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Sammanfattning 
Bakgrund 

Tidigare forskning visar att konsumenter i allmänhet har blivit mer medvetna om de 
miljöproblem som kan uppstå, i och med en ökad konsumtion. Allt fler företag har börjat 
ändra inriktning på sina marknadsföringstrategier för att skapa en grönare identitet. Detta 
är ett svar på konsumenters ökade efterfrågan på miljövänligare alternativ. Företagen 
investerar stora resurser på att implementera dessa strategier. Ett problem som därför 
behöver undersökas är om det verkligen gör någon nytta för företaget i slutändan att 
använda sig av gröna marknadsföringsstrategier. 

I studien undersöks, om konsumenter har grönare attityder gentemot ett företag (Max), 
som har en grönare marknadsföringsstrategi än huvudkonkurrenterna (Burger King och 
McDonalds). 

Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på om konsumenter i generation Y:s attityder skiljer 
sig åt, mellan företag med olika grad av gröna marknadsföringsstrategier. 

Metod 

Studien utgår ifrån en deduktiv ansats med ett kvantitativt tillvägagångssätt. 
Datainsamlingen har skett i form av en enkätundersökning med 152 respondenter i 
åldrarna 21 till 39 år. 

Slutsats 

Studien visar att ett företag med väletablerad grön marknadsföringsstrategi (Max) 
uppfattas som grönare hos konsumenterna, än huvudkonkurrenterna (Burger King och 
McDonalds). 

Nyckelord 

Grön marknadsföringsstrategi, attityd, image, multiattribut, miljö, konsument. 



 
 

Abstract 
Background 
Previous research shows that consumers in general have become more aware of the 
environmental problems that may occur, with an increased consumption. More and more 
companies have begun to refocus their marketing strategies to create a greener identity. 
This is a response to consumers demands for greener alternatives. The companies are 
investing substantial resources to implement these strategies. A problem that therefore 
needs to be examined is whether it really do any good for the companies in the end, to use 
green marketing strategies. 
The study examines if consumers have greener attitudes toward a company (Max), which 
has a marketing strategy that is greener than it’s main competitors’ (Burger King and 
McDonalds). 
Purpose 
The purpose of this study is to find out whether consumers of Generation Y's attitudes 
differ between companies with different degrees of green marketing strategies. 
Method 
The study is based on a deductive approach with a quantitative method. Data has been 
collected in the form of a questionnaire survey with 152 respondents aged 21-39 years. 
Conclusion 
The study shows that a company with a well-established green marketing strategy (Max) 
is perceived as greener by the consumers, than it’s main competitors (Burger King and 
McDonalds). 
Keywords 
Green marketing strategy, attitude, image, multi attribute, environment, consumer. 
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1. Inledning 
 

Detta kapitel inleds med en generell bakgrund kring det valda ämnesområdet och 
efterföljs av en mer ingående problemdiskussion. Sedan kommer problemformulering, 
syfte och forskningsfrågor att presenteras.

 
1. 1. Problembakgrund 
Det finns en medvetenhet om att miljöproblemen i världen orsakas av allt större 
konsumtion. Detta innebär att folk är beredda att förändra sina konsumtionsvanor och 
köpa mer miljövänliga varor (Lan, Sheng, & Zhang, 2014; Haws, Winterich & Naylor, 
2013; Imkamp, 2000; Parment, 2015). Vilket har lett till att företag förändrat sina 
marknadsföringsstrategier för att kunna tillfredsställa konsumenternas1 behov, genom att 
hänga med i utvecklingen av det mer miljömedvetna samhället (Kordshouli, Ebrahimi & 
Bouzanjani, 2015). 
Den typ av marknadsföringsstrategi som utvecklats på grund av det miljömedvetna 
samhället, kallas för grön marknadsföring. Den handlar om att marknadsföra en produkt 
som i hela livscykeln är hållbar, med så lite påverkan på miljön som möjligt. Detta genom 
att till exempel minska energianvändning och minimera miljöutsläpp (Vedava, 2014; 
Arseculerante & Yazdanufard, 2014; Peattie & Crane, 2005; Lan, et al., 2014), samt att 
företaget försöker sträva efter en grön image (Chen, 2008). För att kunna uppfattas som 
grön, är det dessutom av stor vikt att det råder transparens från företaget. Det vill säga, att 
företaget redogör för vilken påverkan på miljön som verksamheten har (Parment, 2015). 
1. 2. Problemdiskussion 
Företag använder gröna marknadsföringsstrategier för att få konsumenter att känna att de 
både gör något viktigt för miljön, samtidigt som de får en bra vara. Detta leder till en 
vinstsituation för alla parter, eftersom både företag, konsumenter och miljön tjänar på 
detta (Lan et al., 2014). En del i dessa strategier är att skapa en grön image. En image kan 
                                                 
1 Konsument definieras av Parment (2015), och även i denna studie, som en individ som konsumerar, vilket 
innefattar i princip alla personer i ett samhälle. 
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beskrivas som hur ett företag uppfattas av konsumenter, (Stern, Zinkhan & Jaju, 2001). 
Företag har i större utsträckning börjat ändra sina strategier, till mer miljöinriktade (Lan 
et al., 2014; Kordshouli et al., 2015). Därför är det relevant att ta reda på om konsumenter 
påverkas av detta, genom att få en grönare attityd2. 
Exempelvis har Hennes & Mauritz och Lindex förändrat sina marknadsföringsstrategier 
för att förbättra sin image, genom att börja sälja ekologiska produkter. Detta som ett svar 
på den kritik som finns mot den miljöpåverkan som uppstår vid produktion av billiga 
kläder (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). Sainsbury är ett annat exempel på företag 
som försökt ändra sina konsumenters uppfattning. De har genom en kampanj uppmanat 
sina konsumenter att välja fiskar som är bättre för miljön, för att minska överfiskningen 
(Baines & Fill, 2014). 
Bidragande aspekter som kan påverka konsumenters attityder gentemot gröna produkter 
är egenintresset och ökad trygghet, då det kan ha en positiv inverkan på välmåendet att 
äta gröna livsmedel. Det kan även ge en större säkerhet, eftersom det finns mindre 
bekämpningsmedel i dessa produkter (Darnall, Pointing & Vazquez-Brust, 2012; Nasir & 
Karakaya, 2014a). En av de mest lukrativa marknaderna inom gröna produkter är 
livsmedel. Den ekologiska livsmedelsförsäljningen har under det senaste året, ökat 
markant jämfört med föregående år (Ekoweb, 2016). Djurs välbefinnande och miljön i 
stort är också bidragande attribut som kan påverka konsumenters attityd, gentemot gröna 
produkter (Magnusson, Arvola, Koivisto-Hursti, Åberg & Sjödén, 2003). 
En demografisk åldersgrupp som är extra engagerad i miljön är generation Y (Hill & Lee, 
2012). Denna generation definieras som personer födda mellan 1977 och 1994 (Regine, 
2011), vilket gör att åldersspannet idag är mellan 21 till 39 år. 
Vi vill  ta reda på om effekten av ett visst företags gröna marknadsföringsstrategier kan 
rota sig så djupt i konsumenter i generation Y:s medvetande, att den gröna attityden kan 
påverkas. Detta ska göras med en jämförande studie av tre företag inom 
livsmedelsindustrin. Ett av företagen har en väldokumenterad grön 
                                                 
2 Ajzen och Fishbeins (1980) definition av attityd, som även används i denna studie, är att en attityd är en 
persons benägenhet att reagera positivt eller negativt till ett objekt. Detta härleds till hur en person uppfattar 
ett objekt och hur viktigt det anses vara. 
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marknadsföringsstrategi medans huvudkonkurrenterna saknar denna typ av 
marknadsföringsstrategi. Det företag vi valt är Max hamburgerrestauranger, som ska 
jämföras med Burger King och McDonalds. Det vi menar med väldokumenterad grön 
marknadsföringsstrategi är inte bara företagets egen kommunikation av det miljöarbete de 
utför. Det finns även andra källor som styrker detta såsom Konsumentverket (2016) och 
Sustainable Brand Index (2016a). 
1. 3. Problemformulering 
I denna undersökning kommer fokus att ligga på att studera konsumenters attityder. 
Eftersom företag satsar stora resurser på att implementera gröna 
marknadsföringsstrategier, är det intressant att ta reda på om konsumenterna lägger någon 
vikt vid detta förhållningssätt. För att få en bredare förståelse för hur den gröna 
marknadsföringsstrategin kan påverka konsumenters attityder, vill vi därför ta reda på om 
den gröna marknadsföringsstrategin har rotat sig hos konsumenter. Detta på så sätt att 
deras attityd gentemot det gröna varumärket förknippas med miljövänlighet. 
1. 3. 1. Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på om konsumenter i generation Y:s attityder skiljer 
sig åt, mellan företag med olika grad av gröna marknadsföringsstrategier. 
1. 3. 2. Forskningsfrågor 
För att lyckas uppnå syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 

 Uppfattas Max vara mer miljövänliga än huvudkonkurrenterna Burger 
King och McDonalds av konsumenter i generation Y? 

 Vilka miljömässiga attribut uppfattar konsumenterna i generation Y, 
att Max särskiljer sig mest med, jämfört med Burger King och 
McDonalds? 
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2. Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen kommer den tidigare forskning redogöras för som 
används för att syftet ska kunna uppnås. Först inleds detta kapitel med en kort 
presentation av makromiljö, följt av begrepp och definitioner. Kapitlet avslutas med de 
attribut inom grön marknadsföringsstrategi som kommer att ligga till grund för studien.

