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Abstract 

Title: The (eco)logical choice – A sociological study about the relationship between actions 

and ethics 

Author: Arijana Simic 

Year: 2015 

Level: Bachelor 

 

Summary: This study targets to design the understanding of the relationship between actions 

and ethical values. An example of this kind of obliquity is illustrated by how environmental 

issues gets positive response from a majority while a minority have an environmentalfriendly 

behaviour towards it. This is studied by examining how private persons percieve the link 

between their consciousness and their effort to make a change. The method that has been used 

was single interviews with six male collegestudents. The main questioin is how it is possible 

to understand values and behaviour among men during education. The main theory involves 

cognitive dissonance, where the importance of differences between moral and deeds are 

discussed. The theory also focus on the problems with social traps in the society. The result 

shows that differences occur in the environmental behavour of people. These are caused by 

neutrality or the absence of information. Meanwhile, people who state to have environmental 

issues as a main interest sees more problems facing the ecological sustainability since they are 

more aware. The result also displayed environmental actions as ethically correct and if not 

performed causes a bad self-image. Connecting the collegestudents’ attitudes, cognitive 

dissonance och social traps, three general types of characters have been found for the analysis. 

The conclusion was to start engaging the population to greener actions by bigger co-

operations between organisations, companies and the society by including self-interest. This 

makes the population gain trust and make rational choices before co-operating. 
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1. Introduktion 

Det finns en allmänt uppfattad skyldighet som alla bör infinna sig i för att gynna miljön. 

Dagligen förs diskussioner om hållbarhetsfrågor i media, på arbetsplatser eller i skolor samt 

via sociala medier. Rubriker såsom "Isen på Arktis smälter", "Sjöar torkar ut" och 

"Rekordvärme – beror det på klimatförändringar?" är exempel på diskussionen vars mål är att 

utlösa ett ökat miljöorienterat beteende. Debatten kring miljön är en politisk fråga som 

engagerar rättssystem, frivilligorganisationer och partier för att spara och vårda jordens 

resurser i en långsiktig framtid. Förebyggandet av miljön sker lokalt, nationellt och globalt för 

att på olika nivåer arbeta med hållbar utveckling. I det strukturella systemet bestående av 

privatpersoner och organisationer finns olika åtgärder för samtliga. Detta system är finns för 

att uppfylla människans behov.  

I samhällsdebatten har frågor om miljö och välfärd länge varit aktuella. Hur hållbar 

utveckling granskas i relation till miljö- och välfärdsfrågor är ett relativt nytt förhållningssätt 

som bör behandlas för att förse flera behov och problem (Thorpe 2008). Exempel på behov 

och problem är djurs rättigheter och främjandet av förnybara resurser där lösningar på 

miljöproblemen berör allt från energiförbrukning till återbruk. Människans uppfattning om 

miljöhoten har under de senaste 30 åren varit föränderlig (Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 

1997) och synsättet på miljöhoten har förflyttats från lokal och regional nivå till global nivå, 

samtidigt som skillnaderna mellan dessa har minskat.  

Olika studier som gjorts på makronivå visar vilka grupper av människor som tillhör den 

miljöorienterade kategorin. Enligt KRAV:s marknadsrapporter (2013, 2014, 2015) och en 

undersökning av Trygg-Hansa (2011) tenderar kvinnor, högutbildade och äldre vara 

miljöengagerade i högre grad än motsvarande grupper – män, lågutbildade och yngre. 

Däremot talar Bennulf och Selin (1994) för att yngre människor intresserar sig för miljöfrågor 

i lika stor utsträckning. Ålder presenteras olika för miljöorientering, dock talar nyare källor 

(Trygg-Hansa 2011) för äldre personer som mer miljövänliga. Det finns ett mönster som talar 

för att överrepresenterade grupper är engagerade i sådana frågor. Sammanfattningsvis vore en 

typiskt miljömedveten person en äldre, högutbildad kvinna och den minst typiska 

miljömedvetna personen vore lågutbildad, ung och man, baserat på resultat från tidigare 

undersökningar.  
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Kvinnor och ekologisk hållbarhet är ett redan ett utforskat område, exempelvis i 

ekofeministisk forskning och socialpsykologisk forskning (Kollmuss & Agyeman 2002). 

Därför är det mer intressant att undersöka de som är underrepresenterade i miljöorientering – 

män. Detta innebär inte att män förkastar sådana frågor, eftersom det finns statistik som talar 

för en hög andel inom gruppen som är måna om hållbarhetsfrågor – 49 procent (Trygg-Hansa 

2011). Däremot är en högre andel män icke-miljöagerande jämfört med kvinnorna som har 

tillfrågats i undersökningen. Intressant vore att undersöka och förklara beteendemönster hos 

män som inte har ett aktivt miljöbeteende och jämföra dem med män som i sin tur tenderar att 

agera miljövänligt. 

Studenter som grupp är intressanta undersökningsobjekt eftersom de är under utbildning och 

befinner sig i en miljö som präglas av utveckling, nytänkande och tankeinfluenser oavsett 

tidigare bakgrund. Att bli student och högutbildad är det intressanta i kontentan snarare än att 

förstå klasser och social rörlighet. Studenterna befinner sig i en övergång i ett livslopp, 

däremot inte direkt i en klassresa som påverkar miljöbeteende. Undersökningsobjekten är 

manliga studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

1.1. Bakgrund till forskningsområdet 

Valet av intervjupersoner grundar sig i tidigare forskning om miljö och samhälle som gjorts 

på makronivå. Resultaten visar distinktionen mellan kön respektive utbildning vad gäller 

miljöengagemang (KRAV 2014, Trygg-Hansa 2011). Tabell 1 redovisar förhållandet mellan 

kön och utbildning baserat på tidigare undersökningar. 

               Utbildning 

Kön 

 

Högutbildad 

 

Lågutbildad 

Kvinna + + + - 

Man - + - - 

 

Tabell 1: Plustecknet visar positiv respons till miljöfrågor från respektive målgrupp. Minustecknet visar negativ 

respons till miljöfrågor i respektive målgrupp. Figuren har bara använts som inspirationskälla men är inte 

utgångspunkten för urvalet. 
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Enlig Tabell 1 finns två grupper som sticker ut: lågutbildade kvinnor och högutbildade män. 

Grundat på tidigare forskning har de två grupperna skilda förutsättningar att vara miljövänner 

eller ej (ibid.) beroende på social skiktning.
1
 Personer som befinner sig i både den över- och 

underrepresenterade sociala dimensionen är därför intressanta undersökningsobjekt.  

