmedel. 

 

1.4 Frågeställningar 

• Existerar beteendegapet inom hållbar livsmedelskonsumtion och hur kan konsumenten 

påverkas i steget från attityd till handling? 
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2. Teoretisk Referensram 

Den övergripande teoretiska referensramen har utgått ifrån Theory of planned behaviour. De 

olika komponenterna som har sammankopplats till denna teori utvecklas mer ingående i 

följande kapitel och sammanfattningsvis kombinerar alla teorierna ett ramverk för vad som 

påverkar konsumenten i beteendegapet.  

Konsumenters attityd har uppfattats som positiv till konsumtionen av hållbara livsmedel, men 

de beter sig sedan inte i linje med den attityden eftersom de inte skrider till handling med att 

köpa hållbara livsmedel. En välkänd attityd-beteende modell, Theory of planned behaviour, är 

utformad av Ajzen (1991) och är en utveckling av den tidigare modellen Theory of reasoned 

action (Ajzen & Fishbein, 1980).  Intentioner är det som föregås ett målbeteende och det som 

styr intentionerna är en persons attityder, subjektiva normer och upplevd kontroll över 

beteendet (Beck & Ajzen, 1991). Dessa tre delar vävs samman och formar intentionerna att 

utföra ett specifikt beteende (Beck et al., 1991). Dessa tre delar i Theory of planned behaviour 

har utgjort inspiration till studiens teoretiska modell över konsumenters brist på handling när 

det kommer till hållbara livsmedel.  

Attityderna som menas i detta fall är en individs personliga attityder som formas av om det 

tilltänkta beteendet har en positiv eller negativ inverkan för individen (Ajzen et al., 1980). Den 

andra komponenten i vad som avvägs inför ett beteende är subjektiva normer, som 

fortsättningsvis i arbetet definieras som social påverkan. Dessa skapas utifrån vad viktiga 

preferens personer och grupper, men även normerna i samhället, har för åsikt om målbeteendet 

(Ajzen, 1991). De två beskrivna komponenterna till att konsumera hållbart anses vara styrda av 

individen själv (Madden, Ellen & Azjen 1992). Den tredje komponenten, den upplevda 

kontrollen över beteendet, består av tidigare erfarenheter av att handla hållbart och förväntade 

hinder till detta (Madden et al., 1992). Konsumenter har tidigare visat sig uppleva att priset, 

upplevd tillgänglighet och upplevd effekt av att konsumera hållbart påverkar dem i deras 

beteende (Vermier et al., 2006; SLU, 2003; Peattie, 2001; Akehurst et al., 2012). Att utgå från 

detta ramverk i vad som formar ett beteende ses som relevant för denna studie då två 

komponenter inför vad som påverkar ett hållbart konsumerande, attityder och upplevd kontroll 

över beteendet tidigare har påvisats i forskning, men hur den tredje komponenten influerar i 

beteendet för hållbar livsmedelskonsumtion visat sig vara en relativt outforskad del. Således 

ämnar studien lägga tonvikten av undersökningen på denna komponent. Trots att fokus för 
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studien kommer ligga på den sociala påverkan kommer de andra delarna att utvärderas för att 

se vilket inflytande det sociala spelar i förhållande till andra faktorer.  

 

Figur 1. Visuell modell över hur teorin spelar in i den fokuserade forskningen kring 

beteendegapet. Egen bearbetning.  

2.1 Attityder 

Definitionen för en attityd har i denna studie fastställts till: en persons varaktiga inställning till 

något. Definitionen har förenklats med grund i tidigare forskares definitioner (Loudon & Della 

Bitta, 1993; Baron & Donn, 1987). Den personliga attityden inför ett tilltänkt beteende har en 

påverkan i om personen faktiskt utför ett beteende. En individs egna attityd inför målbeteendet 

bestäms av hur det tilltänkta beteendet har en positiv eller negativ påverkan för individen. Desto 

mer miljömedveten en konsument var, desto större var benägenheten att denne köper produkter 

som är miljövänliga (Akehurst et al., 2012).  Att ändra på en persons attityder sägs nå en person 

på en djupare nivå än att ändra på ett beteende (Dobson, 2007). Således bör en förändring i 

attityd kunna uppnå en mer varaktig och långvarig förändring av att konsumera hållbart än vad 

endast en ändring av beteendet skulle resultera i.  

I Theory of planned behaviour utgör attityder en av de tre parametrar som föregår ett tilltänkt 

beteende. En välkänd modell över vad som skapar attityder är ABC-modellen som säger att en 

attityd formas av de tre komponenterna affektion, kognition och beteende (Solomon, Russell-

Bennett, Previte, 2013). Affektion rör de känslor en person upplever kring objektet (Kumar, 

Aker & Day, 1999). Kognition handlar om en persons uppfattning, åsikter och kunskaper kring 

ett objekt eller person, som utgår ifrån att personen skapat en tolkning om vad den känner till 
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om objektet (Kumar et al., 1999). Beteendedelen involverar de intentioner en person har att 

utföra beteendet, vilket i denna studie rör handlingskraften att köpa miljömedvetna livsmedel 

(Hogg et al., 2006). Forskare har olika uppfattningar om i vilken ordning dessa tre delar kan 

placeras ut på en tidslinje för att urskilja en konsuments attityd, men dessa tre delar anses föregå 

formandet av attityder (Evans et al., 2008). En positiv attityd till att köpa hållbara produkter har 

visat sig finnas i konsumentundersökningar (SLU, 2003; Vermier et al., 2006; Holmberg et al., 

2007); men denna attityd har inte alltid visat sig leda till ett beteende i linje med åsikt, då många 

fortfarande konsumerar ohållbara alternativ.  

 

2.2 Handling 

Det slutliga målet som vill uppnås av den som har något att sälja, är att få individer att köpa 

deras produkter. Vad som kan få person att skrida till handling är enligt Theory of Planned 

behaviour intentioner. Dessa intentioner påverkas av omgivningen som en person rör sig i och 

formar en uppfattning om huruvida ett köp blir verkligt eller inte. Handling är det sista steget 

sett till köpprocessen och det är i detta skede som konsumenten slutför sin intention (Evans et 

al., 2012). Att handla kan ske på en mängd olika sätt och kan variera med allt ifrån impulsköp 

till internetshopping eller ett längre genomtänkt köpbeslut. Vad som påverkar konsumenten 

innan köpet kan vara en komplicerad och lång process men även enkel och snabb helt beroende 

på vilken produkt som avses köpas.  Det som i det flesta fall föregår handlingen är dock 

attityden, om konsumenten inte har en positiv attityd till produkten kommer denne i det flesta 

fall ej handla (Evans et al., 2012). Att påverka konsumenten till handling på plats är något 

många marknadsförare riktar sina krafter mot, genom bland annat direktmarknadsföring och 

kampanjer i butik för att få konsumenten att genomföra ett impulsköp (Evans et al., 2012).  

 

2.3 Den upplevda effekten  

Hur en konsument upplever att deras beteende kan ha en påverkan för att förbättra miljön, har 

setts vara en komponent som påverkar i en valsituation (Akehurst, et al, 2012; Peattie, 2001; 

Vermier et., 2006). Denna aspekt utgår från konsumenten själv, där det är dennes upplevda 

möjlighet att göra skillnad för miljön som har betydelse. Konsumenter känner således att de val 

som de gör, ska ha en effekt på helheten för den hållbara konsumtionen. Upplever konsumenten 

känslor som inte gör att deras val utgör någon mening för miljön, byggs således inte en positiv 
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attityd upp. Att påverka den upplevda effekten är möjlig genom ökad information (Vermier et 

al., 2006). Den upplevda effekten som i tidigare studier har benämnts PCE, “percieved customer 

effectiveness”, relateras till upplevd beteende kontroll (Vermier et al, 2006). PCE kan påverka 

intentionerna och viljan att utföra ett beteende om personen upplever att handling har den effekt 

som tros kan leda till (Ellen, Wiener, & Cobb-Walgren, 1991). Denna upplevda känsla av att 

en persons beteende kan påverka miljön i positiv riktning har möjlighet att bli influerad av 

information om till exempel vilka val en person kan göra för att öka effekten av beteendet (Ellen 

et al., 1991).  