 
För att kunna utföra vår studie och analysera resultaten, krävs det att vi bygger upp en 
teoretisk referensram. Referensramen ska hjälpa oss att komma fram till en slutsats, 
gällande konsumenters attityd gentemot ett visst företag med en grön 
marknadsföringsstrategi. De teorier och modeller som används, har valts ut då vi vill 
försöka förstå det breda ämnet attityder. Detta dels utifrån ett benchmarkningperspektiv, 
men framförallt ifrån ett konsumentperspektiv. För att kunna göra det bör vi dels veta 
vilken miljö företag verkar i, men även hur attityder, enligt teorin, är uppbyggda. Då 
attityder är någonting som är mätbart lämpar sig multiattributmodellen för att kunna sätta 
in konsumenternas attityder, i ett större sammanhang. 
Som vi tidigare nämnt kommer denna studie att endast fokuseras på attityder, men det är 
väsentligt att uppmärksamma att konsumentens attityd kan spela roll, för ett eventuellt 
köpbeteende (Ajzen & Fishbein, 1980; Gupta & Popli, 2010; Mohd Suki & Mohd Suki, 
2015; Kassarijan 1971; Nasir & Karakaya, 2014a; Stolz, Stolze, Hamm, Janssen & Ruto, 
2011). 
2. 1. Makromiljö 
Enligt Parment (2015) beskrivs makromiljön som den globala affärsmiljö som företag 
verkar i. Han menar att det handlar om de olika omvärldsfaktorer som en organisation 
måste förhålla sig till. Det finns olika typer av omvärldar som påverkar företag. Dessa 
kan vara demografisk, ekonomisk, ekologisk, teknologisk och kulturell omvärld. 
Beroende på hur ett företag förhåller sig till dessa omvärldar, kan företagets attityd mot 
makromiljön utläsas. Det vill säga, beroende på vilka omvärldsfaktorer ett företag aktivt 
arbetar mot, kan ett företags strategiska inriktning uttydas (Kotler et al., 2013). 
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2. 1. 1. Demografisk omvärld 
Hur marknadsföring uppfattas av konsumenter beror på flera olika orsaker. En faktor som 
påverkar detta är den demografiska omvärlden (Parment, 2015). Ett sätt att dela in 
demografiska grupper är i generationsdimensioner, vilka anses influeras olika, av olika 
typer av marknadsföringsstrategier. Den gröna marknadsföringen började användas på 
1980-talet, och används fortfarande. Vilket innebär att generation Y växt upp med denna 
typ av marknadsföring (Hill & Lee, 2012). Detta är en anledning till att vi valt att inrikta 
oss på denna generation i vår studie. 
2. 1. 1. 1. Segmentering utifrån generationer 
Generation Y är enligt Parment (2015), något skeptisk mot reklam och annonser i 
allmänhet. Han menar vidare att för att kunna nå ut till konsumenter i denna generation, 
måste budskapet vara autentiskt och produkterna måste kunna uppfattas som socialt 
accepterade. Dessutom anser Parment att generationen generellt är negativt inställda till 
produkter som är dåliga för miljön. Detta förklarar ytterligare valet av population. 
2. 1. 2. Ekologisk omvärld 
Inom den ekologiska omvärlden ingår de faktorer som påverkar miljön idag, och i 
framtiden. Det blir allt vanligare för företag att ta hänsyn till miljöpåverkan, eftersom 
konsumenterna idag är mer medvetna om miljöproblemen i världen. För att aktivt arbeta 
med att beakta den ekologiska omvärlden, bör företag ta hänsyn till de miljöeffekter som 
uppstår i och med produktion, användning och transport av sina produkter (Parment, 
2015). Att ha ett hållbart miljöarbete kan vara en del av företagets hållbarhetsarbete, eller 
CSR. Ett företags CSR-strategi är dock vidare än bara miljö, då den även innefattar 
socialt och etiskt ansvarstagande (Homle &  Watts, 1999). 
2. 2. Begrepp och terminologi 
2. 2. 1. Image och identitet 
Ett företags image kan beskrivas som hur konsumenter uppfattar företaget. Den identitet 
som företaget vill förmedla till konsumenterna bör finnas med i deras strategi, genom att 
skapa ett positivt värde som ska signaleras till konsumenterna, där det vill framstå och 
uppfattas på ett visst sätt (Hernant & Boström, 2010). Det kan liknas vid en spegelbild, 
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där identiteten som företaget skapar, ska förmedla en image som ska uppfattas på samma 
sätt av deras konsumenter (Stern, et al., 2001). 
Återförsäljaren Mark & Spencer är ett bra exempel där ett företag har lyckats skapa en 
bra identitet, och även lyckats uppnå en positiv image sett ur konsumentens synvinkel. 
Detta genom framgångsrika marknadsföringskampanjer, där företaget har skapat ett värde 
som uppfattats som positivt bland konsumenterna, vilket har lett till att företagets image 
förbättrats utifrån konsumenternas syn (Ind, 1990). 
2. 2. 1. 1. Grön identitet och image 
Företag som har ett mål att bli mer miljövänliga, kan använda sig av en grön 
marknadsföringsstrategi för att uppnå en grön identitet, och på så sätt få en grönare image 
sett ur konsumenternas synvinkel. Företag kan uppnå detta genom att vara ledande i 
miljöfrågor, skapa ett rykte om ha ett stabilt, trovärdigt och väletablerat miljöarbete samt 
genom att engagera kunderna i miljöarbetet. Med påverkan av detta kan attityden hos 
konsumenterna förändras, så att deras syn på företagets image blir positivt (Chen, 2008). 
2. 2. 2. Attityd och attribut 
En attityd kan beskrivas som en tendens, där en person på ett positivt eller negativt sätt 
värderar ett objekt, där objektet som utvärderas kan vara föremål eller beteenden, och 
kallas då för attitydobjekt (Biel, Larsson, & Gärling, 1999). Företag vill alltså med hjälp 
av, till exempel annonsering, få konsumenten att uppfatta en personlig samhörighet med 
annonsens budskap, och därmed få en positiv attityd gentemot produkten och gärna även 
varumärket som marknadsförs (Reynolds & Rochon, 1991). 
Hur en attityd är uppbyggd i en persons medvetande kan beskrivas genom tre olika 
komponenter, affektiv, beteende och kognitiv. Den affektiva komponenten relaterar en 
persons känslor, beteendekomponenten berör hur en persons attityd influerar beteende 
och den kognitiva komponenten relaterar till en persons tro eller vetskap om någonting 
(Gupta & Popli, 2010). 
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Figur 1. Komponenter som påverkar attityd (Gupta & Popli, 2010). 
Exempel på hur de olika komponenterna kan te sig hos en person med miljömedveten 
attityd kan vara: hen tror att luftföroreningar förstör ozon-lagret och kan orsaka cancer - 
kognitiv, hen blir upprörd över att utrotningshotade djur dör ut - affektiv, samt att hen 
åker kollektivt snarare än att köra bil - beteende (Bohner & Wänke, 2002). 
2. 2. 2. 1. Grön attityd 
Det finns flera anledningar till varför konsumenter har förändrat sin attityd till att bli mer 
grön eller miljöinriktad. En orsak, enligt konsumenter, är att det ger ett inre 
välbefinnande och bättre hälsa att konsumera grönt. Att ha en grön attityd innebär enligt 
vissa ett socialt engagemang som ger emotionella och sociala fördelar, där konsumenten 
vill verka duktig och göra en insats för världen (Yang & Youngtae, 2015). 
Den största anledningen till att konsumenter vill köpa gröna produkter är att de tror att de, 
genom att köpa produkter som är skonsammare för miljön, kan göra ett bidrag till att göra 
miljön bättre (Coleman, Bahnan, Kelkar & Curry, 2011; Yang & Youngtae, 2015; 
Gingerich  & Karaatli, 2015; Nasir. & Karakaya, 2014b). Det handlar alltså att på ett rent 
moraliskt plan åstadkomma något som förbättrar världen. Det kan även innebära att 
genom att köpa produkter med låg miljöpåverkan känner konsumenten en social 
tillhörighet, då det kan bli identitetsskapande att ha en grön attityd (Yang & Youngtae, 
2015). 
Tidigare forskning inom området visar att det finns ett samband mellan konsumenters 
gröna attityder och ett grönt köpbeteende (Gupta & Popli, 2010; Mohd Suki & Mohd 
Suki, 2015; Kassarijan 1971; Nasir & Karakaya, 2014a; Stolz, et al., 2011). 
 
 

Affektivkomponent 

Beteendekomponent 

Kognitivkomponent 

Attityd 
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2. 2. 2. 2. Attribut 
En modell som ofta används i konsumentforskning är multiattributmodellen (Ajzen & 
Fishbein, 1980). Enligt modellen, består en persons attityd av flera olika attribut. Dessa 
attribut, är sådana aspekter som kan påverka en attityd gentemot ett visst objekt. 
Modellen används för att ta reda på en persons totalattityd gentemot, till exempel ett 
företag (Ajzen & Fishbein, 1980). Totalattityden är en sammanställning av hur 
konsumenter ställer sig till de attribut som anses vara relevanta för ett visst objekt.  En 
konsuments attityd gentemot ett företag är också en del i vilken image konsumenten 
uppfattar att företag har. Om konsumenten har en positiv totalattityd mot ett företag, kan 
det sägas att den då upplever att företaget har en positiv image (Hernant & Boström, 
2010). 
Det finns viss kritik som riktas mot multiattributmodeller. Kritiken är att det kan vara 
svårt att veta exakt vilka attribut som bör användas för att mäta attityd. Dessutom menar 
vissa forskare att modellen mäter för många attribut istället för att bara mäta de få attribut 
som är mest viktiga och framträdande (salient attributes), (Wilkie & Pessemier, 1973). 
Det kan även vara så att om ett framträdande attribut anses vara mycket viktigt, kan detta 
attribut smitta av sig på andra attribut som anses vara mindre viktiga. På detta sätt kan 
konsumenter tro att bara för att ett företag lyckas bra med ett framträdande attribut, 
lyckas det även bra med de övriga attributen (Muthukrishnan & Kardes, 2001). 
2. 2. 3. Benchmarking 
Benchmarking kan beskrivas som en process där ett företag, genom att se hur andra 
företag arbetar, finner nya idéer och sätt arbeta. Genom att sedan använda sig av denna 
kunskap kan de utveckla sin egen verksamhet och implementera nya sätt att arbeta. 
Tanken bakom detta är att företag som ligger i framkant i utvecklingen sätter ett 
“benchmark”, som visar hur ett företag som lyckats utveckla en bra strategi arbetar 
(Yasar & Mohamed, 2001). Andra företag kan alltså ta ledning av mer lönsamma 
konkurrenter för att kunna ta reda på varför de har fler marknadsandelar. 
Multiattributmodellen kan användas för att underlätta benchmarking, eftersom med denna 
modell går det att ta reda på vilka attribut som anses mest viktiga. Dessutom kan 
skillnaderna i attityder gentemot olika företag mätas, så att det på så sätt går att finna ut 
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hur pass mycket bättre, eller sämre, konsumenter anser att ett annat konkurrerande 
företag är. 
2. 2. 4. Dissonans 
En teori som kan förklara förändringar i attityd är Festingers (1962) dissonansteori, den 
innebär att människor strävar efter att ha balans i sina liv. Enligt Festinger uppstår 
dissonans när det råder en konflikt i en persons attityder eller handlingar gentemot 
förenade objekt. Det innebär att om en person ogillar ett objekt, men tycker mycket om 
ett annat objekt som relaterar till det, råder alltså en dissonans som bidrar till ett 
obehagligt känslotillstånd för personen. För att komma till rätta med detta måste personen 
förändra sin attityd gentemot objektet, eller avstå helt från objektet. 
Enligt Festinger (1962) lägger konsumenter ner energi på att kolla upp en vara och hur 
den marknadsförs innan de handlar. Om det då råder hög dissonans mellan vad 
marknadsföringsstrategin framför och konsumentens attityd gentemot företaget, är det 
troligt att konsumentens attityd förändras gentemot antingen företaget eller reklamen. 
Exempelvis om konsumenten tycker att miljön är viktig men har en negativ attityd 
gentemot ett visst bilmärke som marknadsför en bränslesnål bil, kan attityden gentemot 
det bilmärket förändras till att bli mer positiv. 
2. 3. Relevanta attribut i en ekologisk omvärld 
Vad är det då som kännetecknar ett företags gröna marknadsföringsstrategi? Det finns 
flera olika attribut som kännetecknar implementering av grön strategi. Nedan följer de 
vanligaste attributen företag använder sig av för att göra intryck på konsumenterna. 
2. 3. 1. Miljöcertifieringar – Kravmärkta produkter 
Ett attribut som företag använder sig av är produkter som är miljömärkta. Det finns till 
exempel MSC-certifierade fisk- och skaldjur, UTZ-certifierat te, Fairtrademärkt kaffe och 
Rainforest Alliance choklad (Moody, 2012; Sony, Ferguson & Beise-Zee, 2015). 
En miljöcertifiering som de flesta i Sverige känner igen och förstår är KRAV. För att en 
produkt ska få denna märkning krävs ekologisk produktion, och hänsyn till djur och 
klimat måste tas (Boström & Klintman, 2006). 
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2. 3. 2. Samarbete med miljöorganisationer 
Ett annat attribut som kännetecknar grön marknadsföringsstrategi är när företag 
samarbetar med miljöorganisationer. Ett exempel på ett samarbete är det mellan företaget 
Marks and Spencer (M&S) och miljöorganisationen Världsnaturfonden (WWF), där M & 
S genom samarbetet vill påvisa att de arbetar för miljön (Jones, Clarke-Hill, Comfort & 
Hillier, 2008; Adderley & Mellor, 2014). 
2. 3. 3. Klimatkompensering 
En del i den gröna strategin kan vara att klimatkompensera, vilket innebär att kompensera 
för de utsläpp företagets verksamhet förorsakar. Detta görs genom att exempelvis 
finansiera trädplanteringar i utsatta områden. Anledningen till att träd planteras är att de 
kan ta upp koldioxid i luften och omvandla det till syre. Företagets totala utsläpp blir 
därmed utjämnat eftersom det lägger resurser på att neutralisera de utsläpp som görs 
(Kanwalroop, 2014). 
2. 3. 4. Produkter med låg miljöpåverkan 
Företag som vill framstå som gröna försöker att sälja produkter med så låg miljöpåverkan 
som möjligt. Dessa produkters framställs genom att minimera de skadliga effekterna på 
miljön genom hela produktionskedjan (Sony, et al., 2015; Arseculerante & Yazdanufard, 
2014). Att konsumenterna ibland kanske inte är medvetna om vilken nytta gröna 
produkter kan ha för miljön, ses som en möjlighet för företag att informera 
konsumenterna om hur de själva kan hjälpa till för att förbättra miljön. Företagen kan då 
marknadsföra sina mest miljövänliga produkter, samtidigt som de utbildar konsumenterna 
om vilka problem som kan förbättras genom att köpa en viss miljövänlig produkt, och på 
så sätt skapa ett intresse för den (Arseculerante & Yazdanufard, 2014). 
2. 3. 5. Återvinning 
Återvinning är ett attribut i den gröna strategin som kännetecknar att ett företag jobbar för 
att visa upp en miljövänligare inställning. För att använda så lite ändliga resurser det bara 
går, används därför återvinningsbara förpackningar och produkter i så stor utsträckning 
som möjligt (Sony, et al., 2015; Arseculerante & Yazdanufard, 2014). 
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2. 3. 6. Förnybar energi 
Det är även viktigt för ett företag som vill uppnå en grön strategi att inte använda sig av 
energi som skadar miljön, som exempelvis kol och olja, utan istället bruka förnybar 
energi som sol- vind- och vattenkraft (Sony, et al., 2015). 
2. 3. 7. Bränslesnåla produkter 
En viktig aspekt i produktionen är att använda en så pass grön distribution som möjligt. 
Detta görs genom att företagen själva använder sig av bränslesnåla transporter och att de 
även anlitar transportörer som använder sig av miljövänliga alternativ (Sony, et al., 2015; 
Arseculerante & Yazdanufard, 2014). 
2. 3. 8. Närproducerat – Svenskt kött 
Produkters ursprung anses vara en bidragande faktor till en konsuments gröna attityd, där 
närproducerade produkter värderas högt, främst för att det minskar transporter men även 
för att det gynnar ekonomin i det egna landet (João Pedro Pereira, & Lemke, 2013). 
Ännu en anledning till att närproducerat är viktigt för konsumenterna, åtminstone i 
Sverige, och när det gäller kött, är djurens välbefinnande. I svensk köttproduktion finns 
det dessutom högre krav på låga antibiotikahalter och fler sjukdomskontroller, jämfört 
med många andra länder (Hoffmann, 2000; Centrum för konsumtionsvetenskap - 
Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, 2015). 
2. 3. 9. Ökat välbefinnande och bättre hälsa 
Konsumenter som uppvisar en positiv attityd och grön inställning till miljön, handlar 
miljövänligt för de anser att det ger ett ökat välmående och leder till en bättre hälsa 
(Magnusson et al., 2003). I och med att ekologiska livsmedel inte får innehålla 
miljögifter, ökar även tryggheten i att maten som förtärs inte är dålig för hälsan, på grund 
av hälsofarliga ämnen (Nasir & Karakaya, 2014a; Nasir & Karakaya, 2014b). 
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3. Metod 
Metodkapitlet beskriver hur denna studie har genomförts från början till slut, kombinerat 
med resonemang och motiveringar kring de metodval som gjorts under undersökningens 
gång. Avslutningsvis presenteras även en redogörelse av undersökningens validitet och 
reliabialitet samt etiska överväganden.