Vilket biologiskt kön en person föds med är något som personen i fråga inte kan påverka.
2
 

Däremot är utbildning något som individen ansvarar för och väljer förutsatt att det finns 

möjligheter i form av vilja, pengar och tid.
3
 Statistik över miljöaktiva personer som är 

högutbildade respektive lågutbildade har granskats och funnit en skillnad där högutbildade 

typiskt sett är mer insatta i hållbarhetsfrågor (Trygg-Hansa 2011, KRAV 2015, KRAV 2014). 

Konstanterandet är att utbildning har påverkar miljövänliga handlingar. Således är inte någon 

av grupperna i sig intressanta undersökningsobjekt. Istället är människor som befinner sig 

mellan dessa skikt i utbildningen intressanta forskningsobjekt eftersom de har möjlighet att 

anta sådana värderingar.  

Väsentligt för studien är individer som befinner sig i en miljö där det finns höga chanser att 

påverka individernas uppfattning av hållbarhetsfrågor. Människor som befinner sig i en 

universitetsmiljö har en större benägenhet att ha en positiv inställning till ekologisk 

hållbarhet. Ebaugh (1988) diskuterar förändringar i en individs livslopp med begreppet 

conversion där en individ är mottaglig för en ny omgivnings intryck och väljer att agera 

utifrån de nya normerna och värderingarna. Däremot kan inte roller skiftas hur som helst: 

dagligen växlas roller i olika sociala sammanhang. Vad som krävs för att kunna lämna en roll 

(role exit) är att lämna rollen helt för att kunna anta en ny och att rollen är viktig i den mån att 

individen har kunnat identifiera sig själv med rollen. Conversion sker i slutstadiet av role exit 

vid antagandet av nya beteendemönster. Universitetsstudenter är exponerade för en sådan 

social förändring i beteendet. 

                                                      
1
 Se Edling & Liljeros (2010). 

2
 En sådan förändring skulle kräva exempelvis kirurgiska ingrepp med hjälp av läkare. 

3
 Viktigt att poängtera är att människor inte föds med lika villkor för att detta skulle kunna ske. Exempelvis 

saknar många människor i världen möjlighet till skolning på grund av fattigdom (Sida 2012, Svallfors 2010). 

Detta hör till en annan diskussion som inte är relevant i denna undersökning. Vad som är relevant är människor 

som bor i industrialiserade länder där det finns större chanser för högre utbildning som en investering för 

individen själv. 
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Viktigt att understryka är att utbildningsområdet saknar relevans för urvalet och 

intervjupersonerna har olika utbildning och bakgrund. Att intervjupersonerna är relativt unga 

har i denna studie ingen större betydelse vad gäller urvalet och kommer inte påverka analysen 

i första hand. Däremot influerar bakgrund och uppfostran en individs värderingar eftersom 

dessa skiljer sig från föregående generationers livshistoria. Studien syftar till att förstå hur 

manliga studenter resonerar kring ekologisk konsumtion och miljöfrågor i allmänhet på 

mikronivå. För att få mer utförliga svar än vad en enkät kan ge valdes kvalitativ metod. 

Visionen är att förstå intervjupersonernas resonemang kring den ekologiska 

livsmedelsmarknaden, men även skapa diskussion om miljöfrågor och dess prövningar. 

Därför passar kvalitativ intervjumetod i en homogen grupp för vad undersökningens syfte. 

Följaktningen är inte målet att mäta hur många som konsumera ekologiskt, hur många som 

utför andra miljömedvetna val och så vidare. I praktiken är detta svårt att mäta eftersom 

miljöorientering uppfattas olika. Vilka handlingar som bestämmer om de är mycket eller lite 

miljövänliga tolkas olika för olika individer. Istället är målet att förstå hur ett ekologiskt 

hållbart förhållningssätt tar form och varför.  

1.2. Bakgrund till ekologisk livsmedelskonsumtion 

Det finns en allmän uppfattning om att ekologisk handel är gynnsamt för konsument, 

producent och den hållbara utvecklingen. Ändå är den ekologiska marknaden för livsmedel 

relativt liten jämfört med den övriga marknaden för livsmedel. Enligt KRAV har 

konsumtionen av ekologiska livsmedel under senare tid utvecklats till en trend. Försäljningen 

av ekologiska varor ökade under 2012 med 11,8 procent jämfört med 2011 (KRAV 2013). År 

2013 ökade försäljningen med 13 procent jämfört med 2012 (KRAV 2014).  

Försäljningen av ekologiska livsmedel har ökat de senaste åren men den ekologiska 

marknaden är liten jämförelsevis med den övriga marknaden (ibid.), trots att flera aktörer 

uppmuntrar till köp av ekologiska varor. Målet är att den ekologiska marknaden ska täcka 20 

procent av den totala försäljningen år 2020. (ibid.) Under 2014 var 5,6 procent av det totala 

livsmedelsförsäljningsvärdet ekologisk (EkoWeb 2015) och ännu finns en lång väg att gå för 

att uppnå målet. Ett liknande miljömål har fastställts av politikerna i Växjö kommun, där 

undersökningen har genomförts. I led med min praktik på Växjö kommun gavs grunden till 

det föreliggande arbetets ämnesval. 
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1.3. Syfte och frågeställning 

Tidigare resultat och argument stödjer vilka bakomliggande orsaker som finns i 

beteendeskillnaderna hos människor i miljöfrågan. Frågan är relevant för sin tid och har varit 

aktuell länge, vilket motiverar denna studies betydelse för att förstå varför samspelet mellan 

värderingar och beteende inte alltid motsvarar varandra. Syftet i denna studie är att förstå hur 

relationen mellan värderingar och beteende skiljer sig åt vad gäller miljöorientering hos unga 

män under utbildning. Den relevanta frågeställningen är: 

- Hur kan relationen mellan miljöbeteende och miljövärderingar begripas hos unga män 

i utbildning?   
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2. Forskningsöversikt 

Det föreliggande arbetets analys görs med tidigare forsknings resultat och slutsatser som 

bakgrund. I följande avsnitt har tidigare forskning granskats och delats upp i fem 

huvudsakliga kategorier. Miljöbeteendet är komplext och beror på flera orsaker. Dessa måste 

begripas separat innan en slutlig analys görs.  