 

2.4 Priset   

En viktig faktor som upplevs i köp av miljömedvetna livsmedel är prisets betydelse (Shrum, 

McCarty & Lowrey, 1995). För att konsumenten ska överväga att köpa en produkt måste denna 

produkt ligga inom budget. Den prismedvetna konsumenten är ett välkänt begrepp som även 

går att applicera i den hållbara konsumtionen. Ekologiska och närproducerade produkter har 

oftast ett högre pris än de icke miljömedvetna varorna (Kihlberg, 2014, 4 november). Det högre 

priset är mestadels en barriär för valet att köpa ekologiska produkter snarare än den hållbara 

konsumtionen i helhet, då den hållbara konsumtionen i helhet är mer tidskrävande än 

pengakrävande. Den redan miljömedvetna konsumenten bryr sig inte om priset inför tilltänkt 

köp och det finns även implikationer om att ett lägre pris på ekologiska varor endast verkar 

merförsäljande om detta kombineras med en större en butikskampanj (Hansen & Sørensen, 

1993; Shrum et al,. 1995).  

 

2.5 Upplevd tillgänglighet 

För att köpa livsmedel som påverkar miljön i en så liten utsträckning som möjligt, behöver det 

finnas en god tillgänglighet för att konsumenten ska göra detta medvetna val (SLU, 2003; 

Vermier et,. 2006). Känner konsumenten att det inte är lätt för dem att köpa miljömedvetet 

producerade livsmedel, utgör detta ett hinder inför ett köpbeslut. Bekvämlighetsfaktorn är en 

stor del för den ofta tidspressade konsumenten och ifall de hållbara alternativen såsom 

närproducerat, ekologiskt eller alternativ till kött är svåra att hitta blir detta ett hinder för kunden 

(Vermier ,. 2006). Även denna aspekt är möjlig att påverka genom att delge information om 

och det kan komma ifrån intressenter kopplade till hållbarhet (Vermier et al., 2006). 
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2.6 Social påverkan  

Andra människor har medvetet eller omedvetet ett inflytande på andra människor. Sociala 

normer är något som människor agerar efter för att undvika osäkerhet inför de val en person 

ställs inför och det påverkar en rad olika beteenden i samhället (Cialdini et al., 2004). Människor 

befinner sig idag i en kultur där det finns möjlighet att påverka varandra i en stor utsträckning 

i den delaktighetskultur som råder och inte bara företag kan påverka oss utan även vanliga 

konsumenter (Solomon et al., 2013. Att påverkas av sociala grupper är något som framkommit 

i studier av hållbart konsumerande och som också påverkar viljan att köpa hållbara produkter 

(Peattie, 2001, Vermier et al,. 2006; SLU, 2003). Rådande normer och trender i samhället utgör 

således en del av den sociala påverkan människor söker att anpassa sig efter. Dessa normer 

behöver vara framträdande för att ett specifikt beteende ska kunna bli befäst och leda till att 

normerna blir betydande (Cialdini et al., 2004). Just nu råder en hälsotrend i samhället med ett 

stort fokus på hälsa. Vad vi stoppar i oss utgör en del av att vara hälsosam och miljömedvetna 

livsmedel har bland annat blivit förknippade med att vara hälsosamma. 

 

2.6.1 Referensgrupper 

När andra personer eller grupper influerar konsumentens beteende kan de kallas för 

referensgrupp (Bearden & Etzel, 1982). En referensgrupp kan även vara fiktiv och har 

betydelsefullt inflytande på en individs utvärdering, aspiration och beteende (Park & Lessing, 

1977). Dessa kan vara grupper som konsumenten själv är med i eller inte är med i men önskar 

ta del av beteendet (Morris & Liu, 2015). Det kan även vara så att en specifik referensgrupp 

inte önskas tillhöra av en individ. Referensgrupper kan utgöras av familj och vänner eller andra 

sociala grupper som en individ vill tillhöra (Evans et al,. 2008). Konsumenten kan använda 

dessa grupper som referensram för sina egna beteenden eller för att jämföra sig med (Evans et 

al., 2008; Cialdini et al,. 2004). Ramsza (2015) fann i sin forskning att en referensgrupp av 

större storlek med en stark åsikt om ett varumärke med stor sannolikhet kan influera individer 

att följa referensgruppen. Det kan vara stressande för individen när rutinerna skiljer sig från den 

sociala grupp denne umgås med (Isenhour, 2010). Individer baserar således sina val utefter de 

människor som finns runt omkring dem och dessa kan utgöra ett stort inflytande över utförda 

beteenden. Isenhour (2010) argumenterar vidare för att barriären till hållbart beteende ligger i 

konformitet, jämställdhet och rättvisa där den sociala påverkan och politiskt ledarskap sägs 
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ligga till grund för konsumenters beteende. Således borde en konsument söka likna sitt beteende 

med upplevda referensgrupper för att inte sticka ut. 

 

2.6.2 Opinionsledare 

Opinionsledare är en faktor som kan påverka andra människor till nya beteenden. Dessa ledare 

anses besitta stor kunskap inom sina expertområden och ses som pålitliga och trovärdiga 

(Evans, et al, 2008). Individer kan, utan att ha en speciellt stark relation med någon, foga sig 

efter hur den personen är bara för att personen uppfattar den andra individen som liknande en 

själv (Cialdini et al., 2004). Konsumenter agerar förebilder åt varandra och en grupp av 

opinionsledare som uppstått sen internets spridning är bloggare (Flynn, Goldsmith, Eastman, 

1996). Individer litar i större utsträckning på dessa opinionsledare än formell 

marknadsföringskommunikation och de anses besitta en stor påverkansgrad på konsumenter 

(Flynn, et al., 1996). Bloggare kan påverka personer som är samlade inom forum där delade 

intressen är den gemensamma nämnaren (Uzunoglu & Misci Kip, 2014). Medvetenhet behövs 

för denna påverkanskraft då opinionsledare kan “vägleda och styra andra individers 

uppfattningar på vissa produktområden” (Evans et al., 2008, s. 233). Profiler på sociala media 

kan få en makt att påverka konsumenter då dessa konsumenter ser upp till exempelvis bloggare 

eller Instagram-profiler och ha en önskan om att identifiera sig med dessa (French & Raven, 

1959). 

Individer söker uppfylla de mål de har i livet på det mest effektiva och belönande vis som 

möjligt (Cialdini et al. 2004). Samt att individer anpassar sitt beteende för att “match the 

responses of others” (Cialdini et al, 2004, s.606). Konsumenter söker själva information hos 

opinionsledare för att få bekräftelse att de val de gör kan hjälpa de att passa in i de sociala 

grupper en individ vill känna tillhörighet till (Flynn et al, 1996). För att nå ut med nya budskap 

till konsumenter har opinionsledare en stor möjlighet att påverka andra i hur de beter sig. Dessa 

budskap kan möta olika acceptans hos andra människor beroende på om det som framhävs av 

påverkare går med eller emot rådande normer (Cialdini et al., 2004). 

I takt med att sociala medier bara växer finns det möjlighet för människor att ta del av andra 

personers åsikter i en större utsträckning än vad tidigare varit möjligt i samhället. 

Opinionsledare kan skapa och promota sina åsikter om produkter och tjänster, vilket lätt kan få 

stor spridning genom word-of-mouth (Erkan & Evans, 2016). Informationen som en konsument 

kan ta del av på sociala media kan ha en positiv påverkan inför ett köpbeslut (Erkan et al,. 