 
3. 1. Metodval 
Vårt studieområde är marknadsföring med inriktning på gröna marknadsföringsstrategier, 
där vi undersöker hur konsumenters attityder påverkas av denna typ av 
marknadsföringsstrategi. Studien utgår därför ifrån en deduktiv ansats, där vi med hjälp 
av tidigare studier och teorier utformat vår undersökning. 
Ajzen och Fishbeins (1980) multiattributmodell har använts som mall för att få fram de 
resultat som krävs för att besvara problemfrågorna. Dels har modellen använts för att 
kunna välja ut de attribut som används i enkäten, men även för att utforma frågorna, så att 
vi sedan ska kunna besvara forskningsfrågorna. 
Studien har genomförts med en kvantitativ metod, där vi ställt slutna frågor till 
respondenter i en enkät angående deras uppfattningar kring olika miljömässiga attribut, 
samt vad de tror om de olika företagen i studien. Fördelarna med en enkät med öppna 
frågor är att det är enkelt att besvara den vilket bör ge fler svar, och att det därmed ger 
fler korrekta svar. Däremot finns det en risk att svar missas eftersom de inte finns med i 
svarsalternativen (Eliasson, 2010). 
Huvudmotiveringen till att vi valt kvantitativ metod är, att vi vill göra en jämförande 
studie mellan företag, det vill säga jämföra attityder till Max med Burger King och 
McDonalds. En annan anledning till valet av metod, var att vi ansåg att undersökningen 
borde ha gynnats av att frågorna och svaren var specificerade och likadana till alla 
respondenter, så att svaren på så sätt blev mer lättolkade och enklare att hantera (Lind, 
2014). Eftersom vi ville få en tydlig bild av hur verkligheten ser ut idag använde vi oss av 
en kvantitativ metod som ger ett mer utbrett resultat, jämfört med en kvalitativ studie som 
är mer djupgående enligt Eliasson (2010). 
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3. 2. Studieobjekt 
Vi ville inledningsvis inrikta vår undersökning på livsmedel, eftersom 
livsmedelsindustrin är en av de största branscherna inom miljövänliga produkter. I 
Ekowebs (2016) rapport framgår det även att livsmedelsindustrin, är den bransch där 
försäljningen av miljövänliga produkter, ökade mest under förra året. 
För att smalna av området ytterligare har vi lokaliserat ett företag som säljer livsmedel, 
och som har en väldokumenterad grön marknadsföringsstrategi. Det studieobjekt som vi 
därför valt är Max, och jämfört det med dess huvudkonkurrenter Burger King och 
McDonalds. 
Att Max har en väldokumenterad grön marknadsföringsstrategi kan exempelvis ses i 
deras val av meny, som består av flera olika vegetariska alternativ samt att de bara 
använder sig av svenskt kött. Dessutom klimatkompenserar de, genom att plantera träd i 
Afrika, för att uppnå en så låg påverkan på miljön som möjligt (Max 
Hamburgerrestauranger AB, 2016). Max är, jämfört med deras största konkurrenter 
Burger King och McDonalds, det företag som har den mest utvecklade strategin när det 
kommer till att marknadsföra sig som miljövänliga (Konsumentverket, 2015). Ett av 
Sveriges största turistmål, Liseberg, har dessutom valt att avsluta sitt samarbete med 
Burger King. Den nya samarbetspartnern blir istället Max, där en del i motiveringen är 
det utmärkande miljöarbetet (Gratéus, 2016). 
I 2016(a) års rapport från Sustainable Brand Index som mäter de största företagen i 
Sveriges, hållbarhetsarbeten, där miljöarbete är en stor del, ansågs Max vara det företag 
som var marknadsledande inom snabbmatsbranschen. McDonalds låg på andra plats och 
Burger King på sjunde. Max har dessutom under 2016 vunnit utmärkelsen “Greatest 
Venture in Sustainable Branding” för lanseringen av deras nya meny med fem 
vegetariska hamburgare (Sustainable Brand Index, 2016b). 
3. 3. Population 
Vi inriktade vår studie på den generation som växt upp i takt med att medvetenheten om 
miljön även den växt (Lan et al., 2014), varför de bör ha mer kunskap om miljön jämfört 
med äldre generationer. Populationen i vår undersökning är därför svenska konsumenter 
inom generation Y. 
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Enligt Statistiska centralbyrån (2016) fanns det vid årsskiftet 2015-2016, 2 206 712 
svenskar som tillhörde generation Y, detta var det närmsta vi kunde komma dagens 
verkliga folkmängd för vår population. Tanken är att det finns en viss generaliserbarhet 
bland respondenterna för hela populationen. 
3. 3. 1. Omfattning och urval 
För att få fram ett så korrekt resultat som möjligt gentemot den population vi valt, 
krävdes att vi gjorde ett urval. Urvalet till undersökningen som vi valde var ett 
bekvämlighetsurval, vilket är ett icke-sannolikhetsurval (Eliasson, 2010; Farup & 
Hansen, 2011). Detta eftersom vi enbart kommer genomföra enkätundersökningen genom 
att dela den på sociala medier. Enkäten har bland annat delats i olika studentforum såsom 
“Studenter vid Högskolan i Skövde”, “Dom kallar oss studenter” och ”Jönköping 
Student” på Facebook. Den har även delats  på artikelförfattarnas egna profiler på 
Facebook och LinkedIn och funnits tillgänglig i två veckor, för att få en så pass stor 
spridning på människor som möjligt. I och med att enkäten delats på flera olika forum på 
sociala medier och även delats vidare av flera olika individer, är det omöjligt att säga hur 
många respondenter den nått ut till. Därför är det inte möjligt att veta hur stort bortfall 
som uppstått. 
Det finns inom kvantitativ forskning en tumregel, att vid en jämförelse mellan olika 
objekt ska det finnas minst 20 respondenter till varje objekt, för att få ett tillförlitligt 
resultat (Eliasson, 2010).  
Enkäten har besvarats av totalt 152 personer i åldrarna 21 till 39 år. Av de som besvarat 
enkäten var det 66 män och 86 kvinnor. Medelåldern på respondenterna var 27.3 vilket 
innebär att merparten av urvalet återfinns i den nedre delen av generation Y. 
3. 4. Enkäten 
Med ledning av multiattributmodellen har frågorna i enkäten utformats, vilket har gjorts 
genom att i tidigare forskning ta reda på vilka attribut som är de mest centrala för grön 
marknadsföringsstrategi, både för konsumenterna, och företagens gröna 
marknadsföringsstrategier (João Pedro Pereira, & Lemke, 2013; Sony, et al., 2015; 
Arseculerante & Yazdanufard, 2014; Kanwalroop, 2014; Moody, 2012 Nasir & 
Karakaya, 2014a; Nasir & Karakaya, 2014b; Magnusson et al., 2003). 
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3. 4. 1. Multiattributmodellen 
Multiattributmodellen ingår som ett mätverktyg för attityder i Ajzen och Fishbeins (1980) 
teori om motiverade åtgärder. Den används till att räkna ut en konsuments totalattityd 
mot ett företag eller en produkt. Grundtanken bakom den är att en persons attityd till ett 
visst objekt, beror på vad personen uppfattar att objektet innehar för olika sorters attribut 
(Ajzen & Fishbein, 1980). Med denna modell mäts konsumentens uppfattning om de 
olika egenskaper ett varumärke har, och vilka attribut som konsumenten anser vara mer 
viktiga än andra, för att på så sätt få en uppfattning om hur konsumenten tänker kring ett 
visst objekt. 
Modellen används på så sätt att frågor ställs till en person eller i vårt fall, en konsument, 
där den ska gradera på en skala från 1 till 7, hur viktig ett visst attribut är. Sedan ställs 
frågor med samma attribut kopplat till ett visst varumärke där respondenten får besvara 
hur pass väl varumärket uppfyller attributet på en skala från -3 till 3. 
Exempelvis, hur viktigt tycker du att ekologiska produkter är(?), och hur pass ekologiskt 
uppfattar du att detta varumärke är(?). När frågorna sedan sammanställs kan det räknas 
ut hur varumärket uppfattas. Därmed har konsumentens totalattityd gentemot varumärket 
räknats ut, vilket kan ge en indikation på om den vill genomföra ett köp eller inte. 
3. 4. 2. Enkätens utförande 
Enkäten består av sammanlagt 43 frågor. Inledningsvis ställdes ett antal kontrollfrågor, 
exempelvis ålder och kön för att se till att vi fick in svar från rätt population. Därefter fick 
respondenterna svara på frågor angående snabbmatsrestauranger kopplade till de 
miljömässiga attribut som valts ut, varefter samma attribut ställdes i frågor om Max, 
Burger King och McDonalds. Avslutningsvis ställdes en rak fråga, om hur miljömässig 
respondenterna tycker respektive snabbmatsrestaurang är. Denna fråga mättes på en skala 
från 1 till 10. För att se enkäten i sin helhet, se bilaga 1. 
Frågorna som använts i enkäten har utformats som en likertskala vilket är den vanligaste 
skala som används då attityder mäts enligt Trost (2007). Respondenterna har fått svara på 
om de instämt eller inte med de antaganden som finns i frågorna, utifrån en sjugradig 
svarskala. Eftersom en lika stor ökning sker mellan varje steg i den sjugradiga skalan, 
innebär det även att det är en intervallskala (Dahmström, 1996). Vid en kodning av 
resultatet, så blir det enkelt att jämföra de olika svarsalternativen på ett korrekt sätt. 
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Vi har inte förklarat för respondenterna i förväg att det är miljöattityden vi tänkt mäta, 
utan vi har bara gett information om att enkäten kommer att handla om uppfattningar om 
snabbmatsrestauranger. Det har inte gått att slutföra enkäten utan att svara på varje fråga. 
Det finns därmed inte något internt bortfall, vilket enligt Trosts (2007) definition är då 
enstaka frågor i en enkät inte besvaras. 
3. 5. Analys av data 
För att besvara forskningsfrågan “Uppfattas Max vara mer miljövänliga än 
huvudkonkurrenterna Burger King och McDonalds av konsumenter i generation Y?” har 
vi använt oss av en upprepad envägsanalys-ANOVA. Detta för att få ut om det finns en 
signifikant skillnad mellan medelvärdena för totalattityden och även för den raka frågan, 
då Max jämförs med Burger King och McDonalds. Den signifikansnivå som 
genomgående valts för denna studie är p<.05, vilket har uppnåtts i samtliga fall. 
Vi har även använt oss av en ANOVA-analys för att undersöka signifikansen för 
skillnaderna i attributen mellan Max, jämfört med Burger King och McDonalds. Detta för 
att vi med större säkerhet ska kunna ge ett trovärdigt svar på vår andra forskningsfråga: 
“Vilka miljömässiga attribut uppfattar konsumenterna i generation Y, att Max särskiljer 
sig mest med, jämfört med Burger King och McDonalds?” 
För att ta reda på om det finns en enhällighet i utfallet av den skalan som finns i enkäten, 
har vi dessutom använt oss av en Cronbach Alpha-analys. Denna analys ger ett värde 
mellan 0 och 1, som visar skalans reliabilitet. För att skalorna ska vara reliabla bör värdet 
ligga över 0.7 (Pallant, 2010). Där fick vi fram att Cronbach Alpha-värdet var 0.908. 
Före vi genomförde vår undersökning, valde vi vilken effektstorlek vi ämnade använda 
för att kunna få ett så representativt resultat som möjligt, utifrån den signifikansnivå som 
vi fått fram. Effektstorlek kan delas in i tre olika segment: låg, medel och hög (Cohen, 
1992). Vi valde att eftersträva en hög effektstorlek, vilket vi också uppnått i våra resultat 
genom att Burger King (eta kvadrat=0.967) och McDonalds (eta kvadrat=0.955) ligger på 
en hög nivå, då de jämförs med Max (eta kvadrat=0.991). 
Samtliga analyser har genomförts med hjälp av det statistiska analysprogrammet SPSS. 
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3. 6. Validitet och reliabilitet 
Det finns flera olika faktorer som kan påverka denna studiens validitet och reliabilitet. 
Nedan följer en diskussion om vad vi gjort för att säkerhetsställa en god validitet och 
reliabilitet, samt vilka brister som finns i vår metod. 
3. 6. 1. Validitet 
Undersökningens begreppsvaliditet,det vill säga att den byggts upp utifrån relevanta 
teorier (Bryman & Bell, 2013) har förbättrats genom att rätt attribut valts ut för att 
undersöka respondenternas miljöattityd gentemot varumärkena i enkäten. Detta har gjorts 
genom att finna ut de attribut som används inom grön marknadsföringsstrategi, enligt 
tidigare forskning. Men vi kan inte med fullständig säkerhet säga att det endast är dessa 
attribut som påverkar en konsuments attityd gentemot ett företag. Det kan även vara 
andra faktorer som är väsentliga i mätningen av en totalattityd. 
Vi använder två olika jämförande objekt till vårt studieobjekt, vilket är en faktor som 
förbättrar undersökningens validitet (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi jämför Max 
med både Burger King och McDonalds. Vi jämför dock inte Burger King och McDonalds 
med varandra eftersom det är bara Max som har en utpräglad grön 
marknadsföringsstrategi. 
Den yttre validiteten på undersökningen kan ifrågasättas när det gäller antalet svarande på 
enkäten, 152 respondenter, jämfört med hela vår population, cirka 2 000 000 människor. 
Detta kan dock styrkas med den tidigare nämnda tumregeln, att det krävs 20 svar per 
undersökningsobjekt. Eftersom varje respondent i vår undersökning har svarat på alla 
frågor om våra tre objekt, anses det därför som att vi har 152 respondenter till varje 
objekt (Eliasson, 2010). 
Då vi har få respondenter, och det faktum att vi valt att använda sociala medier, kan 
minska möjligheten till generaliserbarhet. Det går inte med säkerhet säga att alla i 
generation Y använder Facebook, även om vi tror att de flesta gör det. Vi vet inte heller 
varför de som valt att svara på enkäten, har gjort det. Det kan ju ha varit så att de som 
gjort det tycker mycket om snabbmatsrestauranger, men det faktum att de gör det, borde 
inte spela någon roll för själva miljöattityden. 
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Urvalet kan diskuteras utifrån effektstorleken. Om den ligger på en hög nivå krävs det 
inte lika många respondenter som en låg nivå kräver. Detta eftersom en hög effektstorlek 
innebär att de svar respondenterna gett, är mer lika varandra. Alltså att det finns en stark 
relation mellan variablerna (Cohen, 1992). Eftersom vi har valt ett icke-
sannolikhetsurval, minskar möjligheten till generaliserbarhet (Eliasson, 2010). 
3. 6. 2. Reliabilitet 
Reliabiliteten i undersökningen förbättras av att vi mäter attityd med två olika 
kvalitetsmått, totalattityd och genom en rak fråga. På detta sätt minskar vi möjligheten att 
vi utfört mätningen på fel sätt eftersom vi frågar om samma sak med två olika sorters 
index, vilket indikerar mätningens stabilitet enligt Bryman och Bell (2013). 
För att öka tillförlitligheten på enkätundersökningen har vi använt oss av en 
pilotundersökning som utförts på tre personer, som tillhör den population som vi tänkt 
undersöka. De deltog inte vid den slutliga undersökningen. Dessa individer gavs inte i 
förväg någon information om vad undersökning skulle handla om. En pilotundersökning 
är enligt Eliasson (2010) ett bra sätt att undersöka ifall den planerade enkäten uppfattas 
som enkel att fylla i och förstå. Det gav även en möjlighet för deltagarna att ge kritik på 
vad som är bra och dåligt med frågorna, så att vi kunde justera de oklarheter som fanns 
innan den slutliga enkäten skrevs. 
Eftersom vi fått fram ett Cronbach’s Alpha-värde som är 0.908, och är större än 0.7 som 
krävs för att det ska anses vara reliabelt (Bryman & Bell, 2013), bör undersökningens 
skala vara reliabel. Detta är ett mått där det går att ta reda på om något av de attribut som 
används sticker ut och inte passar in i undersökningen. 
3. 7. Etiska överväganden 
Vid en forskningsstudie är det viktigt att se till att respondenternas personuppgifter 
behandlas på etiskt och säkert sätt, och endast används för studien och inte sprids vidare. 
I en kvantitativ undersökning, som vi använt oss av, eftersöks inte en enskild individs 
svar specifikt. Utan det är de gemensamma resultaten av alla respondenters svar som är 
det viktiga. Därför krävs inte att namn eller dylikt ges ut, vilket ger anonymitet för 
respondenterna. Detta ger en större tillförlitlighet till de etiska aspekterna (Eliasson, 
2010). 
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Eftersom vi i denna undersökning endast ämnat mäta konsumenters attityder gentemot de 
tre olika företag som berörs, har vi inte haft någon kontakt med något av företagen under 
studiens gång. Däremot är tanken att Max, Burger King och McDonalds kommer att få en 
möjlighet att ta del av våra resultat efter studiens slutförande. Vi har även för avsikt att 
dela uppsatsen på samma som forum som enkäten delades, så att de respondenter som 
deltagit kan ta del av resultaten de bidragit till.  
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4. Empiri 
Empirikapitlet inleds med en kort presentation av studieobjektet Max, i en jämförelse med 
dess största konkurrenter. Efter det presenteras resultaten från vår enkätundersökning, 
uppställt i tabeller som visar de analyser vi gjort. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av vår empiri.