Den första delen förklarar innebörden av hållbar utveckling, dess olika perspektiv och hur 

perspektiven integreras i varandra. Det här avsnittet finns som grund för förståelsen av värdet 

bakom hållbar utveckling. I led med hållbar utveckling förklaras konsumtion som en del av 

miljöbeteendet och illustreras i det andra avsnittet. Konsumtionsmönster och hållbarhet 

förklaras för att visa bakomliggande orsaker till dessa och möjlighet till förändring. Det 

viktiga är att förstå att konsumenter inte är en homogen grupp eftersom de har olika intressen 

och olika ekonomiska förutsättningar. Därför behöver konsumenter begripas som en 

heterogen grupp. Det tredje avsnittet följer upp konsumtionsmönster i relation till trender. Här 

visas anledningar till människors konsumtion av en nymodig vara eller tjänst under en viss 

period. Exempel på en hållbar konsumtionstrend är ökningen av inköp av ekologiska 

livsmedel (KRAV 2015). Som tidigare statistik har visat (ibid.) konsumerar en mindre andel 

av den svenska befolkningen ekologiska livsmedel, men en hög andel av svenskarna är 

miljömedvetna. Detta är ett exempel på sociala fällor och kognitiv dissonans som redogörs i 

det fjärde avsnittet. I det sista avsnittet förklaras miljöbeteendet hos kvinnor och män. I 

allmänhet integreras politiska åsikter och empati med miljöbeteende och visar hur tanke 

omvandlas till handling.  Jämförelsen av politiska intressen och empatiskt bemötande görs för 

att skapa ett samband till miljöorientering. Könens värderingar skiljer sig, vilket i denna 

studies fall motiverar varför män är intressanta undersökningsobjekt.  

2.1. Vad är hållbar utveckling? 

Forskning om hållbar utveckling och dess bakgrund viktig att grunda uppsatsen i. Tidigare har 

miljöfrågor granskats ur ett makroperspektiv, exempelvis av demografiska syften (KRAV 

2015, Kollmuss & Agyeman 2002). Det föreliggande arbetet strävar mot en undersökning av 

gruppers ställningstaganden till miljöfrågor ur ett mikroperspektiv.  
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Hållbar utveckling diskuteras ur tre perspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. 

- Den sociala hållbara utvecklingen talar för ett samhälle som förebyggs stabilt utan 

segregering.  

- Den ekologiska aspekten menar att värna om naturens resurser.  

- Vid tal om ekonomisk hållbar utveckling bör så lite som möjligt ske på bekostnad av 

de andra två dimensionerna.  

Hållbar utveckling bör istället ses som en process där man kan förankra de tre dimensionerna i 

varandra för att uppnå långsiktighet och en helhetssyn ur ett globalt perspektiv. Perspektiven 

står alltså inte självständiga utan hör ihop, trots att de diskuteras på skilda håll av olika 

intressenter (Thorpe 2008). 

2.2. Konsumtionsmönster och hållbarhet 

Enligt Sahakian och Whilhite (2013) skulle hållbarare konsumtionsmönster sikta mot en jämn 

fördelning av livsmedel världen över. Detta skulle kunna förverkligas genom en ändring av 

våra normer och värderingar. Som det ser ut idag är det dock omöjligt att uppnå jämna 

konsumtionsnivåer. (ibid.) Carrier (2010) menar att detta är effekterna av kapitalism. En 

ojämn konsumtionsfördelning är en konsekvens av detta paradigm. Orsaken är globala 

värderingar som prioriteras olika högt. Konsumtion som värderas som moraliskt rätt görs av 

två anledningar: att vara en del av den hållbara utvecklingen och att etisk konsumtion är en 

del av individens identitet. (ibid., Carucci 2011) Det globala perspektivet finns inte som ett 

centralt tema i denna studie. Kontentan är att uppmärksamma effekterna som påverkar 

omvärlden samt att belysa betydelsen av normer och värderingar i ett större sammanhang.  

Hur normer och värderingar samspelar med individens beteendemönster är vad som är 

relevant för det föreliggande arbetet. De ovan nämnda studierna talar för hur normer och 

värderingar gör inverkan på konsumtionsmönster. Författarna använder det globala 

perspektivet som illustration. Vad som är relevant för studien är hur reflektionerna kring 

konsumtionsvanor verkar i samband med andra faktorer. Förutsättningar i utvecklingsländer 

vid produktion av livsmedel som ett led av den sociala hållbara utveklingen är ett exempel på 

sådana förhållanden.  

Att handla ekologiska livsmedel informeras och marknadsförs av olika aktörer, såsom 
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Livsmedelsverket, Naturskyddsföreningen, media, skolor och staten. Argument för att köpa 

ekologiska livsmedel handlar bland annat om minskning av besprutning, rättvisa arbetsvillkor, 

god hälsa och resurssparande åtgärder (Naturskyddsföreningen 2014). Det finns skillnad 

mellan ekologiska varor respektive miljövänliga varor vilka utmärks genom olika kriterier, 

exempelvis genom KRAV-märkningen. Olika märkningar har olika kriterier där olika 

värderingar framträder. Exempelvis står vissa märkningar för att skydda miljön, medan andra 

talar om djurs rättigheter (KRAV 2013). Vid produktionen av ekologiska livsmedel bör flera 

villkor uppfyllas för att kunna klassificeras som ”deep organic farming” – en miljömedveten 

odling som upprätthåller en hållbar utveckling (Bøker Lund, Mørch Andersen & O'Doherty 

Jensen 2013).  

Tidigare forskning om ekologiska livsmedel talar om positiva attityder till miljöfrågor, men 

att beteendet och engagemanget till positiva miljöförändringar är förhållandevis lågt. Detta 

beror på att ekologiska livsmedel tenderar att vara dyrare än icke-ekologiska livsmedel. Andra 

orsaker är vanor, attityder, omgivningens påverkan och olika omständigheter, såsom hunger, 

som äger rum i butiken som kan påverka valet av livsmedel. Varför detta sker samspelar med 

att konsumenten har andra värderingar som prioriteras högre: prisskillnader, god smak och 

hälsa är exempel på sådana värderingar, så kallade egoistiska värden. Även osjälviska värden 

existerar när konsumenten handlar ekologiska varor. Dessa tar form genom exempelvis 

solidaritet och omtanke. Osjälviska värden och konsumtion av ekologiska livsmedel har en 

starkare anknytning till varandra än själviska värden och konsumtion av ekologiska livsmedel. 

Sammanfattningsvis påverkas konsumtionsbeteendet av kollektiva respektive individuella 

intressen (Holmberg, Steingrimsdottir & Svensson 2007). 

Det kan konstateras att ekologisk konsumtion är bra för konsumenten, producenten och miljön 

(Solér 1997). Ändå är den ekologiska marknaden för livsmedel relativt liten jämfört med den 

övriga livsmedelsmarknaden. (ibid., Statistiska centralbyrån 2014) Tidigare studier visar att 

majoriteten är positivt inställd till miljöfrågor och ekologiska livsmedel, däremot finns en 

motsättning i majoritetens miljöbeteende vilket skapar en kognitiv dissonans (Magnusson & 

Biel 2005, Bøker Lund, Mørch Andersen & O'Doherty Jensen 2013, Holmberg 1996).  