2016). Konsumenter upplever sig ha ett informationsbehov inför hållbart konsumerande 
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(Peattie, 2001) och ett välformulerat budskap på sociala media har visat sig positivt kunna 

påverka varumärkesattityder, öka intresset för de samt en intention att sprida budskapet vidare 

(Colliander och Dahlens, 2011). Om sociala media kan sprida varumärkes attityder i positiv 

utsträckning, borde således andra informativa texter på sociala media kunna få ett bra 

genomslag och då med hållbart konsumerande i åtanke. Influencers är en nyligen vedertagen 

term om sociala media profiler, som erkänner deras möjlighet att påverka andra människor (Liu, 

Jiang, Lin, Ding, Duan, & Xu, 2015). Om opinionsledare kan påverka konsumenter inför köp 

av produkter eller tjänster, borde en förmåga finnas att även kunna påverka attityder till vad 

som konsumeras.  
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3. Metod 
I nedanstående kapitel beskrivs uppsatsens forskningsmetod. Undersökningen har genom en 

kvantitativ metod samlat in primärdata via en enkätstudie. Sist i kapitlet redogörs för hur 

insamlade data behandlades för att kunna genomgå vidare analys.  

3.1 Undersökningsmetod 

Studien utgick från de teorier och den tidigare forskning som hittats kring konsumenters 

förhållningssätt till hållbar livsmedelskonsumtion. Utifrån dessa teorier ämnades en djupare 

förståelse för de variabler som påverkar hållbar konsumtion skapas, samt utvidga området med 

ny kunskap, vilket utgjorde grunden för datainsamlingen. För att ha en möjlighet att 

generalisera resultatet och då mäta flertalet respondenters uppfattningar kring beteendegapet 

ansågs det kvantitativa tillvägagångssättet lämpligt för denna studie (Bryman & Bell, 2011). 

Nackdelen med en kvantitativ undersökning är att det inte skapar någon möjlighet att tolka och 

förstå på ett djupare plan vilket är något som anses vara en brist med denna metod (Johannessen 

& Tufte, 2002).  

Vidare har studien formen av en tvärsnittsstudie där ändamålet är att försöka hitta 

sambandsmönster av många olika fall (Olsson & Sörensen, 2007; Bryman & Bell, 2011). Valet 

att samla in primärdata gjordes då det i dagsläget inte fanns tillräckligt med data kring 

beteendegapet inom hållbar livsmedelskonsumtion. En enkätstudie valdes som metod för att 

samla in data och fördjupa kunskapen inom området. För att kunna mäta vad som kan få 

konsumenter att gå från en positiv attityd till handling inom köp av hållbara livsmedel utgick 

studien från ett antal teorier som avsågs mätas. Utifrån dessa teorier utformades ett antal frågor 

med avsikt att ta reda på påverkansfaktorernas inflytande för konsumentens attityd och avsikt 

att genomföra beteendet. För en utförligare beskrivning av primärdatainsamlingen se rubriken 

Operationalisering.  

 

3.2 Enkätdesign 

En enkät valdes som datainsamlingsmetod för att det är lätt att nå ut till önskad målgrupp och 

för att det enkelt går att nå ett stort antal respondenter med mindre bakomliggande arbete. 

Enkäten designades i programmet Google Forms då det möjliggjorde en effektiv och lämplig 

datainsamling för studien, delvis då programmet är kostnadsfritt och för att enkelt kunna 

disponeras till respondenter via online kanaler. I enkäten användes endast slutna frågor, vilket 

betyder att det är fasta svarsalternativ och det ökar förmågan att jämföra och analysera svaren 
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(Bryman & Bell, 2011). Då flera variabler avsågs mätas gör slutna frågor det enkelt för 

forskaren att koda svaren vid analysen, samt att det ökar generaliserbarheten med studien 

(Johannessen & Tufte, 2003).  

Enkäten bestod av 21 frågor och de första frågorna hade som syfte att få en uppfattning om vem 

respondenten var då enkäten var anonym. För att vara säkra på att det som avsågs mätas 

verkligen framkom i enkäten, ställdes flera frågor som mäter samma underliggande variabel 

med avsikt att öka tillförlitligheten. Svaren graderas enligt en femgradig Likertskala, med en 

gradering från “tar helt avstånd” till “instämmer helt” genomgående för alla frågor, för att 

underlätta en jämförelse av svaren i analysen. Fördelen med en femgradig skala är att 

respondenten då har möjligheten att vara neutral i frågan (Bryman & Bell, 2011). Frågorna 

utformades som påståenden där den graderade skalan gav respondenterna möjligheten att svara 

i vilken utsträckning de hade samtycke till påståendet. 

Huruvida ett ‘vet ej’ alternativ ska finnas med i en enkät har både positiva och negativa aspekter 

(Bryman & Bell, 2011; Johannessen & Tufte, 2003). ‘Vet ej’ alternativet används om 

respondenten inte kan svara på det som frågas om eller om denne saknar åsikt i frågan. Ett vet 

ej alternativ kan även göra att respondenten inte tänker till i frågan och av bekvämlighet inte 

uttrycker en åsikt de har om ämnet (Bryman & Bell, 2011). I denna undersökning som berör 

livsmedel, vilket alla människor har en relation till, borde således var tillräckligt välbekant för 

att respondenten ska besitta åsikter om ämnet. Med avseende till resonemanget om livsmedel, 

har ett ‘vet ej’ alternativ valts bort i enkäten eftersom det som frågas anses vara tillräckligt 

tydligt. Enkäten var uppdelad i flera avsnitt för att minska risken att svarande blev uttråkad, 

samt att den var relativt kort; något som gör att engagemanget för enkäten har möjlighet att 

bibehållas och således behöver inte respondenterna ta till ett ‘vet ej’ alternativ som annars 

vanligtvis uppkommer ju längre en enkät är (Bryman & Bell, 2011). 

Fördelen med att använda enkäter över strukturerade intervjuer som undersökningsdesign är att 

det är ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt att nå fler respondenter (Bryman & Bell, 2011). 

De nackdelar som kan urskiljas är att mer utförliga svar och reaktioner som respondenten 

möjligtvis bara skulle gjort vid en intervju går förlorade (Bryman & Bell, 2011). Fler nackdelar 

är att respondenten kan tröttna på att svara på frågor, vilket resulterar i att personer inte gör 

klart den och att det blir ett större bortfall (Bryman & Bell, 2011). För att inte riskera 

missuppfattningar hos respondenterna under enkäten, som bland annat slutna frågor kan ge 

upphov till, samt fånga det som ansågs viktigt för undersökningen kan nackdelar överkommas 

genom en pilotstudie (Bryman & Bell, 2011).    
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3.2.1 Pilotundersökning 

Genom en pilotundersökning testades enkäten innan den verkliga studien genomfördes. En 

pilotundersökning kan vara extra viktig att genomföra vid en kvantitativ undersökning då en 

intervjuare inte finns på plats för att reda ut oklarheter (Bryman & Bell, 2011). Med frågor 

formulerade på förhand ges mindre flexibilitet och svaren som fås är det som forskaren själv 

anser är av vikt att få svar på (Johannessen & Tufte, 2003). För att öka flexibiliteten i 

insamlingen ger pilotundersökningen möjlighet till återkoppling av svaren för att kunna 

utforma enkäten så korrekt som möjligt och ny information inom mätområdet kan fångas upp 

(Johannessen & Tufte, 2003). De nackdelar som slutna frågorna kan ge upphov till och att 

forskaren kan ha missat att vara tydliga nog, överbryggs i och med att respondenterna i 

pilotundersökningen kan ge feedback på de tänkta svarsalternativen och svåra ordval kan 

justeras för att öka mätbarheten (Bryman & Bell, 2011).  

Enkäten delades ut till fem testpersoner innan den verkliga undersökningen gjordes. Dessa fem 

personer fick tänka högt under tiden de fyllde i enkäten för att bristfälliga frågor eller 

svarsalternativ skulle upptäckas men även för att säkerställa att resultatet från enkäten gav 

täckande svar i förhållande till frågeställningen. Pilotstudien utmynnade i en omformulering i 

flertalet av frågorna.  