 
Inledningsvis i det här kapitlet tänkte vi kort presentera de studieobjekt som vi använt oss 
av för att kunna göra vår attitydundersökning. Som vi tidigare har skrivit om i 
metodkapitlet har Max, till skillnad från sina största konkurrenter Burger King och 
McDonalds, en väldokumenterad grön marknadsföringsstrategi (Konsumentverket, 2015; 
Max Hamburgerrestauranger, 2016). Detta visar sig också på de listor som visar hur bra 
miljöarbete företag har (Sustainable Brand Index, 2016a), där Max ligger högre än 
Burger King och McDonalds, samt att Max har vunnit priser för sitt miljöarbete 
(Sustainable Brand Index, 2016b). Valet av dessa studieobjekt har gjorts för att kunna ta 
reda på om effekten av företagens marknadsföringsstrategier påverkar konsumenternas 
attityder. 
Nedan följer en sammanställning av de resultat vi fått fram av vår enkätundersökning, 
utförd på 152 respondenter, med analyser utförda i SPSS (Pallant, 2010). 
4. 1. Jämförande statistik 
4. 1. 1. Uppfattas Max vara mer miljövänliga än huvudkonkurrenterna Burger King 
och McDonalds, av konsumenter i generation Y? 
I tabell 1 finns medelvärden och standardavvikelser presenterade. Med de tester som 
utförts har en signifikant (p<.05) skillnad kunnat uppvisas för samtliga medelvärden. 
Resultaten i tabell 1 visar att det finns en tydlig skillnad mellan respondenternas 
miljöattityd gentemot Max jämfört med Burger King och McDonalds, då respondenterna 
har en högre sammanlagd totalattityd gentemot Max. För mer detaljerad analys, se bilaga 
2. 
Dessutom har respondenterna i undersökningen besvarat den raka frågan om hur 
miljövänliga de anser de olika snabbmatskedjorna är, och även där ansett att Max är mer 
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miljövänlig än de andra två kedjorna. Även för dessa medelvärden har en signifikant 
(p<.05) skillnad kunnat visas mellan snabbmatskedjorna. 
Tabell 1. Medelvärden för totalattityd och rak fråga 
 Företag Medelvärde(M) SD 
Totalattityd Max 34.29* 51.203 
 Burger King -13.63* 45.984 
 McDonalds -16.58* 47.550 
Rak fråga Max 6.38* 2.103 
 Burger King 4.91* 1.850 
 McDonalds 4.64* 2.044 

Not. Totalattityden har räknats ut genom att först ta varje enskild respondents svar för det generella 
attributet, multiplicerat med samma attribut för den specifika snabbmatskedjan, varefter summan av 
samtliga attribut räknats ihop för respektive snabbmatskedja. Totalattitydsindexet sträcker sig mellan - 189 
och 189. Värdena för rak fråga har tagits fram genom en rak fråga om hur miljövänligt respektive företag 
uppfattas på en skala 1 till 10. *p<.05. 
4. 1. 2. Vilka miljömässiga attribut uppfattar konsumenterna i generation Y, att 
Max särskiljer sig mest med, jämfört med Burger King och McDonalds? 
Vid jämförelsen av de enskilda attributen för Max, jämfört med Burger King och 
McDonalds har signifikanta (p<.05) skillnader kunnat visas för alla attributen. 
Vid en granskning av attributen kopplade till de specifika snabbmatskedjorna i tabell 2, 
kan det utläsas, att Max värderas högre i samtliga attribut än Burger King och 
McDonalds. Störst skillnad mellan företagen är det på attributet svenskt kött, där Max 
(M=1.97) anses vara avsevärt bättre än Burger King (M=0.39) och McDonalds (M=0.19). 
Den näst största skillnaden återfinns i klimatkompensering, där Max (M=0.86) 
medelvärde är mycket högre än Burger Kings (M=-0.64) och McDonalds (M=-0.61). 
De minsta skillnaderna däremot ligger i attributen för bränslesnåla transporter (Max 
M=0.05, Burger King M=-0.53, McDonalds M=-0.45) och återvinning (Max M=1.31 
Burger King M=0.86 McDonalds M=0.66). 
Det enda attribut Max fått ett negativt index på, är ökat välmående och bättre hälsa (M=-
0.96), medans Burger King och McDonalds fått negativa index på de flesta av attributen. 
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Tabell 2.  Attribut kopplade till Max, Burger King och McDonalds 

Attribut Företag Medelvärde SD 
Skillnad jämfört med 

Max 
Kravmärkta produkter Max 0.78* 1.628  
 Burger King -0.53* 1.487 -1.31 
 McDonalds -0.82* 1.609 -1.60 
Miljöorganisationer Max 0.42* 1.584  
 Burger King -0.46* 1.404 -0.88 
 McDonalds -0.42* 1.542 -0.84 
Klimatkompensering Max 0.86* 1.810  
 Burger King -0.64* 1.454 -1.50 
 McDonalds -0.61* 1.514 -1.47 
Låg miljöpåverkan Max 0.45* 1.598  
 Burger King -0.69* 1.328 -1.14 
 McDonalds -0.72* 1.502 -1.17 
Återvinning Max 1.31* 1.653  
 Burger King 0.86* 1.661 -0.45 
 McDonalds 0.66* 1.830 -0.65 
Förnybar energi Max 0.16* 1.576  
 Burger King -0.49* 1.347 -0.65 
 McDonalds -0.52* 1.460 -0.68 
Bränslesnåla 
transporter 

Max 0.05* 1.573  
Burger King -0.53* 1.356 -0.58 

 McDonalds -0.45* 1.517 -0.50 
Svenskt kött Max 1.97* 1.596  
 Burger King 0.39* 1.776 -1.58 
 McDonalds 0.19* 2.019 -1.78 
Ökat välbefinnande 
och bättre hälsa 

Max -0.96* 1.771  
Burger King -1.49* 1.531 -0.53 
McDonalds -1.82* 1.416 -0.86 

Not. Skala -3 till 3. *p<.05. 
4. 2. Sammanfattning av empirin 
Vid en sammanfattning av det empiriska materialet vi samlat in, framkommer det att 
respondenternas totalattityd gentemot Max har ett högre medelvärde än mot Burger King 
och McDonalds. Resultatet av den raka frågan som vi ställde, angående respondenternas 
tankar om hur miljövänliga de tycker att respektive snabbmatsrestaurang är, visar att Max 
även här har ett högre medelvärde än Burger King och McDonalds. 
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Dessutom visar resultaten att Max har ett högre index än både Burger King och 
McDonalds på samtliga av de nio attributen som använts i undersökningen. 
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5. Analys och diskussion 
I analys och diskussionskapitlet, analyseras och diskuteras studiens empiriska resultat 
mot den teoretiska referensramen. Detta görs i förhållande till problemformuleringen, 
syftet och forskningsfrågorna.