”Det är viktigt att komma ihåg att konsumenter inte är en homogen grupp. Olika konsumenter har skilda 

motiv i sina val av livsmedel. Det är också viktigt att komma ihåg att konsumenter tycks ha relativt 

stabila preferenser för sina livsmedelsval och att det tar tid att etablera nya vanor.” (Magnusson & Biel 

2005:6) 



Arijana Simic  

Kandidatuppsats i sociologi  

Linnéuniversitetet Växjö  

 

9 

2.3. Trender 

Hur konsumtion behandlas i relation till trender är relevant för diskussion. Bengt Wahlström 

har i sin studie granskat upplevelsesamhället ur ett makro- respektive mikroperspektiv som 

omfattar aktuella exempel och trender. Enligt Wahlström finns ett upplevelsesamhälle där det 

råder upplevelsestrategier för att locka invånare till aktuella aktiviteter, attraktioner och 

köpvanor - trender (Wahlström 2002). Som tidigare nämnt har KRAV kallat den ökade 

konsumtionen av ekologiska livsmedel för en växande trend. I samband med att den 

ekologiska marknaden har vuxit är det passande att relaterade detta till forskning om trender.  

Liksom KRAV talar Bøker Lund, Mørch Andersen och O'Doherty Jensen (2013) om detta 

som en trend där engagemanget till den ekologiska marknaden förlitar sig på bland annat 

tillgänglighet till varorna och medvetenhet kring livsmedelsproduktion. Ytterligare menar 

Bøker Lund, Mørch Andersen och O'Doherty Jensen (2013) att det finns en homogen grupp 

av konsumenter av ekologiska varor. Konsumenterna har delats in i tre grupper: convinced, 

positive and food involved samt positive and convenient. Poängen med uppdelningen är att 

visa förståelsen för konsumenter av ekologiska varor för att klargöra vilka utmaningar som 

finns inom den organiska sektorn (Bøker Lund, Mørch Andersen och O'Doherty Jensen 2013). 

Ytterligare en aspekt för den växande konsumtionen av ekologisk mat handlar om hälsa. I sin 

senaste marknadsrapport belyser KRAV och HUI Research (2015) ett större intresse för en 

hälsosam livsstil i befolkningen. Undersökningen visar ett samband mellan hälsotrenden och 

konsumtionen av ekologiska livsmedel.  

”Utvecklingen till trots har ekologiska och KRAV-märkta varor gått mycket starkt. En 

förklaring är den ihållande hälsotrend som präglar svenskarnas konsumtion. Man är i allt högre 

utsträckning villig att betala mer för premiumvaror, inte minst livsmedel producerade med 

hänsyn till hälsa, socialt ansvarstagande och miljö.” (KRAV 2015:19) 

2.4. Miljöorientering och kön 

Undersökningar visar en könsfördelning vad gäller miljöorientering:  

”Kvinnor är bättre på att skona miljön även i övriga kategorier. 77 procent källsorterar sitt avfall, 

och 46 procent köper ekologiska eller lokalproducerade varor. Motsvarande siffror bland män är 

70 respektive 37 procent. Att undvika att flyga på semestern eller att klimatkompensera sitt flyg 

är den enda kategorin där fler män vidtagit en åtgärd. Siffran bland män är 10 procent, jämfört 

med 9 procent av kvinnorna.” (Trygg-Hansa 2011) 
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Ett givet antagande är att kvinnor generellt sett är mer miljömedvetna och gynnar den 

ekologiska välfärden mer än män. Exempel på åtgärder är inköp av ekologisk mat, 

energiförbrukning och återvinning där det råder könsfördelning.  

”LOHAS finns i alla grupper i samhället, men LOHAS-konsumenten är oftare en 

storstadskvinna med högskoleutbildning och en inkomst något över genomsnittet. […] Andra 

grupper som LOHAS är överrepresenterade i är mamma- och pappalediga, pensionärer, 

egenföretagare och deltidsarbetande.” (KRAV 2015:13)
 4
 

Varför kvinnor har ett större miljöintresse jämfört med män förklaras ur två vinklar. Utifrån 

ett ekofeministiskt perspektiv och forskning inom området
5
 beskrivs kvinnors känslomässiga 

anknytning till naturen som en essentiell effekt av biologiska skäl, vilket exemplifieras genom 

förmågan att föda barn. Det innebär att könet har betydelse för klimatpåverkan där män och 

kvinnor har skilda förhållningssätt på grund av det biologiska könet (Kollmuss & Agyeman 

2002). Socialpsykologisk forskning menar att kvinnor traditionellt sett har andra socialt 

konstruerade värden än män, såsom omsorgsfullhet och miljövänligt beteende. Hur kvinnor 

bedömer människor, situationer och omgivningar är en följd av uppväxten och inlärningen av 

socialt konstruktion och beror på utomstående faktorer (Dietz et al. 2002, Zelezny et al. 

2000).  

2.4.1. Kvinnors och mäns intressen 

Lena Wängnerud visade i sin studie Kvinnorepresentation (1999) hur könsbaserad 

fördelningen mellan politikers hjärtefrågor är och vilka politikområden väljarna prioriterade 

vid val av parti. Till viss del har kvinnliga och manliga väljare liknande prioriteringar och 

krav på partier vid riksdagsval. När det är tid för val har kvinnliga väljare prioriterat frågor 

som rör socialpolitik/sjukvård och miljö, medan ekonomi och sysselsättning har varit viktiga 

politikområden för manliga väljare. Prioriteringarna har skiljt sig under de valår som 

undersökts, men liknande politikområden värderades högt av respektive grupp. Jämställdheten 

i riksdagen undersöktes för att se vilka områden som representeras av män respektive kvinnor. 