 

3.2.2 Operationalisering: 

Frågorna i undersökningen är framtagna med grund i den teoretiska referensramen, med syftet 

att få fram respondenternas nuvarande beteende och vad som påverkar de i deras val att köpa 

miljövänliga livsmedel. De indikatorer undersökningen avser mäta är de olika faktorerna: 

attityd, handling, pris, upplevd tillgänglighet, upplevd effekt och social påverkan.  

Flertalet av frågorna är inspirerade av boken Handbook of marketing scales av Bearden och 

Netemeyer (1999). Frågorna om pris har hämtat inspiration från Lichtenstein, Ridgway, and 

Netemeyer (1993) studie om prisuppfattning. Frågorna om social påverkan har hämtat 

inspiration av Flynn, Goldsmith, and Eastman (1996) samt Bearden, Netemeyer, and Teel 

(1989) som gjort mätningar om opinionssökande samt “interpersonal influence”. Valet att 

basera frågor utefter tidigare forskare som har försökt fånga ett fenomen var för att öka 

möjligheten att fånga upp det som var relevant för arbetet. Dessa ursprungs ideer till frågor har 



 
14 

sedemera blivit justerade för att uppnå att mäta det som önskas mäta för att passa studiens 

frågeställningar.   

 

Figur 2. Operationaliseringsmodell. Modellen visar på hur varje fråga kopplats till en teori för 

att ge en överblick till operationaliseringen. Egen bearbetning. 

 

De första frågorna i enkäten var kontrollfrågor för att se om konsumenten passar in i det 

tilltänkta urvalet och för att demografiskt se vem respondenten är då enkäten är anonym. 

Kontrollfrågorna rörde ålder, kön, inkomst, sysselsättning och boendesituation i förhållande till 

stadsstorlek. Svarsalternativen i denna del var delvis öppna, delvis stängda och ger en möjlighet 

att kontrollera spridningen av svaren. Resterande frågor i enkäten hade som syfte att ta reda på 

konsumentens attityd och faktiska handling i dagsläget berörande miljömedveten 

livsmedelskonsumtion. Resterande frågor berörde åsikterna för pris, upplevd effekt, upplevd 

tillgänglighet samt respondentens upplevelse av social påverkan. Svarsalternativen för dessa 

resterande frågor hade endast slutna svarsalternativ med avsikt att minska förvirring och 

genomgående använda samma termer på den graderade skalan. Nedan presenteras en tabell 

över hur de olika enkätsfrågorna kopplats till teorier och motiverats till användning.  
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Nummer: Fråga: Teori: Motivering: 

1. (Demografifrågor) Ålder - Övergripande ta reda 
på vem respondenten 
är i demografiska 
variabler. 

2. (Demografi Fråga) Kön - Övergripande ta reda 
på vem respondenten 
är i demografiska 
variabler. 

3. (Demografi Fråga) 
Huvudsaklig sysselsättning 

- Övergripande ta reda 
på vem respondenten 
är i demografiska 
variabler. 

4. Vilken är din 
månadsinkomst innan 
skatt? 

- Övergripande ta reda 
på vem respondenten 
är i demografiska 
variabler. 

5. Bor du i en stad med över 
200 000 invånare?  

SKLs definition på 
storstadskommun 

Ta reda på om 
konsumenten bor i en 
storstad eller inte 

6. Jag anser att 
miljöförstöringen är ett 
verkligt problem  

Attityd (ABC-
modellen): kognition 

Ta reda på 
konsumentens attityd 
till att konsumera 
hållbart.  

7. Jag får dåligt samvete när 
jag inte köper 
miljömedvetna livsmedel  

Attityd (ABC-
modellen): affektion  

Ta reda på 
konsumentens attityd 
till att konsumera 
hållbart.  

8. 
 

Jag har för avsikt att göra 
miljömedvetna val av 
livsmedel  

Attityd (ABC-
modellen): intention till 
beteendet 

Ta reda på 
konsumentens attityd 
till att konsumera 
hållbart.  

9. Ett lågt pris är viktigt då jag 
köper livsmedel 

Prisfaktorns inverkan i 
att handla ekologiskt  
 

Kontrollera vilken 
vikt prisfaktorn har i 
valet av livsmedel för 
konsumenten. 

10. Jag väljer bort miljömärkta 
varor på grund av det höga 
priset 

Prisfaktorns inverkan i 
att handla ekologiskt  

Kontrollera vilken 
vikt prisfaktorn har i 
valet av livsmedel för 
konsumenten. 
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11. Jag tror att människors 
gemensamma ansträngning 
att handla miljövänligt  kan 
uppnå en bromsande effekt 
för klimatförändringen 

Upplevd effekt - Makro 
perspektiv. 

Kontrollera vilken 
vikt den upplevda 
effekten har i valet av 
livsmedel för 
konsumenten. 

12. Jag upplever att det lilla jag 
handlar inte har någon 
betydelse för miljön  

Upplevd effekt - Mikro 
perspektiv 

Kontrollera vilken 
vikt den upplevda 
effekten har i valet av 
livsmedel för 
konsumenten. 

13. Jag handlar i flera butiker 
om det livsmedel jag 
specifikt söker inte finns i 
den första butiken  

Tillgänglighet Kontrollera vilken 
vikt den upplevda 
tillgängligheten har i 
valet av livsmedel för 
konsumenten. 

14. Det är viktigt för mig att de 
miljömedvetna livsmedel 
jag köper finns 
lättillgängliga  

Tillgänglighet Kontrollera vilken 
vikt den upplevda 
tillgängligheten har i 
valet av livsmedel för 
konsumenten. 

15. Den respons jag får från 
mina vänner när jag handlar 
livsmedel är viktigt för mig.  

Referensgrupper   Personens ambition 
att känna tillhörighet i 
sociala grupper 

16. Personer jag följer på 
sociala media (t.ex. 
Instagram eller bloggar) ger 
mig ofta värdefulla råd 
inför vilka livsmedel jag 
ska köpa. 

Opinionsledare 
(informationssökande) 

Personens påverkan 
från sociala media 
profiler 

17. De val mina vänner gör när 
de handlar livsmedel, tar 
jag efter för att känna mig 
som en del av gruppen.  

Referensgrupps 
påverkan. 
 

I vilken grad influerar 
vänners beteende 
konsumentens val av 
livsmedel 

18. Min familjs åsikter 
påverkar vilka livsmedel 
jag köper 

Referensgrupp 
 

I vilken grad influerar 
familjens beteende 
konsumentens val av 
livsmedel 

19. Den rådande trenden att 
köpa miljömedvetet 
påverkar mina val av 
livsmedel i stor 
utsträckning 

Sociala normer Rättar sig efter 
normer eller håller 
fast vid sina 
personliga 
ståndpunkter  
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20. 
 

De livsmedelsval jag gör 
idag kommer hjälpa miljön 
för framtida generationer  
 

Handling - mikro Ta reda på 
konsumenternas 
handlande i dagsläget. 

21. Alla val av livsmedel jag 
gör i dagsläget genomsyras 
av ett miljötänk.  

Handling - makro  Ta reda på 
konsumenternas 
handlande i dagsläget. 

Tabell 1. Operationalisering av enkätfrågor.  

 

3.3 Datainsamling 

Data samlades in dels genom att skicka ut enkäten via sociala medier, genom e-mail listor och 

genom en gemensam delning i två andra uppsatsers enkäter. Enkäten skickades ut den 

27/4/2017 och svaren samlades in till och med den 4/5/2017.  Enkäten delades för första gången 

under torsdagskvällen runt 20.00 vilket var en avsiktlig taktik då många personer är hemma 

från sin dagliga sysselsättning vid denna tidpunkt. En andra delning av inlägget tog sedan vid 

under tisdagen den 2/5/2017 för att göra en sista ansträngningen att samla in svar. Denna gång 

delades enkäten klockan 10.00 förmiddagen i förhoppningen att nå personer med andra vanor 

på sociala medier. Insamling av data har även skett på Mälardalens Högskola samt i Västerås 

centrum under ett par timmar den 4/5 där 40 enkätsvar totalt insamlades. Enkäten stängdes kl 

14.00 den 4/5/2017.  