 
Syftet med vår uppsats var att ta reda på om konsumenter i generation Y:s attityder skiljer 
sig åt, mellan företag med olika grad av gröna marknadsföringsstrategier. Detta mot 
bakgrunden att allt fler företag har ändrat sina strategier till att bli mer miljöinriktade 
(Kordshouli, et al., 2015), vilket beror på att konsumenter i allmänhet fått en större 
medvetenhet om vilka konsekvenser den ökande konsumtionen kan få på miljön (Lan, et 
al., 2014; Haws, et al., 2013; Imkamp, 2000; Parment, 2015). Med hjälp av en 
jämförande studie av företag med olika grad av utvecklad grön marknadsföringsstrategi, 
har vi fått in svar på konsumenters uppfattningar om dessa företags miljöinitiativ. 
5. 1. Resultatanalys 
Nedan följer en analys av det resultat som presenteras i studiens empiriavsnitt. 
5. 1. 1. Jämförelse i uppfattningar om företagens miljövänlighet 
Den totalattityd som räknats fram, från resultaten av de frågor som är kopplade till de nio 
miljöattributen gentemot varje företag som undersökts i studien, visar att Max uppfattas 
som det företaget som har den mest lyckade gröna marknadsföringsstrategin. 
Vad de här resultaten beror på, att respondenterna i studien har ett större förtroende för att 
Max arbetar på ett mer miljöinriktat sätt, skulle kunna förklaras i den satsning som Max 
gjort på en miljövänligare identitet. Detta genom att till exempel införa flera vegetariska 
alternativ på menyn, klimatkompensera och endast använda sig av svenskt kött (Max 
Hamburgerrestauranger AB, 2016). Denna strategi har lett till att deras gröna identitet har 
förbättrats, vilket syns i Konsumentverkets rapport från 2015, som visar hur väl företag 
jobbar mot ett hållbarare samhälle. 
Det vi dock inte vet, när det gäller företagens gröna marknadsföringsstrategier, är exakt 
vad i strategin som påverkat konsumenterna. Det kan vara enbart produktutvecklingen 
eller reklamen, som gjort att företagets gröna image är bättre, enligt konsumenterna. Att 
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Max har fått ett högre index än konkurrenterna, kan även bero på att det är ett svenskt 
företag. Detta kan leda till att respondenterna litar mer på Max, än på de utländska 
konkurrenterna Burger King och McDonalds. Detta är något som kan ha stor betydelse 
för konsumenterna, med tanke på att en stor del i hållbarhetsarbetet innefattar mer 
närproducerade varor. Eftersom Max är ett svenskt företag som flitigt marknadsför att de 
till stor del använder sig av närproducerade svenska produkter i sin verksamhet, bör de ha 
en fördel mot sina utländska konkurrenter Burger King och McDonalds. Detta på grund 
av den ökade medvetenheten bland konsumenter, om miljöproblem som orsakas av ökad 
konsumtion, som ofta innebär långa transporter och i med detta mer föroreningar i 
naturen. 
Detta är något som utländska företag i stort kan ta del av, att försöka utnyttja de resurser 
som finns i närområdet, och därmed satsa på mer närodlade och miljövänliga produkter. 
Genom detta kan företagen förbättra sin identitet och därmed vinna konsumenternas 
förtroende, vilket kan leda till att deras syn på företagets image blir mer positivt (Stern, et 
al., 2001). 
En annan anledning till att Max fått det högsta medelvärdet bland respondenternas 
totalattityd, kan härledas till att konsumenter blivit mer medvetna om att valet vid 
konsumtion kan ha negativa effekter på miljön. Vilket kan bidra till att respondenterna 
vill uppnå balans (Festinger, 1962) genom att välja Max, som har en dokumenterad grön 
identitet (Konsumentverket, 2015). De konsumenter som har en grön attityd blir alltså 
mer positivt inställda gentemot Max, och tror på deras miljöargument eftersom de själva 
anser att miljön är viktig. Det kan även innebära att konsumenterna är mer kritiska mot de 
företag som inte använder sig av en grön marknadsföringsstrategi, eftersom det uppstår 
dissonans mellan konsumentens miljöattityd och det företagets brist på miljöarbete 
(Festinger, 1962). 
Av resultaten vi fått fram är det intressant att Max har fått högst medelvärde även när det 
gäller den raka frågan, om hur miljövänliga företagen är. Detta styrker tidigare 
resonemang om att respondenterna tycker att Max har en grönare image än Burger King 
och McDonalds. 
En faktor som kan förklara detta är att Max marknadsföringsstrategi uppfattas som 
genuin och trovärdig enligt Parments (2015) påstående angående, hur generation Y 
påverkas av marknadskommunikation. Det finns dock en risk att den 



27 
 

marknadskommunikation som når ut till konsumenter inte är sann, utan bara är något som 
företaget påstår för att vinna konsumenternas förtroende. Detta är något som är omöjligt 
att veta för någon utan insyn i företaget, men detta är något som bör beaktas. 
En annan faktor kan vara att Max, genom sitt miljöarbete faktiskt har skapat ett värde 
(Ind, 1990), som av konsumenterna uppfattas som positivt. Detta värde, eller en grön 
image, kan enligt Chen (2008), skapas genom att bland annat, vara det ledande företaget 
inom miljöfrågor och att ha ett rykte om att ha ett stabilt miljöarbete, vilket Max verkar 
ha. På detta sätt har alltså ett benchmark (Yasar & Mohamed, 2001) skapats, som andra 
företag kan använda sig av för att lyckas skapa en positiv identitet. 
Livsmedelsindustrin har under de senaste åren ökat när det gäller miljövänliga produkter 
(Ekoweb, 2016), vilket tyder på att konsumenter, i och med sin ökade medvetenhet idag, 
vill vara mer gröna. Därför bör livsmedelsföretag i allmänhet använda sig av denna 
information i implementeringen av marknadsföringsstrategier, och skapa en mer 
miljöinriktad identitet. Denna identitet ska kunna lysa igenom i imagen som en spegelbild 
(Stern, et al., 2001). 
Anledningen till att en positiv miljöimage är bra att eftersträva för företag, är för att det 
finns forskning som tyder på att en grön attityd kan leda till att kunden faktiskt köper en 
vara (Gupta & Popli, 2010; Mohd Suki & Mohd Suki, 2015; Kassarijan 1971; Nasir & 
Karakaya, 2014a; Stolz, et al., 2011). Om inte annat är attityden en viktig faktor i en 
köpsbeslutsprocess (Ajzen & Fishbein, 1980). I och med att den gröna medvetenheten 
och viljan att konsumera grönt ökar (Lan, et al., 2014; Parment, 2015), borde den gröna 
imagen bli allt mer viktig både för konsumenter och för företag. 
5. 1. 2. Skillnader i de miljömässiga attributen 
Svensk kött och klimatkompensation är de attribut som det skiljer sig mest åt emellan 
snabbmatskedjorna, och de som skiljer sig minst åt är återvinning och bränslesnåla 
transporter. 
Att svenskt kött och klimatkompensering är de två attribut som det är störst skillnad på, 
kan förklaras av att de är de vanligaste förekommande argumenten som finns i Max 
marknadsföring, vilket syns tydligt i deras marknadskommunikation (Max 
Hamburgerrestauranger, 2015). Den stora skillnaden för attributet svenskt kött, kan bero 
på att konsumenter idag är väl medvetna om de konsekvenser köttproduktion har på 
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miljön. Även de skillnader som finns i tillåtna halter av skadliga ämnen, kan förklara 
skillnaderna för detta attribut (Hoffmann, 2000). Därmed vill konsumenterna ha bättre 
koll på vilket ursprung köttet har. Detta förstärker antagandet att genom att satsa på 
uppnåendet av en grön identitet, leder till att konsumenters gröna attityd förstärks 
gentemot företaget (Ind, 1990). Detta innebär att konsumenterna har tagit till sig den 
information som företaget förmedlat genom sin marknadskommunikation, vilket är 
intressant eftersom det indikerar att marknadsföringsstrategin faktiskt fått ett genomslag, 
och har påverkat konsumenterna till det positiva. 
Alla som någon gång har besökt en snabbmatsrestaurang vet att då man slänger sitt skräp, 
delas det upp i, till exempel muggar och övrigt skräp. Detta borde kunna förklara varför 
skillnaden mellan de olika snabbmatsrestaurangerna är mindre, vid attributet återvinning. 
Eftersom konsumenterna själva kan känna sig delaktiga i återvinningsprocessen, och att 
det ser ungefär likadant ut oavsett vilken snabbmatskedja som besöks. Det kanske är så 
att då konsumententen känner sig involverad i företagets miljöarbete, tror den mer på att 
företaget arbetar med miljön på det sätt att konsumenten involveras. Detta eftersom 
konsumenten får en känsla av att den gör något för miljön (Coleman, et al., 2011; Yang & 
Youngtae, 2015; Gingerich  & Karaatli, 2015; Nasir & Karakaya, 2014b). 
Det andra attributet där skillnaden varit mindre, är bränslesnåla transporter. Det kanske 
kan förklaras genom att detta är ett attribut, som konsumenterna inte är tillräckligt insatta 
i. För totalattityden är detta dock inte ett problem eftersom den mäter en konsuments 
uppfattning om hela företaget i stort (Ajzen & Fishbein, 1980. En grön implementering 
lyser igenom även i de frågor där konsumenten faktiskt inte vet hur det går till. För att 
kunna öka miljöattityden hos konsumenter i de attribut som konsumenterna inte är bra 
insatta i krävs det en ökad transparens från företagen där de förklarar och tydligt redogör 
för miljöarbetet i verksamheten (Parment, 2015). 
5. 1. Metodanalys 
Nedan följer en analys av den metod som använts i studien, och till viss del hur den kan 
ha påverkat resultatet. 
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5. 2. 1. Multiattributmodellen 
Enligt den kritik som finns gentemot multiattributmodeller (Wilkie & Pessemier, 1973), 
att det endast är några få attribut som faktiskt spelar in då det kommer till en 
köpbeslutsprocess, kan det argumenteras för att miljön kanske inte alls är särskilt viktig 
för konsumenterna då de faktiskt ska köpa en vara. Andra attribut kan faktiskt vara de 
bidragande faktorerna som genererar mer lönsamhet och som företagen istället borde 
satsa på. 
Vid en analys av de attribut som det är störst skillnad på, mellan 
snabbmatsrestaurangerna, bör det reflekteras över om det är just dessa attribut som har 
störst påverkan på konsumenterna. Användningen av svenskt eller utländskt kött, är något 
som många konsumenter engagerar sig och bryr sig om (Hoffmann, 2000). Detsamma 
gäller hur företag i stort jobbar med att klimatkompensera, för att minska på användandet 
av jordens resurser för en hållbar framtid. Som tidigare nämnts använder sig Max flitigt 
av dessa två attribut i sin marknadsföring. 
Att konsumenter har ett stort engagemang i miljöfrågor som främst är kopplat till köttets 
ursprung, samt företags klimatkompensation, kan därmed ha lett till att de svarat positivt 
på alla attribut, när det gäller uppfattningen om Max miljöarbete. Eftersom 
respondenterna i enkäten kanske inte har lika bra uppfattning om de resterande attributen, 
kan det vara så att totalattityden mot Max blir positiv, eftersom attributen svenskt kött 
och klimatkompensation ses som framträdande attribut som smittar av sig på resterande 
attribut (Muthukrishnan & Kardes, 2001). Det vill säga att eftersom konsumenterna 
tycker att svenskt kött och klimatkompensation är så pass viktigt, kan det ha varit så i 
Max fall att de trodde att företaget presterar bra i alla de övriga attributen, eftersom de 
förmedlar att de gör det i just dessa två. 
Med den kritik som finns mot multiattributmodellen (Wilkie & Pessemier, 1973), att den 
ofta mäter för många attribut, kanske det räckt att enbart mäta konsumenternas attityd till 
de två tidigare nämnda attributen. Det är dock svårt att veta innan en undersökning, vilka 
attribut som är viktigast för totalattityden. 
5. 2. 2. Grön marknadsföringsstrategi 
I denna studie har inriktningen varit att undersöka hur företags gröna 
marknadsföringsstrategier påverkar konsumenters miljöattityder. 
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Gröna marknadsföringsstrategier, är som nämnts tidigare, strategier som företag börjat 
använda sig av mer och mer, för att göra en insats för miljön och därmed förbättra sin 
identitet (Kordshouli, et al., 2015). Konsumenters attityder mot företag som aktivt arbetar 
med grön marknadsföring, verkar enligt våra resultat vara positivare än gentemot företag 
som inte gör detta i samma grad. Detta kan leda till att konsumenterna tycker att företag 
med gröna strategier har en grön image, vilket kan innebära att konsumenterna i ett 
senare skede väljer att handla hos dessa företag. Eftersom det finns mycket tidigare 
forskning som tyder på att en grön attityd kan leda till en köpsituation (Gupta & Popli, 
2010; Mohd Suki & Mohd Suki, 2015; Kassarijan 1971; Nasir & Karakaya, 2014a; Stolz, 
Stolze, Hamm, Janssen & Ruto, 2011). Det finns dock en risk att den gröna 
marknadsföringen som företagen marknadsför mot konsumenterna bara är en ridå för att 
locka till sig miljömedvetna konsumenter. 
Som tidigare nämnts, finns det en risk att konsumenter uppfattar Max som mer 
miljöinriktade endast på grund av att det är ett svensk företag, till skillnad från 
konkurrenterna. Om det skulle vara så är det således inte den gröna 
marknadsföringsstrategin som fått respondenterna i undersökningen att tycka att Max är 
grönare. Eftersom vi inte kan veta exakt vad som gör att Max uppfattas som mer gröna, 
kanske det helt enkelt inte är deras gröna marknadsföringsstrategi. Troligt är dock att det 
är en stor bidragande faktor till att de har en grön image, och att en kombination av det 
svenska med företagets miljöstrategi är vad som fått respondenterna att uppfatta Max som 
det mest gröna företaget i vår undersökning. 
5. 2. 3. Metodens påverkan på resultatet 
Datan som använts i denna studie har tagits fram i en enkät med slutna frågor ställda till 
personer i generation Y. Vi använde oss av denna metod för datainsamling, eftersom vi 
ville samla in så mycket data som möjligt. Att vi valt att utföra en enkätstudie med ett 
ganska så stort antal frågor, kan ha påverkat vilka personer som har valt att slutföra 
enkäten. På så sätt att de som svarat varit personer som är målinriktade och ambitiösa. En 
kortare enkät hade kanske besvarats av fler, men eftersom vår enkät utformats med 
ledning av multiattributmodellen, med nio attribut, hade den inte kunnat vara kortare. 
Det faktum att vi valt att använda oss av multiattributmodellen med många olika attribut 
hade kunnat vara något som påverkat studiens resultat. Men om vi hade använt någon 
annan modell med de framträdande attribut som finns för snabbmatskedjor istället, hade 
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förmodligen ett resultat av att Max anses vara mer miljöinriktade kunnat uppmätas även 
då. Detta eftersom Max anses vara bättre på samtligliga attribut, jämfört med Burger 
King och McDonalds. Dessutom har respondenterna svarat att de uppfattar att Max är 
mer miljöinriktade än konkurrenterna i den raka fråga vi ställt, vilket ytterligare styrker 
att samma resultat hade kunnat uppmätas med hjälp av en annan typ av modell. 
Eftersom generation Y, enligt Parment (2015), är skeptiska mot företag som inte 
förmedlar miljövänlighet, kan skillnaderna i resultaten förklaras till viss del av det faktum 
att Max har en grön marknadsföringsstrategi, medans de konkurrenterna inte har det. 
Hade mätningen utförts på en annan generation, eller utan åldersbegränsning helt och 
hållet, skulle möjligen ett annat resultat uppmätts. 
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6. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel kommer en slutdiskussion av studiens resultat föras. Studiens 
forskningsfrågor kommer att belysas. Kapitlet avslutas med ett praktiskt, och ett 
vetenskapligt bidrag, samt förslag till framtida forskning.