Visserligen finns ungefär lika många manliga ledamöter som kvinnliga ledamöter och det är 

                                                      
4
 LOHAS är en förkorning som betyder Lifestyle of Health and Sustainability. LOHAS är en grupp människor 

som är mer benägna att köpa KRAV-certifierade produkter än övriga grupper. (KRAV Marknadsrapport 2015) 

5
 Likt andra ideologier är ekofeminismen kluven och växer i flera grenar. I den här studien används en av 

ekofeminismens förklaringsmodeller.  
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inte fel att säga att riksdagen är jämställd: kravet är att minst 40 procent av de anställda inom 

offentlig sektor ska vara kvinnor (Sveriges Riksdags Motion 2002/03). Däremot finns 

ojämlikheter i riksdagen och olika politiska sfärer som karaktäriseras som typiskt kvinnliga 

eller typiskt manliga.
6
  

I sin avhandling har Wängnerud delat in politikområdena i följande kategorier: social välfärd, 

(vars utskott innefattar socialpolitik, socialförsäkringspolitik, arbetsmarknadspolitik och 

utbildningspolitik), kultur/juridik (där utskotten handlar om kultur, justitie, lag och 

konstitution), basfunktioner (utskott som består av utrikes, försvar, jordbruk och bostad) samt 

ekonomi/teknik (vilka inkluderar utskott inom finans, skatte, näring och trafik). Social välfärd 

och ekonomi/teknik är varandras motpoler, kultur/juridik och basfunktioner är emellan dessa 

politikområden. Resultatet visar att en majoritet kvinnliga ledamöter arbetar inom social 

välfärd och en majoritet manliga ledamöter arbetar inom ekonomi/teknik. Politikområdena 

däremellan är inte lika könspräglade. Så länge kvinnor är underrepresenterade inom 

mansdominerade arenor och handlar enligt ett genussystem, kommer ojämlikhet mellan könen 

att bestå. När kvinnor vill delta i mansdominerade områden finns risken att:  

”[…] förekomst av skilda önskemål bland kvinnor och män kan tolkas som att kvinnor 

underordnas i kraft av ett eget val samtidigt som frånvaron av sådana skillnader mellan könen 

kan tolkas som att kvinnor integreras i ett manligt normsystem. Driver man sådana resonemang 

till sin spets så hamnar man i en situation där kvinnor gör ’fel’ hur de än agerar.” (Wängnerud 

1999:113) 

Wängnerud använder sig av två olika förklaringsmodeller av fenomenet: system- eller 

strategiorienterade förklaringsmodeller. De systemorienterade förklaringsmodellerna handlar 

om att kvinnor motarbetas och har ofördelaktiga möjligheter på grund av genussystemet som 

utgörs av maktanspråk. I maktordningen är män överordnade kvinnor och effekten av 

kvinnorepresentation sker indirekt. De strategiorienterade förklaringsmodellerna utgår från att 

individen har mål och uppnår dessa med ett medvetet handlande. Här är perspektivet mer 

individualiserat och ser kvinnor som självständiga aktörer. 

                                                      
6
 Viktigt att nämna är att Wägneruds undersökning gjordes 1985, 1988 och 1994 och resultaten räknas som 

förhållandevis gamla. Avsikten är att lyfta de resultat som framkommer ur studien. 
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Könsskillnader förklarar maktordningen och kvinnors position i samhället. Traditionellt sätt 

har pojkar och flickor fostrats till vad som karaktäriseras som maskulint eller kvinnligt 

beteende och resulteras i etableringen av könsroller.  

”[…] hur vi alla formas av den rådande samhällsordingen, där karakteristiska associerade med 

kvinnliga respektive manliga egenskaper och beteenden sorteras in i hierarkiska strukturer och 

där det manliga ofta värderas högre än det kvinnliga.” (Evertsson 2010:50) 

Baserat på Wängneruds studie tenderar kvinnor att intressera sig för frågor som rör människor 

och omgivningen, medan män prioriterar frågor gällande ekonomi och arbete. Eftersom 

kvinnor har ett starkare band till naturen och känner omsorg för vår jord i högre grad än män 

bör en annan fråga ställas – varför är män mindre benägna att agera miljöorienterat?  

2.4.2. Moral och empati 

Spridningen av miljöintresset mellan könen är tydlig och vilka intressen som tar plats hos 

respektive kön redogjordes. Ett antagande är att människor blir mer motiverade att öka sitt 

miljöbeteende när hoten blir alarmerande och hotar mänsklighetens livskvalitet till en gräns 

att farorna inte längre kan förnekas av den största skeptikern. Rent biologiskt och evolutionärt 

kämpar alla arter för att överleva: när något livshotande sker vore det rimligt att lösningar, om 

än för överlevnads skull, till exempel att minska förbrukningen av resurser. Det finns ingen 

sanning i antagandet, men en föreställning av denna situation skapar frågor. Moral kan vara 

ett avgörande element för en större populations beteendemönster. Begreppet det kollektiva 

medvetandet förklarar fenomenet utifrån Durkheims teorier.  

”De samlade övertygelser och känslor som de genomsnittliga medborgarna i ett och samma 

samhälle delar bildar ett avgränsat system som lever sitt eget liv. Man kan kalla det ett kollektivt 

eller gemensamt medvetande… Det är därmed någonting helt annat än enskilda nedvetanden, 

trots att det kan realiseras endast genom dessa.” (Durkheim 1893/1964:79-80) 

Durkheim menar att det finns en känsla av att göra det rätta och vilka normer som bör 

tillämpas i beteendet på individuellt och kollektivt plan. Det kollektiva medvetandet utgör en 

grund för andra sociala fakta: normerna går från ord till handling. 

Andra exempel kan ge perspektiv på moraliskt beteende och hur en liknande modell kan 

jämföras med miljöengagemang. Enligt flera undersökningar är kvinnor och män mer eller 

mindre hjälpsamma beroende på vilken situation de ställs inför. Män är mer hjälpsamma i 
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situationer som är potentiellt farliga, exempelvis när en främling behöver hjälp med att byta 

däck. I kontrast är kvinnor mer en aning benägna att volontärarbeta än män (Myers et al. 

2010). Empati är medfött och inget av könen besitter en högre grad av empati. Däremot är 

könsrollerna socialt och biologiskt konstruerade, vilket gör att kvinnor uppfattas som naturligt 

medkännande. Förklaringen är att handlingar påverkar moraliska attityder: om en handling 

anses vara elak kan denna rättfärdigas. Exempelvis är lögner elaka, men en vit lögn är inte 

farlig vilket kan resultera i större lögner (ibid.). 

Ett annat exempel på hur empati tar form för kvinnor och män är genom föräldraskap. 