Totalt inkom 308 enkätsvar. Den population undersökningen riktade sig till var svenska 

konsumenter i vuxen, arbetsför, ålder, det vill säga 18 och uppåt. Detta ansågs som en relevant 

avgränsning då respondenterna är myndiga och själva konsumerar och köper livsmedel. Fyra 

enkätsvar föll utanför den ramen och således användes totalt 304 svar i analysen. Urvalet 

baserades på ett bekvämlighetsurval då studien hade en begränsad ekonomi och tidsutrymme, 

vilket inte kan anses vara representativt och således inte utgöra en grund för att göra slutsatser 

gällande en hel population (Holme & Solvang, 1986). Enkäten spreds även genom en 

snöbollseffekt, då personer som kom i kontakt med enkäten ombads dela den vidare inom sina 

nätverk (Bryman & Bell, 2011). Respondenterna var dock anonyma i enkäten vilket kan öka 

trovärdigheten i svaren (Bryman & Bell, 2011).  
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3.4 Behandling av data  

De olika frågorna som ställdes i enkäten definierades och namngavs i SPSS och 

svarsalternativen på alla frågor utom kontrollfrågorna graderades 1-5. Kontrollvariablerna 

kodades om till dummyvariabler för att kunna användas i analysen. När dessa kodas om ändras 

tidigare svarsalternativ till 1 och 0 vilket möjliggör en smidigare analys (Hair, Balck, Babin & 

Andersson, 2010). Alla frågor använde samma Likertskala, dock var vissa av frågorna omvända 

vilket betyder att insamlade data var tvungen att vändas till skalor som speglade den sökta 

dimensionen. För att göra resultatet mer likvärdigt kodades dessa om, och där ett var högsta 

värdet, omvändes det till en femma för att kunna sammanfogas med de andra variablerna i 

analysen.  

De frågor som hade omvända skalor var upplevd effekt (fråga 12). Om respondenten i denna 

fråga svarat en etta betyder det att hen tror att det lilla hen handlar har en effekt, alltså behövde 

denna skala vändas för att betyda samma sak som fråga 11. Den andra frågan vars skala vändes 

på var upplevd tillgänglighet (fråga 13), då om respondenten behöver hög tillgänglighet av 

varorna svarat en etta vändes den till en femma för att samstämma med den andra frågan om 

upplevd tillgänglighet (fråga 14).  

 

3.4.1 Konstrukt 

Då flera frågor användes för att mäta en variabel skapades mått där frågorna sammankopplades 

till konstrukt (Hair et al., 2010). Att lägga ihop indikatorer till en enda variabel minskar mätfel 

i och med att flera indikatorer slås samman och forskarna behöver inte förlita sig på ett enda 

svar (Hair et al., 2010). Då de olika konstrukten blev sammansatta fick värdena nya betydelser 

och för att arbeta runt detta behövda alla svarsalternativ verka på samma skala. Detta gjordes 

genom att konstrukten normerades att gå från 0 till max 1, vilket gjordes genom följande formel: 

(variabel-minvärde) / (maxvärde-minvärde). Konstrukten skapades för att kunna användas i den 

fortsatta analysen av variablerna.  

Ett initialt test som gjordes innan konstrukten skapades var att se hur de olika frågorna 

korrelerade med varandra, med undantag för kontrollfrågorna (se bilaga 1). I en 

korrelationsmatris påvisades om variablerna hade en signifikant korrelation till varandra. 

Utifrån detta test upptäcktes att ett konstrukt inte skulle gå att skapa över variabeln 

tillgänglighet, då ingen signifikans konstaterades mellan dessa frågor. Anledningen till det tros 

vara att den första frågan var en “inte”-fråga, vilket respondenterna antingen kan ha 
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missuppfattat eller missat helt. Fortsättningsvis i analysen används således bara den fråga som 

ansågs spegla respondenternas upplevelse av tillgänglighet. Ett konstrukt skapades inte heller 

för variabeln handling då en av de två enkätfrågorna i efterhand inte visat sig mäta det som 

avsågs mätas. Trots att de båda variablerna som tillhörde handling korrelerade (se bilaga 1) 

valdes att bara använda den fråga som ansågs mäta den tilltänkta handlingen. Variabeln 

handling har fortsättningsvis i arbetet endast mäts utifrån en enkätfråga. 

Konstrukten skapades genom en sammansättning av de olika enkätfrågorna som tillhörde en 

viss teori utifrån operationaliseringsmodellen. Det test som gjorts för att se om de olika 

konstrukten var reliabla var Cronbach’s Alpha i Windows SPSS. Vilket är ett test som mäter 

till vilken grad de olika frågorna faktiskt mäter samma underliggande attribut och ger en klarare 

bild av om de faktiskt hänger ihop (Pallant, 2010). Måtten kan variera från 0–1 med tumregeln 

att över 0.70 ses som ett accepterat resultat på indexet (Hair et al., 2010). Att endast jämföra 

två variabler i ett Cronbach’s Alpha test kan dock ge utslag för lägre reliabilitet, då helst tre 

eller fler bör analyseras (Hair et al., 2010). Resultaten i Cronbach’s Alpha kan även bli 

missvisande ifall skalan som mäts är lägre än 10 (Pallant, 2001).  

Resultatet går att utläsa i tabellen nedan (tabell 2). Reliabilitetstestet visade att det endast är 

variablerna attityd och social påverkan i denna undersökning vars resultat är väldigt nära eller 

över 0,7 gränsen. Övriga variabler har endast mätts med två frågor och uppnår således inte den 

styrka i reliabilitet som sig bör med ett Cronbach’s Alpha eftersom fler variabler anses behövas 

(Hair et al., 2010). Den låga reliabiliteten uppkommer dessutom för att skalan som använts i 

enkäten endast har fem steg. Då dessa konstrukt ändå var nära 0,70-gränsen används även dessa 

fortsättningsvis i analysarbetet.    

 

Variabel  Fråga Konstrukt Cronbach’s Alpha 

Attityd F6-8 X 0,801 

Pris  F9-10 X 0,663 

Upplevd effekt F11-12 X 0,547 

Tillgänglighet F 14  - 

Social påverkan F15-19 X 0,682 

Handling F21  - 

Tabell 2. Tabell över de konstrukt som skapats. *CA= Cronbach’s Alpha 
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För att kunna genomföra analyser användes de skapta konstrukten för att se hur de oberoende 

variablerna, attityd, pris, upplevd effekt, upplevd tillgänglighet och social påverkan, kan 

påverka den beroende variabeln handling, samt om de oberoende variablerna kan ha en effekt 

på varandra inför att handla.  

 

3.4.2 Analysmetod 

För att få ett grepp om och förståelse för hur den valda teorin spelar in i beteendegapet till för 

hållbar livsmedelskonsumtion har flera olika analyser använts för att se om och hur de 

oberoende variablerna kan påverka handlingen. Analyserna har blivit genomförda i Windows 

SPSS. Vidare har regressionsanalyser använts för att söka förklaringsgrad till den beroende 

variabeln handling och det syftar till att ta reda på om det finns något samband mellan variabler. 

En multipel regressionsanalys har använts för att se hur de oberoende variablerna förhåller sig 

till den beroende variabeln. I en multipel regressionsanalys betyder det att två eller flera 

oberoende variabler analyseras för att se hur de kan förutspå eller påverka den beroende 

variabeln (Bryman & Bell, 2011; Hair et al., 2010).  

En regressionsanalys med interaktionseffekter har även genomförts för att se om variablerna 

pris, upplevd effekt, tillgänglighet och social påverkan kunde ha någon effekt på attityden till 

handling. När interaktionseffekter används betyder det att två variabler i kombination 

analyseras mot en beroende variabel med syftet att redogöra för påverkansgraden till en 

beroende variabel (Hair et al., 2010).  
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4. Analys 

I följande kapitel redovisas den empiri som insamlats och en fortsatt diskussion kring detta. 

Analysen genomfördes med hjälp av regressionsanalyser och medelvärden där de olika 

variablerna testades för korrelation men även interaktionseffekter. Resultatet visade att 

beteendegapet existerar och variablerna pris och upplevd effekt har störst inverkan i detta.  