 
Denna studie indikerar att det finns ett samband mellan företags gröna 
marknadsföringsstrategier och konsumenters attityder. Detta eftersom vi har funnit det 
finns en skillnad i konsumenternas gröna attityd gentemot Max, jämfört med Burger King 
och McDonalds. Eftersom Max är ett företag med en mer väletablerad grön 
marknadsföringsstrategi, än konkurrenterna, är det möjligt att attitydskillnaderna kan 
hänföras till detta. 
I denna studie har utgångspunkten varit att besvara våra forskningsfrågor: Uppfattas Max 
vara mer miljövänliga än huvudkonkurrenterna Burger King och McDonalds av 
konsumenter i generation Y? Vilka miljömässiga attribut uppfattar konsumenterna i 
generation Y, att Max särskiljer sig mest med, jämfört med Burger King och McDonalds? 
Detta för att ta reda på om syftet uppnåtts. Nämligen om konsumenter i generation Y:s 
attityder skiljer sig åt, mellan företag med olika grad av gröna marknadsföringsstrategier. 
6. 1. Uppfattas Max vara mer miljövänliga än huvudkonkurrenterna Burger King 
och McDonalds av konsumenter i generation Y? 
När det gäller frågan om Max uppfattas som mer miljövänliga än Burger King och 
McDonalds, har vi i denna studie funnit att det finns en signifikant (p<.05) skillnad i hur 
miljövänliga Max upplevs vara jämfört med konkurrenterna. Eftersom Max upplevs som 
så pass mycket mer miljövänliga än konkurrenterna är det intressanta resultat som 
funnits. 
I denna studie har fokus legat på att konsumenters totalattityd skulle bero på företagets 
gröna marknadsföringsstrategi. Vi är medvetna om att studien har begränsningar, och vi 
inte vet exakt vad i marknadsföringsstrategin det är, som har påverkat konsumenternas 
attityder. Det kan bero på andra orsaker än de vi har undersökt. Vi kan inte heller uttala 
oss om var i produktionsprocessen företagen verkligen skiljer sig åt, och vad som Max 
verkar göra bättre än Burger King och McDonalds. 
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6. 2. Vilka miljömässiga attribut uppfattar konsumenterna i generation Y, att Max 
särskiljer sig mest med, jämfört med Burger King och McDonalds? 
Beträffande frågan om vilka miljömässiga attribut som Max särskiljer sig mest med, 
jämfört med Burger King och McDonalds, har vi funnit att det är svenskt kött och 
klimatkompensation. Dessa attribut har en signifikant (p<.05) skillnad i en jämförelse 
med Max mot Burger King och McDonalds. Med dessa resultat vill förklara vilka attribut 
som är de mest betydelsefulla för totalattityden. Dessa resultat kan bero på att Max 
använder sig av dessa två miljöargument i sin marknadskommunikation. Vilket indikerar 
att den gröna marknadsföringsstrategi som företag har, faktiskt får genomslag hos 
konsumenters attityder. 
Svenskt kött och klimatkompensation kan dock vara de attribut som engagerar 
konsumenterna mest, och kan därmed leda till att uppfattningen om andra attribut 
påverkas. Det vill säga, att om ett företag gör bättre ifrån sig på ett attribut som är mer 
betydelsefullt för konsumenten, kanske uppfattningen om det attributet speglar av sig på 
de övriga på så sätt att konsumenten uppfattar även de som mer positiva. 
6. 3. Praktiskt bidrag 
Genom vår studie har vi visat att konsumenterna är engagerade i miljön och anser att det 
är en viktig beståndsdel i livsmedelsföretags arbete. Detta har vi kunnat se i och med hur 
respondenterna värderat de enskilda attributen från enkäten. Denna iakttagelse kan 
användas som indicium för företag att satsa på mer gröna marknadsföringsstrategier. 
Förutom att denna studie är intressant för konsumentforskningen, är den även intressant 
för företag i stort, men framförallt för de företag som använts som studieobjekt. För Max 
är det intressant att satsningen på en grön marknadsföringsstrategi faktiskt har gett ett 
resultat. Det skulle även kunna vara intressant för konkurrenterna, eftersom Max kan 
användas som ett tydligt benchmark i hur marknadsföringsstrategin kan utformas, för att 
få konsumenterna att uppfatta företaget som mer miljöinriktat (Yasar & Mohamed, 2001). 
Det är även viktigt för företag att ha kunskap om vad som påverkar en konsuments attityd 
gentemot varumärken, vilket denna studie visar. För att kunna lägga upp en bra 
marknadsföringsstrategi, kan det vara relevant för företag att ha i åtanke att miljön 



34 
 

påverkar attityden, och om attityden är positiv gentemot företaget kan det leda till en 
köpsituation, enligt Ajzen och Fishbein (1980). 
6. 4. Vetenskapligt bidrag 
Vi ville med vår studie försöka ge ett bidrag, om än ett litet, till den fortsatta forskningen 
om konsumenters attityd gentemot gröna marknadsföringsstrategier. 
I denna studie har det kunnat visas att gröna marknadsföringsstrategier är associerade till 
gröna attityder gentemot företag. Vi har inte kunnat se att det finns tidigare studier som 
undersökt detta på liknande sätt, varför detta måste anses som ett vetenskapligt bidrag. 
Med tanke på att urvalet i vår studie varit tämligen litet, bör det utföras fler 
undersökningar för att ge stöd till vår slutsats. Men med tanke på att det finns signifikanta 
skillnader mellan företagen bör samma resultat kunna uppnås genom andra liknande 
studier. 
6. 5. Förslag till framtida forskning 
I de resultat vi fått fram i vår studie finns det relevant information som skulle lämpa sig 
till ytterligare undersökningar. 
Det skulle vara möjligt, utifrån vår insamling, att utföra en regressionsanalys för att ta 
reda på vilka av attributen som är mest framträdande. Det bör göras med tanke på den 
kritik som finns gentemot multiattributmodeller, nämligen att de mäter för många attribut. 
Regressionsanalysen skulle då utföras med hjälp av den raka frågan som beroende 
variabel och de nio attributen som oberoende variabler, som då påverkar miljöattityden. 
Det finns en fråga som inte besvaras i denna studie, och det är huruvida den gröna 
attityden leder till ett faktiskt beslut att köpa en produkt. Attityden är dock en viktig 
faktor i köpbeslutsprocessen enligt Ajzen och Fishbein, (1980). Vi kan inte säga att en 
grön attityd leder till lönsamhet, men att det finns en möjlighet för det, vilket skulle 
kunna vara ett framtida forskningsunderlag. 
Skillnaderna vi med vår undersökning har upptäckt kan kanske förklaras i att det är just 
snabbmatsföretag vi valt. Vi kan därför inte uttala oss om hur det skulle se ut vid en 
jämförelse av andra företag. Eftersom vi sett så pass stora skillnader i vår studie, vore det 
intressant att även undersöka hur det ser ut i andra branscher. 
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Denna uppsats fokuserar endast på miljömässiga attribut, och hur de uppfattas av 
konsumenter. Miljö kan annars vara ett enskilt attribut vid en totalattitydsmätning 
gentemot ett företag. Smak, pris och tillgänglighet, skulle kunna vara andra attribut som 
kan användas för att se en större bild av konsumenters syn på ett snabbmatsföretag i sin 
helhet. 
Vi förväntade oss inte att Burger King skulle anses vara mer miljövänliga än McDonalds. 
Detta eftersom McDonalds ligger närmare Max, än vad Burger King gör, i 
marknadsföringsstrategier, enligt Sustainable Brand Index (2016). Skillnaden mellan 
Burger King och McDonalds, i vår undersökning, är dock förhållandevis liten, men 
ytterligare undersökningar angående detta vore intressanta att utföra.  
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Bilaga 1. Enkät 
Uppfattningar om snabbmatsrestauranger 
Vi håller just nu på med ett examensarbete inom företagsekonomi och utför nu en 
undersökning angående uppfattningar om snabbmatsrestaurang och skulle vara 
tacksamma för din hjälp genom att fylla i några frågor. 
 
Det finns INGET rätt eller fel svar på frågorna, utan det handlar om din egen uppfattning, 
vad du själv tror. Även om du inte vet, så är vi intresserade av vad du tror - din känsla 
över hur det är. Undersökningen är helt anonym och det tar max 5 minuter. 
 