Kvinnor har en benägenhet att få moderkänslor innan ett barn har fötts, medan män får 

likartade känslor först när barnet är fött. Mödrar spelar en huvudsaklig roll i ett nyfött barns 

liv (rent biologiskt). Båda föräldrarna har lika stort ansvar för barnet, trots att det finns ett 

traditionellt mönster för fördelningen av föräldraskapet: fadern är familjens försörjare och 

modern ansvarar för barn och hushåll. Vilka delar av ett barns uppfostran som föräldrarna 

engagerar sig i skiljer sig, trots det jämnt fördelade ansvaret. Traditionellt sett har modern 

varit omvårdande och tröstande, exempelvis när barnet slagit sig, vilket är ett tydligt tecken på 

empati. Faderns roll har varit driven och involverad i barnets större utveckling, såsom 

skolning (Shaffer 2009, Myers et al. 2010). Det är givetvis inte bestämt att föräldraskap är 

fördelat på ett sådant sätt.
7
 

Hur män och kvinnor värderar sina handlingar som föräldrar eller politiska väljare har ett 

samband. Som tidigare nämnt rör kvinnors politiska hjärtefrågor miljö och 

socialpolitik/sjukvård vilket återspeglas i den traditionella rollen som mamma. Män prioriterar 

ekonomi och sysselsättning högre än andra frågor, men det kan finnas en djupare innebörd till 

dessa politikområden. Genom att vara involverad i ekonomiska frågor finns möjlighet att 

arbeta med exempelvis miljöfrågor på en högre sikt än att arbeta med samma frågor 

individuellt. Andra frågor diskuteras liksom miljöfrågor, men där har de chans att fastställas 

och bli bestämda regler rent ekonomiskt, exempelvis hur stora satsningar som kan göras i en 

statsbudget. 

                                                      
7
 I andra familjer kan rollerna vara fördelade annorlunda än vad de traditionella rollerna menar. Alla familjer 

faller inte under kärnfamiljsmodellen, vilket gör att traditionella föräldraroller faller. Andra exempel på en 

omkastning av rollerna (eller antagandet av båda föräldrarollerna) är föräldrar drabbade av missbruk eller 

sjukdom, regnbågsfamiljer och familjer med ensamstående föräldrar. 
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Genom socialpsykologiska grunder kan ett hjälpsamt beteende förklaras utifrån fler aspekter 

än moral. Exempel på dessa är egoism, belöningssystem, skuld, normer, personlighet och 

ansvarstagande. En individs moraliska handlande kan ha andra bakomliggande förklaringar 

(Myers et al. 2010). Frågeställningen syftar till att förstå etiska principer som äger rum vid 

miljöorienterade handlingar och därför kommer andra perspektiv inte användas i denna 

undersökning, men de är viktiga att nämna.  
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3. Teori 

3.1. Kognitiv dissonans 

Teorier som talar om motsägelsefullhet när ord och handling inte samspelar kallas kognitiv 

dissonans. Analysen av kognitiv dissonans finns i olika forskningsområden såsom sociologi, 

psykologi, socialpsykologi och marknadsföring. Den kognitiva dissonansen interagerar med 

individers kunskap, åsikter, självbild, omgivning och beteende (Festinger 1957). Till grunden 

verkar idén om kognitiv dissonans enkel i sin helhet, men det är viktigt att förstå hur 

innebörden och tillämpningar sker i skilda situationer. På så vis kan kognitiv dissonans verka 

komplex. Exempel på en orsak är personlighet. Festinger talar om den oundvikliga 

dissonansen vid beslutsfattning. 

”Once dissonance exists following a decision, the preassure to reduce it will manifest itself in 

attempts to increase the relative attractiveness of the chosen alternative, to decrease the relative 

attractiveness of the unchosen alternative, to establish cognitive overlap, or possibly to revoke 

the decision psychologically.” (Festinger 1957:47) 

Ett exempel på hur kognitiv dissonans tar form är personer som vill sluta med rökning. 

Personerna strävar mot ett bättre välmående likaväl som impulsen att röka samexisterar. 

Beslutet kring att sluta eller att fortsätta röka övervägs av vilket av alternativen som är mest 

tilltalande för individen. Medan rökning påverkar individens och omgivningens hälsa negativt 

har de en gång börjat röka av en anledning (exempelvis grupptryck, smakhöjare, njutning, 

stressavlösande). Individerna i fråga är medvetna om att rökning inte är bra för dem och att de 

strävar efter att leva rökfritt. På sätt och vis stärker medvetenheten självbilden och individen 

kan känna sig som en bättre person, trots det faktiska paradoxala beteendet. Däremot har 

rökning inte alltid varit ett tabu. Först i mitten av 1900-talet talade läkare emot rökning och 

påstod att det var skadligt snarare än hälsosamt. På 1950-talet fanns bevis för att det fanns ett 

samband mellan cancer och rökning (Albertsdóttir 2012). Till dess var rökning relativt vanligt 

bland människor. 

Elster menar att för att förstå ett socialt fenomen finns mekanismer som bör förklaras utifrån 

händelser och fakta. Vilken av dessa som är mer fundamental är inte helt tydlig, men det går 

att fastställa att händelser är logiska eftersom de har hänt, medan fakta är ”temporal snapshot 

of a stream of events” (Elster 1989:3). Varför händelserna äger rum bör förklaras där Elster 
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visar flera exempel på förklaringar till olika scenarion, såsom kausala mekanismer (cognitive 

dissonance reduction).  

”First, causal explenations must be distinguished from true causal statements. To cite the cause 

is not enough: the causal mechanism must also be provided, or at least suggested. […] Second, 

causal explenations must be distinguished from assertions about correlation. […] Third, causal 

explenations must be distinguished from assertions about necessitation. […] But the mechanism 

is not necessary: it could be prempted by another. […] Fourth, causal explenations must be 

distinguished from storytelling. A genuine explenation accounts for what happened, as it 

happened. […] Finally, causal explenations must be distinguished from predictions. Sometimes 

we can explain without being able to predict, and sometimes predict without being able to 

explain. True, in many cases one and the same theory will enable us to do both but I believe that 

in the social sciences this is te´he exception rather than the rule.” (Elster 1989:4-8) 

Vidare förklaras vad som sker i händelseförloppet och varför. Sambandet visar att handlingar 

är ett resultat av önskemål och övertygelser om möjligheterna att utföra en viss handling. 

Elster menar att en individ utför handlingar som ger bäst resultat i slutet – ett rationellt beslut. 

Rationella val är instrumentella eftersom de styrs av handlingars resultat. Däremot kan vissa 

instrumentella handlingar vara irrationella eftersom en individ är övertygad om att handlingen 

är rationell. Detta är ett bevis på att det är inte enbart är mänskligt att begå misstag, utan också 

rationellt. Alla handlingar är inte rationella eftersom det finns krav att uppfylla: 

”An action, to be rational, must be the final result of three optimal decisions. First, it must be the 

best means of realizing a person’s desire, given his beliefs. Next, these beliefs must themselves 

be optimal, given the evidence available to him. Finally, the person must collect an optimal 

amount of evidence – neither too much nor too little. That amount depends both on his desires – 

on the importance he attaches to the decision – and on his beliefs about the costs and benefits of 

gethering more information.” (Elster 1989:30) 

Utifrån Festingers teori om kognitiv dissonans finns en visionär gestaltning av vad som 

uppfattas som föredömliga beteendemönster korrelerat till etiska principiella mönster. Som 

motsats står den verklighetsanknutna handlande individen. På samma sätt presenteras 

organisationer. Det finns en föreställning av vad som borde göras och vad som faktiskt görs. 