 

4.1 Sammanställning av kontroll variablerna  

 
 Figur 3. Diagram över kontroll variablerna  

Kontrollfrågorna visade på en relativt stor spridning av respondenterna sett till hur de bor 

(invånarantal) och hur stor inkomst de hade. Nedan presenteras åldersfördelningen av de 

svarande med en tydlig majoritet inom åldersspannet 18–35, där 200 av svaranden hamnade. 

Ålder 18–25 26–35 36–45 46–55 56–65 65 + 

 95 105 46 38 17 5 

Tabell 3. Ålderskategorisering av de svarande.  
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De parametrar som inte var lika spridda, var könsfördelningen då 2/3 var kvinnor och den 

huvudsakliga sysselsättningen, där ungefär hälften var heltidsanställda. En multipel 

regressionsanalys där kontrollvariablerna, inkomst, storlek på bostadsort och kön testades även 

i förhållande till de andra oberoende variablerna. Ingen av dessa gav en signifikant effekt och 

valdes därför att inte användas under fortsatt analys i arbetet. Resultatet av regressionsanalysen 

kan hittas i bilaga 3.  Kontrollvariablerna har dock använts för att visa på spridningen av de 

svarande och då spridningen visar på en relativt stor variation kan generaliserbarheten av arbetet 

ökas något trots bekvämlighetsurvalet med snöbollseffekt.  

 

4.2 Modell över analysen 

En analysmodell för den fortsatta hanteringen av variablerna i undersökningen ses i figur 4. 

Utifrån denna modell har mindre modeller tagits ut för att visa den stegvisa analysen av 

insamlad data. Ett första steg har varit ett test av det påstådda beteendegapet för att sedan gå 

vidare med en regressionsanalys där de oberoende variablernas inverkan undersökts i 

förhållande till handlingen. Efter detta testades även variablerna för interaktionseffekter för att 

visa på om en modererande effekt kan uppnås på beteendegapet. Den sista analysen som gjorts 

är en undersökning av medelvärdet för de olika variablerna och en närmare granskning av 

sociala normers inverkan.  

 

Figur 4.  Övergripande analysmodell. A=Attityd, P=Pris, E=Effekt, T=Tillgänglighet, S= 

Social Påverkan, H=Handling 
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4.3 Relationen mellan attityd och handling 

Efter de initiala signifikanstesterna av variablerna som åtskilda enheter och att ha testat 

reliabiliteten av konstrukten med Cronbach’s Alpha, var nästa steg i analysen att se hur väl 

attityden och handlingen korrelerar med varandra. Med ett Pearson test påvisades att 

korrelationen var 0,579 med en signifikans av 0,000 (se bilaga 3). Detta betyder att det är en 

positiv korrelation mellan de två variablerna, att höga värden på den ena hänger samman med 

höga värden på den andra. Den starkaste korrelationen är antingen -1 till 1, vilket betyder att 

det hade varit ett perfekt samband om talet hade befunnit sig i dessa ytterlägen. I detta fall är 

värdet 0,579 och ett perfekt samband finns inte mellan attityd och handling. En positiv attityd 

är inte detsamma som en positiv handling. Bristen på det perfekta sambandet mellan attityd och 

handling, påvisar det gap som flera forskare tidigare funnit för hållbar konsumtion (SLU, 2003; 

Vermier et al,. 2008; Holmberg et al,. 2007). I följande analyser redogörs för om någon av de 

andra oberoende variablerna kan påverka denna korrelation.  

 

Figur 5. Analysmodell för attitydens korrelation till handling. Egen bearbetning 

 

4.4 Regressionsanalys 

En regressionsanalys har använts för att undersöka de oberoende variablernas förklaringsgrad 

sätt till den beroende variabeln. Resultatet presenteras i tabell 4.  

 

Figur 6. Analysmodell för bivariat och multivariat regressionsanalys.  
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Modell 1.) Justerad R² visar på att 33,3 procent av variationen i den beroende variabeln handling 

kan förklaras av attityden. Om ett värde visat sig signifikant (p) har denna markerats med en, 

två eller tre stjärnor. Vidare kan det utläsas att attityden har en signifikant effekt för handlingen 

och att ett steg uppåt på attityd-skalan skulle ge ett utslag av 0,579 på handlingen.   

Modell 2.) Justerad R² kring den multivariata regressionsanalysen visar att 35,7 procent av 

variansen i handlingen förklaras av de oberoende variablerna attityd, pris, upplevd effekt, 

tillgänglighet och social påverkan. Vilket betyder att de oberoende variabler som har en 

signifikant effekt för handling är attityd, pris och upplevd effekt. Priset har en negativ inverkan 

på handlingen, ett steg uppåt på skalan för priskänslighet visar då på en minskning av -0,156 i 

handlingen. Vidare till upplevd effekt så har denna variabel en positiv inverkan på handlingen 

och genom en ökning i upplevd effekt ökar chansen för att konsumenten handlar.  

Vid en jämförelse av modell 1 och 2 kan en skillnad utmärkas i den effekt attityden har för 

handlingen. Modell 2 visar på att inverkan av pris och upplevd effekt delvis tar över inverkan 

av attityden. Något som betyder att inverkan av pris och upplevd effekt gör attityden mindre 

viktig för handlingen. Då den andra modellen har ett något högre justerat R2, betyder det att 

när pris och upplevd effekt i kombination med attityd, bättre kan förklara sambandet till 

handling än attityden ensamt gör.  

Resultatet tyder på att konsumenterna påverkas negativt av ett högt pris då de väljer att handla 

hållbara livsmedel. I linje med tidigare forskning visar detta på att priset kan utgöra en tröskel 

då konsumenten ska skrida till handling vid hållbar konsumtion (Shrum et al., 1995). Livsmedel 

i denna kategori har oftast ett högre pris på grund av högre tillverkningskostnader och det blir 

då extra viktigt att de andra påverkansfaktorerna väger upp för detta (Kihlberg, 2014, 4 

november). Gällande upplevd effekt visade även denna en inverkan på handlingen. Då en 

konsument väljer att handla hållbart vill denne veta att valet har en faktiskt inverkan på miljön 

(Akehurst, et al, 2012; Peattie, 2001; Vermier et al,. 2006). Då ingen signifikant betydelse 

kunde hittas för tillgänglighet eller social påverkan kan dessa variabler inte direkt påverkan för 

utfallet inom handling.  
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Modell Variabel 
Standardiserade B-

koefficienter 
Standard error Justerad R² 

1. Attityd 0,579*** 0,062 0,333 

2. Attityd 0,453*** 0,079 0,357 

 Pris -0,139** 0,55  

 Upplevd effekt 0,117* 0,069  

 Tillgänglighet 0,048 0,059  

 Social påverkan 0,013 0,079  

 *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. Beroende variabel: Handling. Multivariat regression 

Tabell 4. Regressionsanalys. 1. Bivariat regressionsanalys 2. Multipel regressionsanalys. 

Egen bearbetning. 

 

4.5 Regressionsanalys med interaktionseffekter 
Nedan presenteras först den övergripande analysmodellen som visuellt illustrerar hur 

interaktionseffekterna av de oberoende variablerna påverkar den beroende och sedan tabell 5 

där resultatet av analysen redogörs för.  

 

Figur 7. Analysmodell för regressionsanalys med interaktionseffekter (modell 3) 

Vid en regressionsanalys med interaktionseffekter visas ett liknande samband som vid den 

multivariata regressionsanalysen. De interaktionsvariabler som visar på en signifikant skillnad 

i denna modell är pris_attityd med en negativ beta koefficient på -0,162 och effekt_attityd med 

en positiv beta koefficient på 0,180. Priset verkar modererande på effekten av attityd på 

handling i negativ bemärkelse, vilket tyder på att attitydens förklaringsgrad på handlingen 
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minskar när priskänsligheten tas in i ekvationen. Det kan sägas att priset har en inverkan på 

effekten som attityden har till handlingen. Resultatet tyder på att beteendegapet ökar då 

konsumenten lägger stor vikt vid priset. Verkan av effekt_attityd som interaktionsvariabel har 

däremot en motsatt inverkan för gapet, vid en ökning av upplevd effekt ger det en minskning i 

gapet.  