Bakgrundsfrågor 
Är du 
Man 
Kvinna 
 
Är du född mellan 1977 & 1994? 
Ja 
Nej 
 
Vilket år är du född? 
_________________ 
 
När du köper snabbmat, var köper du helst? 
Max 
Burger King 
McDonalds 
Annan 
Ingen 
 
Hur viktigt tycker du det är med följande: 
 
1. att en snabbmatsrestaurang säljer KRAV-märkt mat? 
Mycket oviktigt              1          2          3          4          5          6          7                 Mycket viktigt 
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2. att en snabbmatsrestaurang samarbetar med miljöorganisationer exempelvis 
Värdsnaturfonden?  
Mycket oviktigt              1          2          3          4          5          6          7                 Mycket viktigt 
 
3. att en snabbmatsrestaurang klimatkompenserar, exempelvis genom att plantera träd i 
Afrika? 
Mycket oviktigt              1          2          3          4          5          6          7                 Mycket viktigt 
 
4. att en snabbmatsrestaurang säljer mat med låg miljöpåverkan? 
Mycket oviktigt              1          2          3          4          5          6          7                 Mycket viktigt 
 
5. att en snabbmatsrestaurang arbetar med återvinning? 
Mycket oviktigt              1          2          3          4          5          6          7                 Mycket viktigt 
 
6. att en snabbmatsrestaurang använder sig av förnybar energi, exempelvis vindkraft? 
Mycket oviktigt              1          2          3          4          5          6          7                 Mycket viktigt 
 
7. att en snabbmatsrestaurang använder sig av miljövänliga transporter, exempelvis 
bränslesnåla bilar? 
Mycket oviktigt              1          2          3          4          5          6          7                 Mycket viktigt 
 
8. att en snabbmatsrestaurang säljer hamburgare med svenskt kött? 
Mycket oviktigt              1          2          3          4          5          6          7                 Mycket viktigt 
 
9. att du genom att köpa mat på snabbmatsrestaurang, får ett ökat välbefinnande och 
bättre hälsa? 
Mycket oviktigt              1          2          3          4          5          6          7                 Mycket viktigt 
 
Ange hur väl du tror att följande påstående stämmer in på de olika 
snabbmatsrestaurangerna 
 
10. Max säljer KRAV-märkt mat. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
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11. Burger King säljer KRAV-märkt mat. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
12. McDonalds säljer KRAV-märkt mat. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
13. Max samarbetar med miljöorganisationer exempelvis Värdsnaturfonden. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
14. Burger King samarbetar med miljöorganisationer exempelvis Värdsnaturfonden. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
15. McDonalds samarbetar med miljöorganisationer exempelvis Värdsnaturfonden. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
16. Max klimatkompenserar, exempelvis genom att plantera träd i Afrika. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
17. Burger King klimatkompenserar, exempelvis genom att plantera träd i Afrika. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
18. McDonalds klimatkompenserar, exempelvis genom att plantera träd i Afrika. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
19. Max säljer mat med låg miljöpåverkan. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
20. Burger King säljer mat med låg miljöpåverkan. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
21. McDonalds säljer mat med låg miljöpåverkan. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
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22. Max arbetar med återvinning. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
23. Burger King arbetar med återvinning. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
24. McDonalds arbetar med återvinning. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
25. Max använder sig av förnybar energi, exempelvis vindkraft. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
26. Burger King använder sig av förnybar energi, exempelvis vindkraft. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
27. McDonalds använder sig av förnybar energi, exempelvis vindkraft. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
28. Max använder sig av miljövänliga transporter, exempelvis bränslesnåla bilar. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
29. Burger King använder sig av miljövänliga transporter, exempelvis bränslesnåla bilar. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
30. McDonalds använder sig av miljövänliga transporter, exempelvis bränslesnåla bilar. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
31. Max säljer hamburgare med svenskt kött. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
32. Burger King säljer hamburgare med svenskt kött. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
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33. McDonalds säljer hamburgare med svenskt kött. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
34. Genom att köpa mat på Max, får jag ett ökat välbefinnande och bättre hälsa. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
35. Genom att köpa mat på Burger King, får jag ett ökat välbefinnande och bättre hälsa. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
36. Genom att köpa mat på McDonalds, får jag ett ökat välbefinnande och bättre hälsa. 
Stämmer inte alls                1          2          3          4          5          6          7                  Stämmer helt 
 
37. Hur miljövänliga anser du att Max är? 
Inte alls miljövänliga       1      2      3      4      5      6      7     8      9      10       Mycket miljövänliga 
 
38. Hur miljövänliga anser du att Burger King är?  
Inte alls miljövänliga       1      2      3      4      5      6      7     8      9      10       Mycket miljövänliga 
 
39. Hur miljövänliga anser du att McDonalds är?  
Inte alls miljövänliga       1      2      3      4      5      6      7     8      9      10       Mycket miljövänliga 
 
För att läsa enkäten i orginalutförande, se:  
http://englund-soderhielm.surveymesh.se/application/start?id=fa2f236b-1592-47cc-a1ae-
8bdac29fa830 
  



46 
 

Bilaga 2. Tabell - totalattityd och uppfattning 
Tabell 3. ANOVA - Totalattityd och uppfattning gentemot Max, jämfört med Burger King och 
McDonalds 
Attitydindex 

Summor av 
kvadrater df 

Medelvärde 
kvadrat F Sig. 

Burger King 
Totalattityd 

Mellan 
grupper 

275766.285 102 2703.591 3.044 <-001 
Inom 
grupper 

43523.083 49 888.226     
Totalt 319289.368 151      

McDonalds 
Totalattityd 

Mellan 
grupper 

272814.936 102 2674.656 1.911 .007 
Inom 
grupper 

68594.117 49 1399.880     
Totalt 341409.053 151      

Burger King 
rak fråga 

Mellan 
grupper 

185.353853 9 20.595 
 
 

8.826 <.001 

Inom 
grupper 

331.356673 142 2.333 
 

5.191  
Totalt 516.710526 151    

McDonalds 
rak fråga 

Mellan 
grupper 

156.172910 9 17.353  <.001 
Inom 
grupper 

474.642880 142 3.343 
 

 
  

Totalt 630.815789 151    
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Bilaga 3. Tabell – föredragen snabbmatskedja 
Tabell 4. Vilken snabbmatsrestaurang föredras 
Snabbmatsrestaurang Antal Procent 
Max 74 48.7 
Burger King 21 13.8 
McDonalds 35 23.0 
Annan 16 10.5 
Ingen 6 3.9 
Totalt 152 100.0 
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Bilaga 4. Tabell – medelvärden enskilda attribut 
Tabell 5. Attribut - allmänt om snabbmatsrestauranger 
Attribut Medelvärde SD 
Kravmärkta produkter 4.47 1.827 
Miljöorganisationer 4.21 1.886 
Klimatkompensering 4.50 1.980 
Låg miljöpåverkan 5.07 1.860 
Återvinning 5.91 1.672 
Förnybar energi 4.70 1.905 
Bränslesnåla transporter 4.91 1.878 
Svenskt kött 6.02 1.747 
Ökat välbefinnande och bättre hälsa 3.99 2.138 
Not. Skala 1 till 7. 
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Bilaga 5. Tabell – svarsfrekvens enkätfrågor 
Tabell 6. Svarsfrekvens enkätfrågor 
Fråga 1. att en snabbmatsrestaurang säljer KRAV-märkt mat? 
  Antal Procent 
 1 12 7.9 
 2 17 11.2 
 3 15 9.9 
 4 20 13.2 
 5 45 29.6 
 6 17 11.2 
 7 26 17.1 
Fråga 2. att en snabbmatsrestaurang samarbetar med miljöorganisationer exempelvis 

Värdsnaturfonden? 
  Antal Procent 
 1 15 11.2 
 2 19 13.8 
 3 11 6.6 
 4 24 19.7 
 5 28 21.7 
 6 13 13.8 
 7 32 13.2 
Fråga 3. att en snabbmatsrestaurang klimatkompenserar, exempelvis genom att 

plantera träd i Afrika? 
  Antal Procent 
 1 15 9.9 
 2 19 12.5 
 3 11 7.2 
 4 24 15.8 
 5 28 18.4 
 6 23 15.1 
 7 32 21.1 
Fråga 4. att en snabbmatsrestaurang säljer mat med låg miljöpåverkan? 
  Antal Procent 
 1 9 5.9 
 2 11 7.2 
 3 15 9.9 
 4 9 5.9 
 5 35 23.0 
 6 27 17.8 
 7 46 30.3 
Fråga 5. att en snabbmatsrestaurang arbetar med återvinning? 
  Antal Procent 
 1 7 4.6 
 2 6 3.9 
 3 2 1.3 
 4 10 6.6 
 5 11 7.2 
 6 33 21.7 
 7 83 54.6 
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Fråga 6. att en snabbmatsrestaurang använder sig av förnybar energi, exempelvis 
vindkraft? 

  Antal Procent 
 1 15 9.9 
 2 10 6.6 
 3 9 5.9 
 4 32 21.1 
 5 27 17.8 
 6 24 15.8 
 7 35 23.0 
Fråga 7. att en snabbmatsrestaurang använder sig av miljövänliga transporter, 

exempelvis bränslesnåla bilar? 
  Antal Procent 
 1 12 7.9 
 2 9 5.9 
 3 10 6.6 
 4 27 17.8 
 5 29 19.1 
 6 22 14.5 
 7 43 28.3 
Fråga 8. att en snabbmatsrestaurang säljer hamburgare med svenskt kött? 
  Antal Procent 
 1 10 6.6 
 2 3 2.0 
 3 3 2.0 
 4 6 3.9 
 5 13 8.6 
 6 18 11.8 
 7 99 65.1 
Fråga 9. att du genom att köpa mat på snabbmatsrestaurang, får ett ökat 

välbefinnande och bättre hälsa? 
  Antal Procent 
 1 27 17.8 
 2 20 13.2 
 3 18 11.8 
 4 25 16.4 
 5 18 11.8 
 6 13 8.6 
 7 31 20.4 
Fråga 10. Max säljer KRAV-märkt mat. 
  Antal Procent 
 1 8 5.3 
 2 8 5.3 
 3 10 6.6 
 4 36 23.7 
 5 39 25.7 
 6 25 15.8 
 7 27 17.8 
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Fråga 11. Burger King säljer KRAV-märkt mat. 
  Antal Procent 
 1 18 11.8 
 2 20 13.2 
 3 38 25.0 
 4 41 27.0 
 5 26 17.1 
 6 2 1.3 
 7 7 4.6 
Fråga 12. McDonalds säljer KRAV-märkt mat. 
  Antal Procent 
 1 31 20.4 
 2 26 17.1 
 3 27 17.8 
 4 34 22.4 
 5 23 15.1 
 6 8 5.3 
 7 3 2.0 
Fråga 13. Max samarbetar med miljöorganisationer 

exempelvis Värdsnaturfonden. 
Antal Procent 

 1 8 5.3 
 2 12 7.9 
 3 15 9.9 
 4 45 2.,6 
 5 34 22.4 
 6 21 13.8 
 7 17 11.2 
Fråga 14. Burger King samarbetar med miljöorganisationer 

exempelvis Värdsnaturfonden. 
Antal Procent 

 1 15 9.9 
 2 17 11.2 
 3 37 24.3 
 4 53 34.9 
 5 20 13.2 
 6 4 2.6 
 7 6 3.9 
Fråga 15. McDonalds samarbetar med miljöorganisationer 

exempelvis Värdsnaturfonden. 
Antal Procent 

 1 17 11.2 
 2 21 13.8 
 3 32 21.1 
 4 42 27.6 
 5 26 17.1 
 6 7 4.6 
 7 7 4.6 
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Fråga 16. Max klimatkompenserar, exempelvis genom att plantera träd i Afrika. 
  Antal Procent 
 1 7 4.6 
 2 10 6.6 
 3 14 9.2 
 4 41 27.0 
 5 22 14.5 
 6 11 7.2 
 7 47 30.9 
Fråga 17. Burger King klimatkompenserar, exempelvis genom att plantera träd i 