Inspirerat av Rothsteins (2010) figur av statsteori finns en liknande förklaringsmodell för 

handlandet. Figur 1 visar hur kognitiv dissonans illustreras utifrån värderingar och handlingar. 
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Figur 1: Relationen mellan empiriskt, normativt och konstruktivt handlande. (Rothstein 2010:28) 

Det normativa handlandet är agerandet i teorin och hur det finns en inneboende känsla om vad 

som borde göras för att uppfylla etiska principer. Det empiriska handlandet är agerandet i 

praktiken och vad som görs istället vilket möjligtvis strider mot individens värderingar. Vad 

som istället vore eftersträvansvärt är det konstruktiva handlandet: att värderingar och beteende 

samspelar och handlingar som borde göras blir uträttade i praktiken. Hur handlandet yttrar sig 

är en kombination av dessa substanser.  

3.2. Sociala fällor 

Bo Rothstein skriver om sociala fällor som en metafor för ett socialt fenomen som uppstår i 

samhället där samarbete inte etableras bland samtliga aktörer, institutionella och på 

individnivå, av nyttomaximerande skäl. Vad den sociala fällan innebär är en mentalitet vars 

grund är ”gör inte du gör inte jag” och är en sorts metaproblematik. Detta sker inom området 

icke-kooperativ spelteori och samarbetet bygger på tillit, något som är svårt att återfå när det 

väl har försvunnit. Samarbetet grundar sig i ett förtroende mot staten och skapar solidaritet.  

”Den solidaritet som välfärdsstaten bygger på är med stor sannolikhet villkorlig, dvs. den bygger 

på att man litar på att institutionerna i systemet är sådana att de inte inbjuder till ett omfattande 

fusk.” (Rothstein 2003:31) 

Fenomenet analyseras utifrån spelteorin som i grunden talar för hur individuella handlingar i 

relation till de andra uppfattas i medvetandet och behandlas som ”politiska handlingar”. 

Begreppet de andra bör definieras i förhållande till sin kontext, exempelvis som en nemesis, 

en institution eller en allmän uppfattning om en större del av populationen. Huruvida de andra 
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agerar grundar sig i det individuella beteendet och hur samhällssystem styrs. Det innebär att 

”ens egen lojalitet är beroende av hur man uppfattar de andras lojalitet” (Rothstein 2003:24). 

Valet att följa den antagna strömmen eller göra det som känns etiskt rätt kan förklaras genom 

egennytta och rationalitet mot kultur och sociala normer. Inom dessa områden varierar sig 

omfattningen av tillit och socialt kapital i olika länder och samhällen. I Sverige är tilliten till 

andra människor större jämfört med länder som Brasilien, Turkiet och Rumänien (Rothstein 

2003). Exempelvis fungerar facklig organisering i ett land som Sverige därför att det finns en 

hög tillit till andra och ett deltagande i sociala nätverk som skapar normer för solidaritet. 

Samtidigt finns ”fripassagerare” i liknande situationer där sociala fällor kan uppstå. En 

”fripassagerare” är någon som ”hoppas på att alla andra bidrar men själv stå utanför” 

(Rothstein 2003:41), vilket samspelar med mentaliteten bland sociala fällor. Det innebär inte 

att rationalistiska och kulturbundna förklaringsmodeller står som varandras motpoler på grund 

av händelseförloppet där de äger rum, dock utan att empiriskt analyseras självständigt.  

”Istället kan de ses som ändpunkter på kontinuerliga dimensioner. När vi ska försöka förklara 

variationer mellan olika tider eller samhällen vad gäller tillit, alternativt förekomsten av 

korruption, räcker det inte med att hänvisatill antingen kulturell praxis eller incitamentstyrd 

rationalitet. Motivbilden, det institutionella arvet och de kausala mekanismerna är alldeles 

uppenbart mera komplexa än så. […] Denna enhetliga ansats som presenteras här är 

aktörsorienterad, eftersom den grundar sig på betydelsen av intentionalitet och 

uppfinningsrikedom hos aktörerna och deras möjligheter att besluta vad gäller olika strategier 

och mål. Det innebär inte att betydelsen av val skall överdrivas. Hur stora människornas 

valmöjligheter faktiskt är skall emellertid inte ses som en antingen/eller-fråga, utan återigen som 

en kontinuerlig diskussion. Valmöjligheter skall således inte stipuleras teoretiskt utan utgöra en 

empirisk fråga. […] Man kan betrakta den enskilde aktörens beslut att lita på någon annan som 

resultatet av ett rationellt val baserad på den information man har om vederbörandes eget 

intresse att uppträda pålitligt. Men man kan också se det som utfallet av en långvarig 

socialisationsprocess där inslaget av rationellt kalkylerande är helt eller näst intill obefintligt” 

(Rothstein 2003:71–72).  

De formella koderna är av lika stor betydelse som de informella koderna: en aktör styrs av 

egna värderingar såväl som av organisationen. Vilket regelverk som väger tyngst vid 

beslutsfattning skiljs åt i olika länder där en liknande organisering kan korrumperas eller ej. 

Hänsyn till de olika regelverken och beslutsfattningsprocesserna bör inkluderas i 

analysarbetet. 
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3.3. Karaktärstyper 

Kognitiv dissonans talar om det individuella handlandet och tänkandet. För att utveckla en 

förståelse av människors system har Max Weber konstruerat ett analysverktyg för idealtyper. 

Idealtyperna förespråkar inte för ideal, typiska beteendemönster eller realitet; idealtyper 

fungerar snarare som ett teoetiskt redskap för att granska människors samband till varandra 

och vara kunskapsberikande för det undersökta fenomenet (Boglind et al. 2014). Weber 

menar (1983) att idealtyperna saknar verklighetskoncept. Det är forskarens uppgift att 

förankra idealtyperna till faktum utifrån det empiriska materialet.  

Analysverktyget av idealtyper används som inspiration till generaliseringen av människors 

kännetecken och handlingsmönster, vilka kallas för karaktärstyper i det föreliggande arbetet. 

Undersökningen har resulterat i tre olika beteendemönster relaterat till miljö. De funna 

karaktärstyperna kan liknas vid idén om idealtyper, men ska inte uppfattas som idealtyper. 