En positiv attityd borde enligt köpprocessen leda till en handling (Evans et al., 2012). Detta är 

dock inte alltid fallet har tidigare studier visat på (SLU, 2003; Holmberg et al,. 2007). Att 

beteendegapet existerar påvisades efter testet av den första analysmodellen och genom att 

undersöka interaktionseffekterna kan det utläsas att gapet minskar då upplevd effekt ökar och 

då priskänsligheten ökar gör även gapet det. Att just pris och upplevd effekt var de variabler 

som hade en modererande inverkan på effekten av attityden till handlingen kan diskuteras 

utifrån teorierna. Ellen et al (1991) menar att den upplevda effekten kan ökas genom att 

konsumenten delges information om hur denne påverkar miljön vid köp av en viss produkt. 

Som tidigare nämnt vid den direkta inverkan av pris på handlingen i tidigare regressionstabell 

(tabell 4), har hållbart producerade livsmedel oftast ett högre pris och kan därav skapa en barriär 

för handling. Interaktionseffekten pekar dock på att priskänsligheten även har en påverkan på 

effekten attityd har på handling. Att överbygga priskänsligheten blir därav ännu viktigare att 

göra för att minska beteendegapet.  

 
Beroende variabel: Handling. Interaktionseffekter.  

Modell Variabel 
Standardiserade B-

koefficienter 
Standard error Justerad R² 

3. Attityd 0,397** 0,150 0,368 

 Attityd_pris -0,162** 0,076  

 Attityd_effekt 0,180* 0,099  

 Attityd_tillgänglighet 0,098 0,092  

 Attityd_social -0,001 0,105  

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

Tabell 5. Modell 3 Regressionsanalys med interaktionseffekter 
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4.6 Medelvärden 

Ett medelvärde för alla respondenters svar av variablerna pris, upplevd effekt, upplevd 

tillgänglighet och social påverkan räknades ut och resultatet ses i tabell 6. Medelvärdet för varje 

påverkansfaktor visade hur respondenterna svarat utefter en skala där 0 var lägsta värdet och 1 

högsta. Detta visar att upplevd tillgänglighet fick den största betydelsen för alla respondenter 

tätt följt av upplevd effekt. Social påverkan var det som hade minst värde bland respondenterna. 

Stora skillnader visade sig dock inom denna variabel, som visas i tabell 7 där konstruktet är 

uppdelat i varje specifik enkätfråga.  

Upplevd tillgänglighet, en variabel som inte visat sig ha en signifikant betydelse för övriga 

analyser har här fått en hög betydelse. Att variabeln upplevd tillgänglighet inte varit signifikant 

i tidigare analyser betyder att den inte uppnått någon förklaringskraft i förhållande till attityd 

och handling men som ensamstående variabel har den en betydelse för konsumenterna. Inom 

medelvärdena kan det utläsas att konsumenterna överlag lägger störst vikt vid tillgängligheten 

då de väljer livsmedel. Att bekvämlighetsfaktorn fick ett högt medelvärde bland respondenterna 

går i linje med vad Vermier et al. (2006) påpekar, att tillgänglighet är viktigt för den 

tidspressade konsumenten. 

 

Variabel Medelvärde 

Pris 0,512 

Effekt 0,691 

Tillgänglighet 0,722 

Social påverkan 0,266 

Tabell 6. Medelvärde för de oberoende variablerna, pris, effekt, tillgänglighet, social 

påverkan 

I en uppdelning av social påverkan ansåg respondenterna sig bli mer påverkade av rådande 

trender och familjen än att känna tillhörighet till grupper och följa sina vänner i valet av hur 

livsmedel konsumeras se tabell 7. Även profiler på sociala medier utgjorde inte någon betydelse 

för denna studie.  
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Variabel  Medelvärde 

Vänner 0,180 

Sociala medier 0,209 

Grupptillhörighet 0,125 

Familj  0,392 

Rådande trender 0,425 

Tabell 7. Social påverkans värde utifrån varje enskild fråga i enkäten.  

I de genomförda analyserna uppnåddes ingen signifikans för att kunna påverka om individer 

köper miljömedvetna livsmedel utifrån aspekterna om social påverkan. Den bristande 

signifikansen skulle kunna härledas till den stora variansen inom konstruktet som användes i 

mätningarna, men även då endast ett fåtal frågor sattes ihop i ett mindre konstrukt för att påvisa 

en signifikans uppnådes ingen. Det som sågs ha störst påverkan inom denna kategori var 

familjens tyckande inför ett beteende, samt rådande trender. Som Cialdini et al. (2004) 

diskuterat, är det stor sannolikhet att framträdande normer i samhället kan påverka ett beteende. 

Som Ramsza (2015) och Isenhour (2010) funnit i sin forskning kan större referensgrupper 

påverka individer att åta sig ett specifikt beteende för att inte sticka ut för mycket. Att känna 

tillhörighet till en större grupp av människor, visade sig inte ha en särskilt stor betydelse inför 

att göra miljömedvetna livsmedelsval. Den mindre gruppen av familj hade en större betydelse 

för konsumenterna och dessa utgör således en bättre beskrivning av referensgrupps påverkan 

som konsumenten kan känna utifrån denna undersökning (Evans et al,. 2008). Opinionsledare 

kan skapa och sprida information om produkter vilket kan påverka positivt inför ett köpbeslut 

(Flynn et al, 1996, Colliander och Dahlens, 2011, Erkan & Evans, 2016). Detta var något som 

respondenterna i enkäten inte ansåg sig ha en stor betydelse relaterat till miljömedvetna 

livsmedelsval och således är bloggare eller dylika influencers på sociala media inte en god 

påverkansmöjlighet inför att reducera gapet.  

Det som föregår ett beteende enligt Theory of planned behaviour är en individs intentioner och 

dessa intentioner kan vara styrda av olika indikatorer (Beck et al,. 1991). Efter genomförd studie 

står det klart att de indikatorer som leder till ett beteende utifrån Theory of planned behaviour 

har olika betydelse i att forma ett miljömedvetet handlande av livsmedel. De variabler som i 

denna undersökning valts ut att studeras för att skapa intentioner har visat sig besitta olika 

signifikans i att ytterst påverka en persons attityd inför miljömedvetna livsmedel. Priset, 
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upplevd effekt, upplevd tillgänglighet och social påverkan har upplevts viktiga bland 

respondenterna, medan bara pris och upplevd effekt i kombination med attityden kunde påverka 

handlingen utifrån analysens mått.   

Då attityder formas av komponenterna affektion, kognition och beteende är det inte helt enkelt 

att separera de olika variablerna ifrån varandra (Hogg et al., 2006; Kumar et al., 1999). Upplevd 

effekt kan relateras till affektions komponenten i attitydsskapande, då det berör de känslor en 

individ har inför ett objekt. Likaså handlar priset om en persons uppfattning och kunskaper, 

som även det är en del av att skapa attityder (Kumar et al,. 1999). Resterande variabler som inte 

visade någon signifikans i att påverka en attityd är dock svårt att helt separera från en persons 

innevarande attityd inför handling, då alla undersökta delar på ett eller annat vis berör aspekter 

av ett attitydsformande (Hogg et al., 2006, Kumar et al., 1999).  
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5.  Slutsats  

Nedan följer en sammanfattning av studiens resultat, där pris och upplevd effekt uppnådde en 

signifikant betydelse i att påverka handlingen. Sist diskuteras studiens begränsningar med 

förslag till vidare forskning.  