Afrika. 
  Antal Procent 
 1 19 12.5 
 2 28 18.4 
 3 28 18.4 
 4 47 30.9 
 5 16 10.5 
 6 10 6.6 
 7 4 2.6 
Fråga 18. McDonalds klimatkompenserar, exempelvis genom att plantera träd i Afrika. 
  Antal Procent 
 1 19 12.5 
 2 28 18.4 
 3 28 18.4 
 4 47 30.9 
 5 16 10.5 
 6 10 6.6 
 7 4 2.6 
Fråga 19. Max säljer mat med låg miljöpåverkan. 
  Antal Procent 
 1 8 5.3 
 2 11 7.2 
 3 19 12.5 
 4 39 25.7 
 5 31 20.4 
 6 29 19.1 
 7 15 9.9 
Fråga 20. Burger King säljer mat med låg miljöpåverkan. 
  Antal Procent 
 1 20 13.2 
 2 21 13.8 
 3 31 20.4 
 4 58 38.2 
 5 18 11.8 
 6 2 1.3 
 7 2 1.3 
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Fråga 21. McDonalds säljer mat med låg miljöpåverkan. 
  Antal Procent 
 1 25 16.4 
 2 20 13.2 
 3 36 23.7 
 4 43 28.3 
 5 18 11.8 
 6 6 3.9 
 7 4 2.6 
Fråga 22. Max arbetar med återvinning. 
  Antal Procent 
 1 4 2.6 
 2 7 4.6 
 3 11 7.2 
 4 22 14.5 
 5 33 21.7 
 6 22 14.5 
 7 53 34.9 
Fråga 23. Burger King arbetar med återvinning. 
  Antal Procent 
 1 4 2.6 
 2 12 7.9 
 3 13 8.6 
 4 36 23.7 
 5 29 19.1 
 6 24 15.8 
 7 34 22.4 
Fråga 24. McDonalds arbetar med återvinning.   
  Antal Procent 
 1 11 7.2 
 2 12 7.9 
 3 15 9.9 
 4 27 17.8 
 5 34 22.4 
 6 20 13.2 
 7 33 21.7 
Fråga 25. Max använder sig av förnybar energi, exempelvis vindkraft. 
  Antal Procent 
 1 11 7.2 
 2 11 7.2 
 3 21 13.8 
 4 52 34.2 
 5 26 17.1 
 6 18 11.8 
 7 13 8.6 
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Fråga 26. Burger King använder sig av förnybar energi, exempelvis vindkraft. 
  Antal Procent 
 1 17 11.2 
 2 16 10,5 
 3 26 17.1 
 4 71 46.7 
 5 15 9.9 
 6 2 1.3 
 7 5 3.3 
Fråga 27. McDonalds använder sig av förnybar energi, exempelvis vindkraft. 
  Antal Procent 
 1 19 12.5 
 2 17 11.2 
 3 33 21.7 
 4 55 36.2 
 5 17 11.2 
 6 5 3.3 
 7 6 3.9 
Fråga 28. Max använder sig av miljövänliga transporter, exempelvis bränslesnåla bilar. 
  Antal Procent 
 1 11 7.2 
 2 13 8.6 
 3 23 15.1 
 4 56 36.8 
 5 22 14.5 
 6 13 8.6 
 7 14 9.2 
Fråga 29. Burger King använder sig av miljövänliga transporter, exempelvis 

bränslesnåla bilar. 
  Antal Procent 
 1 14 9.2 
 2 21 13.8 
 3 34 22.4 
 4 60 39.5 
 5 15 9.9 
 6 2 1.3 
 7 6 3.9 
Fråga 30. McDonalds använder sig av miljövänliga transporter, exempelvis 

bränslesnåla bilar. 
  Antal Procent 
 1 17 11.2 
 2 17 11.2 
 3 36 23.7 
 4 55 36.2 
 5 12 7.9 
 6 5 3.3 
 7 10 6.6 
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Fråga 31. Max säljer hamburgare med svenskt kött.   
  Antal Procent 
 1 6 3.9 
 2 3 2.0 
 3 4 2.6 
 4 13 8.6 
 5 12 7.9 
 6 27 17.8 
 7 82 57.2 
Fråga 32. Burger King säljer hamburgare med svenskt kött.   
  Antal Procent 
 1 13 8.6 
 2 11 7.2 
 3 17 11.2 
 4 40 26.3 
 5 29 19.1 
 6 17 11.2 
 7 25 16.4 
Fråga 33. McDonalds säljer hamburgare med svenskt kött.   
  Antal Procent 
 1 19 12.5 
 2 18 11.8 
 3 20 13.2 
 4 29 19.1 
 5 22 14.5 
 6 12 7.9 
 7 32 21.1 
Fråga 34. Genom att köpa mat på Max, får jag ett ökat välbefinnande och bättre hälsa. 
  Antal Procent 
 1 40 26.3 
 2 26 17.1 
 3 29 19.1 
 4 26 17.1 
 5 16 10.5 
 6 6 3.9 
 7 9 5.9 
Fråga 35. Genom att köpa mat på Burger King, får jag ett ökat välbefinnande och 

bättre hälsa. 
  Antal Procent 
 1 51 33.6 
 2 36 23.7 
 3 28 18.4 
 4 24 15.8 
 5 5 3.3 
 6 3 2.0 
 7 5 3.3 
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Fråga 36. Genom att köpa mat på McDonalds, får jag ett ökat välbefinnande och bättre 
hälsa. 

  Antal Procent 
 1 64 42.1 
 2 39 25.7 
 3 26 17.1 
 4 12 7.9 
 5 6 3.9 
 6 1 0.7 
 7 4 2.6 
Fråga 37. Hur miljövänliga anser du att Max är?   
  Antal Procent 
 1 3 2.0 
 2 5 3.3 
 3 6 3.9 
 4 12 7.9 
 5 27 17.8 
 6 20 13.2 
 7 27 17.8 
 8 29 19.1 
 9 15 9.9 
 10 8 5.3 
Fråga 38. Hur miljövänliga anser du att Burger King är?   
  Antal Procent 
 1 8 5.3 
 2 10 6.6 
 3 13 8.6 
 4 25 16.4 
 5 35 23.0 
 6 38 25.0 
 7 14 9.2 
 8 6 3.0 
 9 0 0 
 10 3 2.0 
Fråga 39. Hur miljövänliga anser du att McDonalds är?   
  Antal Procent 
 1 14 9.2 
 2 12 7.9 
 3 18 11.8 
 4 21 13.8 
 5 36 23.7 
 6 22 14.5 
 7 18 11.8 
 8 9 5.9 
 9 0 0 
 10 2 1.3 
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Bilaga 6 – Individuella reflektioner 
Individuella reflektioner - Malin Englund 
Att skriva ett examensarbete inom företagsekonomi har varit den största utmaningen på 
hela utbildningen här på högskolan. Till att börja med hade varken jag eller min 
skrivpartner några kunskaper i hur exakt det skulle gå till att skriva en rapport av denna 
kaliber. Vi visste direkt vad det var för område vi ville fördjupa oss i. Eftersom vi båda är 
intresserade av miljö och konsumentuppfattningar var det naturligt för oss att fördjupa 
oss i grön marknadsförings påverkan på konsumenter. 
Det var något mer problematiskt att komma rätt med en problemformulering, dels för att 
vi egentligen inte läst särskilt mycket marknadsföring innan, bara 7,5 hp, och vi har inte 
läst någon socialpsykologi, vilka är de områden som konsumentforskning går in under. 
Vi har dessutom inte heller läst någon statistik, vilket borde talat emot att vi skulle välja 
att göra en kvantitativ undersökning. 
Det har varit intressant att läsa tidigare forskning inom både företagsekonomi och 
socialpsykologi, och en uppmaning som jag upptäckt är att fackspråket inom psykologin 
är mer utmanande än inom företagsekonomi. Att få lära sig att arbeta i SPSS har också 
varit intressant och att ha goda kunskaper i MS exel har varit till hjälp där. Men 
framförallt har jag lärt mig processen i att skriva en uppsats och att det faktiskt verkligen 
är en process. Jag kan så mycket mer nu om vårt område än vad jag gjorde i början på 
arbetet, och jag har större förståelse för hur allt inom grön marknadsföring och attityder 
hänger ihop. 
Jag är glad att vi valde ett område som båda var intresserade av för själva processen att 
lära sig att skriva en rapport har varit svår. Tidigare har jag skrivit en uppsats i individuell 
fördjupning som har varit till viss hjälp för denna uppsats. Idag har jag dock mycket 
bättre kunskaper om hur ett problem ska formuleras, hur en metod kan byggas upp och 
hur en analys kan utföras än vad jag hade innan jag började med denna kandidatuppsats. 
Det hade varit mycket mer frustrerande och utmanande, om problemet det formulerades 
och analyserades runt, inte hade varit ett ämne som intresserar mig alls, varför jag insett 
att genom välja ett ämne som ligger en nära hjärtat, underlättar man lärandeprocessen för 
att skriva en första utmanade uppsats. 
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Vår arbetsfördelning har varit jämnt fördelad, men om jag skulle säga att det är lite mer 
av något som vi arbetat olika mycket med är det att jag har varit lite mer administrativ 
och strukturerande, medans Jacob har korrekturläst och rättat mer språkliga fel än vad jag 
har gjort. Framförallt skulle jag vilja säga att vi har haft ett mycket gott samarbete och jag 
kunde nog inte hittat någon annan som passat bättre för mig att arbeta ihop med, dels för 
att vi båda har haft samma uppfattning om hur, var, och när vi skulle träffas för att arbeta, 
men även för att vi har haft så lätt för att diskutera och och bolla idéer med varandra. Så 
tack för ditt samarbete, Jacob. 
Avslutningsvis skulle jag vilja säga att arbetetet med denna uppsats har varit roligt, svårt, 
glädjefyllt och frustrerande, men framförallt har det varit en bra och lärorik erfarenhet för 
framtiden. 
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Individuella reflektioner - Jacob Söderhielm 
Att skriva en kandidatuppsats inom företagsekonomi har varit spännande och lärorikt, 
men samtidigt även en tuff utmaning. När vi började med att välja vilket ämne vi skulle 
skriva om, krävdes det en stor genomgång av litteratur. Både jag och Malin ville skriva 
inom CSR, och vår första tanke var att skriva om hållbarhetsredovisning. Men efter 
rekommendationer från våra tidigare föreläsare, valde vi att istället inrikta oss på 
marknadsföring sett ur ett miljöperspektiv, vilket till slut landade i att undersöka 
konsumenters attityder gentemot företag med gröna marknadsföringsstrategier. 
Mina förkunskaper inom det område som vi valde att skriva om var blandade. Jag hade 
tidigare läst marknadsföring, men mina förkunskaper inom statistik och socialpsykologi 
var låga. Socialpsykologi är en stor del vid konsumentforskning, och resultaten av en 
konsumentundersökning blir oftast bättre om har ett kvantitativt tillvägagångssätt. 
Avsaknaden av de förkunskaper som hade kunnat underlätta arbetsprocessens gång, har 
inneburit att det krävts ett stort engagemang för ta sig igenom uppgiften. Men det har 
även varit ett bra tillfälle att bredda sina kunskaper inom andra områden, vilket har varit 
givande. 
Under resans gång har jag lärt mig hur en forskningsansats ska bedrivas, med allt från 
problemformulering, metod, teori, analys till diskussion och slutsats. Mina förkunskaper 
hur en uppsats byggs upp på rätt sätt var ganska goda eftersom jag tidigare hade skrivit en 
uppsats inom individuell fördjupning. 
Dock har dessa kunskaper nu utvecklats ännu mera, genom att jag har blivit bättre att på 
ett kritiskt sätt kunna granska vetenskapliga rapporter, analyser de svar som vi fått fram 
från våra undersökningar och kunna dra slutsatser från vår analys. Att kunna bygga upp 
en teoretisk referensram utifrån tidigare forskning och teorier har varit en tuff men 
spännande uppgift. Detta eftersom det krävts många timmar av genomgång av 
vetenskapliga rapporter och annan litteratur för att finna ut rätt fakta som skulle passa till 
vår undersökning. Att skriva en metoddel var också något nytt för mig, och eftersom vi 
valde att skriva en kvantitativ rapport gav det mig nya kunskaper den delen av forskning. 
Arbetsbeslastningen under arbetes gång har varit jämnt fördelad mellan mig och Malin. 
Vårt samarbete har funkat utmärkt. Vi har under processens gång tagit ansvar för olika 
områden av arbetet, och samtidigt hela tiden hjälpt varandra med att finna ut relevanta 
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fakta och skriva rapporten. Det är alltid svårt att dela upp ett arbete helt lika så att varje 
person skriver lika mycket var, men det har vi lyckats med så gott det går. Att kunna ha 
ett bra samarbete vid en så pass stor uppgift som ett examensarbete är, har varit a och o 
för oss. Ett bra samarbete ökar också inlärningsförmågan, eftersom det hela tiden går att 
bolla idéer om det uppstår ett problem. 
Sammanfattningsvis kan det beskrivas som att processen med att skriva en 
kandidatuppsats har varit som en berg- och dalbana, med både mot- och medgångar. Det 
har varit ett lärorikt arbete, med ett gott samarbete, som givit mig en större förståelse 
inom de områdena vi behandlat! 