Studien ämnade att undersöka hur konsumenter påverkas i sitt val att gå från en positiv attityd 

till handling inom en hållbar livsmedelskonsumtion med utgångspunkt i tidigare forskning på 

ämnet. Att beteendegapet existerar påvisades i analysen då korrelationen mellan attityd och 

handling inte var fullständig. Om köpprocessen hade fullföljts i den hållbara konsumtionen 

hade korrelationen mellan dessa variabler visat på ett större samband, vilket inte var fallet. En 

positiv attityd följdes således inte alltid av en faktisk handling.  

De variabler som utifrån analysen visat en signifikant inverkan på handlingen var priset och 

den upplevda effekten. Priset har en negativ inverkan på konsumentens vilja till handling, vilket 

betyder att om en konsument anser priset vara av stor betydelse minskar viljan till att handla 

hållbart. Den upplevda effekten gav även den utslag i förhållande till handling men i detta fall 

positivt.  Då konsumenten upplever att han eller hon har en direkt effekt på miljön kommer 

även viljan att handla öka. Vid en analys av prisets interaktionseffekt på attityden i förhållande 

till handling visade det sig ett liknande samband. Detta tyder på att beteendegapet ökar ifall 

konsumenten är priskänslig vid en hållbar konsumtion av livsmedel. Den upplevda effekten 

fick en motsatt inverkan och gav en modererande effekt på attitydens inverkan till handling. 

Något som visar på att den upplevda effekten kan minska beteendegapet. 

De andra variablerna tillgänglighet och social påverkan gav ingen signifikant effekt i att minska 

eller öka beteendegapet, men utifrån medelvärdena kan det utläsas att de trots detta visade på 

variationer i vad som anses viktigt för en miljömedveten livsmedelskonsumtion. Tillgänglighet 

och upplevd effekt var det som respondenterna ansåg vara mest viktigt, medan social påverkan 

fick ett lågt medelvärde. Vid en närmare analys av enskilda frågor inom social påverkan kunde 

det dock utläsas att familjen har ett visst inflytande på konsumenten att handla miljömedvetna 

livsmedel eller ej, men även den rådande trenden ansåg respondenterna till viss del utgöra ett 

inflytande. Något som inte påverkade de svarande var vänner och influencers på sociala media, 

således är opinionsledare på sociala medier inte en väg att gå för att påverka konsumenterna i 

en stor utsträckning inför att konsumera mer hållbart. 
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5.1 Studiens begränsningar och förslag för framtida forskning 

En av begränsningarna med studien är att de 304 enkätsvar (räknat efter bortfall) som inkom 

inte räcker för att kunna göra en generalisering till hela populationen, vilket var vuxna personer 

i Sverige. Då studien även använde sig av ett bekvämlighetsurval med snöbollseffekt gör detta 

att resultaten kan anses missvisande i förhållande till den totala populationen.  

För att ta reda på vad konsumenten faktiskt anser vara hållbara produkter kan en framtida 

kvalitativ studie hjälpa till att skapa en djupare inblick. Då hållbar konsumtion är en komplex 

fråga som kan ses från flera infallsvinklar medför detta vissa begränsningar i mätbarhet. Ett 

exempel är att köpa ekologiska tomater från Spanien kan vara mycket sämre miljömässigt sätt 

än vad det är att köpa närproducerade svenska. Om denna förståelse finns eller hur 

konsumenterna tänker kring det var inte möjligt att ta reda på i denna undersökning. Med en 

framtida kvalitativ studie skulle konsumenternas syn på vad som anses vara hållbar konsumtion 

och vilka värderingar som läggs vid olika alternativ tydliggöras.  

Ytterligare en begränsning som upplevts är den brist som kvantitativa studier ger upphov till 

och det är möjligheten att fånga djupare underliggande dimensioner som inte fås fram lika lätt 

i en enkätundersökning. Tillgängligheten sågs vara viktigt hos respondenten, men visade ingen 

signifikans i att kunna påverka beteendegapet något som hade kunnat förstås bättre under mer 

utvecklade svar. Likaså den stora variansen av social påverkan är något som kan fångas djupare 

om respondenter får möjlighet att utveckla sina tankar.  
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Bilaga 1. Korrelationsmatris över huvudvariabler  
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Bilaga 2.  

Variabel Standardiserade B-
koefficienter Standard error Justerad R² 

Attityd 0,454*** 0,072 0,377 

Pris -0,128** 0,080  

Upplevd effekt 0,121* 0,069  
Tillgänglighet 0,051 0,060  
Social påverkan 0,025 0,080  

Inkomst 0,059 0,032  

Stadsstorlek 0,084 0,033  
Kön -0,027 0,030  

Regressionsanalys med dummyvariablerna inkomst, stadsstorlek och kön 
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Bilaga 3.  

Variabel  Pearson Korrelation Signifikans 
Attityd 0,579 0,000 
Handling 0,579 0,000 

Tabell 3. Korrelationer mellan variablerna attityd och handling 
 



 
40 

 

Bilaga 4.   
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Sida 1 av 4https://docs.google.com/forms/d/1QLTQu258W-uTCJi8P83CkG-omJqKH_BU4ItVxUgSAQ0/printform

Konsumtionsmönster
Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som undersöker konsumtionsmönster  i vår 
kandidatuppsats. Vi skulle vara väldigt tacksamma ifall Du vill svara på vår enkät, den tar inte mer 
än två minuter att fylla i och är helt anonym. 
Tack på förhand! 
/Malin & Stina 

Definition av miljömedvetna livsmedel: Livsmedel där miljön påverkas i minsta möjliga mån. 
Exempelvis: Handla ekologiska eller närproducerade livsmedel, välja bönor och linser istället för 
kött.

*Obligatorisk

1. Ålder: *

2. Vilket kön du identifierar dig med? *
Markera endast en oval.

 Kvinna

 Man

 Annat

3. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? *
Markera endast en oval.

 Heltidsanställd

 Deltidsanställd

 Studerande

 Arbetssökande

 Övrigt

4. Vad är din månadsinkomst innan skatt? *
Markera endast en oval.

 0 - 10 000

 10 001 - 20 000

 20 001 - 30 000

 30 001 - 40 000

 40 001 eller över
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5. Bor du i... *
Markera endast en oval.

 En storstad (mer än 200 000 invånare)

 En större stad (mer än 50 001 invånare)

 Mindre stad/landsbygden (mindre än 50 000 invånare)

Del 2
Vad anser Du om följande påståenden? Välj det alternativ som passar Dig bäst

6. Jag anser att miljöförstöringen är ett verkligt problem *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt

7. Jag får dåligt samvete när jag inte köper miljömedvetna livsmedel *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt

8. Jag har för avsikt att göra miljömedvetna val av livsmedel *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt

9. Ett lågt pris är viktigt då jag köper livsmedel *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt

10. Jag väljer bort miljömärkta varor på grund av det höga priset *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt
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11. Jag tror att människors gemensamma ansträngning att handla miljövänligt kan uppnå
en bromsande effekt för klimatförändringen *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt

12. Jag upplever att det lilla jag handlar inte har någon betydelse för miljön *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt

13. Jag handlar i flera butiker om det livsmedel jag specifikt söker inte finns i den första
butiken *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt

14. Det är viktigt för mig att de miljömedvetna livsmedel jag köper finns lättillgängliga *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt

Del 3
Vad anser Du om följande påståenden? Välj det alternativ som passar Dig bäst

15. Den respons jag får från mina vänner när jag handlar livsmedel är viktigt för mig *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt

16. Personer jag följer på sociala medier (t.ex. Instagram eller bloggar) ger mig ofta
värdefulla råd inför vilka livsmedel jag ska köpa *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt
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Tillhandahålls av

17. De val mina vänner gör när de handlar livsmedel, tar jag efter för att känna mig som en
del av gruppen *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt

18. Min familjs åsikter påverkar vilka livsmedel jag köper *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt

19. Den rådande trenden att köpa miljömedvetet påverkar mina val av livsmedel i stor
utsträckning *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt

20. De livsmedelsval jag gör idag kommer hjälpa miljön för framtida generationer *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt

21. Alla val av livsmedel jag gör i dagsläget genomsyras av ett miljötänk *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Tar helt avstånd Instämmer helt