Varför det teoretiska redskapet förklaras är för att förstå generaliseringen av de funna 

karaktärstyperna, dock behandlas de inte enligt Webers forskning utan istället bör de förstås 

som empiriska fynd. Karaktärstyperna har funnits med hjälp av teorin om kognitiv dissonans. 

Varje karaktärstyp är grundad på värderingar, önskemål och handlingar vad gäller miljön. Det 

finns olika grader av miljöorientering vilka bör kartläggas utifrån egenskaper, etiska principer 

och vanor. Denna funktion uppfylls av konstruerade karaktärstyper och förklaras i 

föreliggande avsnitt. I undersökningens senare del används de konstruerade karaktärstyperna 

som ett analysinstrument. 

- Sympatisören 

Sympatisören för ord till handling och kan fungera som ett gott föredöme för andra. 

Begreppet härstammar från en av intervjuerna som beskrev hur en sådan person är duktigare 

än andra i miljöfrågan och uppmuntrar omgivningen till att bete sig likadant. Typiska 

kännetecken är ett aktivt miljöengagemang, intresse för hållbar utveckling som gynnar alla 

och en önskan om att andra ska agera utifrån detta. Det tydligaste budskapet som 

sympatisören vill förmedla är att hållbar utveckling är ett gemensamt ansvar som gynnar alla 

och bör ske utan bekostnad av någonting annat. 

Sympatisören har en starkare anknytning till frågor om miljö och vill göra sitt yttersta för att 

gynna den. På grund av sin miljömedvetenhet finns en större känsla av skuld när man saknar 
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möjlighet att agera miljövänligt, trots att värderingarna talar för annat. Resultatet är att 

sympatisören känner sig mer bekymrad än övriga inför de prövningar och hot som miljön 

ställs inför. Detta kan jämföras med hur människor resonerar kring träning. Någon som tränar 

regelbundet känner större skuld över att ha missat ett pass jämfört med någon som tränar 

sällan eller inte alls. I fallet med miljö har sympatisören dåligt samvete för att inte handla 

ekologisk mat jämfört med någon av de andra karaktärstyperna. Inte helt osannolikt är 

sympatisören involverad i andra samhällsdiskussioner. Det kan gälla organisationer som 

arbetar med mänskliga rättigheter eller djurs rättigheter, politiskt intresse, kårer och 

fackförbund. Engagemang i andra frågor är ingen regel för karaktärstypen, men det finns ett 

samband mellan dessa. Sympatisören är intresserad av att påverka samhället vi lever i och är 

därför gärna delaktig i olika former av manifestationer likt ovan nämnda. 

- Sökaren  

Begreppet kommer från livsåskådningen sökare som definierar personer som är övertygade 

om att en helig ande finns men har ännu inte funnit sin tro hos någon av religionerna. 

Begreppet definierar idealtypen bättre än begreppet agnostiker, eftersom en sökare strävar 

efter att finna en gud.  Agnostiker ställer sig likgiltiga inför andliga frågor: de förnekar inte 

existensen eller icke-existensen av någon gud eller helig ande. Begreppet sökare är mer 

passande, eftersom en sökare utifrån ett miljöorienterat perspektiv strävar mot ett miljövänligt 

beteende men är inte lika hängiven som sympatisören.  

Någon som tillhör gruppen sökare anser att ekologisk hållbar utveckling är viktigt, men detta 

yttrar sig inte alltid. Den bakomliggande orsaken till beteendet beror på sökarens känsla av 

brist på kunskap och därför känner sig otillräcklig för att kunna vara en miljövän. Bortsett 

från sin eget ansvar menar sökaren att kunskapsbristen måste minskas för ett ökat 

miljöbeteende hos allmänheten. En kollektiv kraft kan förändra detta, men för att möjliggöra 

en eventuell förändring behöver organisationer ta större ansvar. Förslag på förändringar är 

strängare regelverk och större utbud av miljövänliga dagligvaror på marknaden. Sökaren 

menar att ett större samarbete skulle leda till ett växande miljöengagemang och hög 

motivation till förändrade vanor. Detta ger en hoppfull föreställning om en hållbar framtid.  

Liksom sympatisören upplever vissa sökare dåligt samvete på grund av bristen av egna 

miljömedvetna val. Andra upplever tristess när ämnet kommer på tal och känner att stora 
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förändringar bör ske i miljöfrågan för att uppmuntra ökat miljöbeteende. En del sökare 

upplever att omgivningen är tillräckligt miljömedvetna för att uppfylla det kollektiva ansvaret. 

Detta är en följd av att dessa individer väljer att inte agera miljövänligt alla gånger, trots att 

medvetenheten antyder att miljön bör prioriteras. Med andra ord agerar de fripassagerare. 

Eftersom sympatisören är den mest komplexa karaktärstypen som funnits i studien kan denna 

sammanfattas med att det finns värderingar kring miljö som en av vår tids viktigaste frågor. I 

den mån som det är möjligt sker miljövänliga beslut i beteendet. Om andra faktorer prioriteras 

eller om hinder uppstår upplever sökaren antingen skuld, hopplöshet eller möjlighet till att 

agera fripassagerare. Vad som avgör hur en sökare resonerar kring sina handlingar beror på 

den givna situationen. Det är möjligt att alla sökare genomgår samtliga faser vid miljövänliga 

handlingar och att istället kompromiss. Exempelvis saknar en individ ekonomiska 

förutsättningar att handla ekologisk mat, men väljer då att äta en mindre mängd kött för att 

gynna miljön. 

- Icke-sympatisören  

Icke-sympatisören ser miljöfrågor som irrelevanta för den egna livsstilen och ser ingen nytta i 

egna beteendeförändringar. Att agera miljövänligt är snarare ett tvång än något som tillhör 

etiska principer och miljövänliga handlingar appliceras sällan i individens liv. Dessa personer 

värderar andra frågor mer och kan uppfattas som egoistiska eftersom de inte värnar om miljön 

och dess hot. Huvudsakligen menar icke-sympatisören att det inte finns någon mening med att 

ha en ekologisk inställning eftersom andra problem prioriteras före miljöhoten, exempelvis 

arbetsförhållanden. Dessutom upplever inte individen ett större engagemang i sin omgivning. 

Icke-sympatisören känner varken skam eller skuld för sitt bristande miljöorienterande 

beteende. Viktigare personliga problem är att laga bilen eller orättvisa arbetsförhållanden. 

Däremot finns inga större engagemang hos icke-sympatisören i andra frågor. Chansen att 

engagera sig i andra organisationer eller föreningar som arbetar med bättre villkor för sig själv 

eller andra, exempelvis fackförbund, är relativt låg. Icke-sympatisören saknar tilltro till 

människan, myndigheter och organisationer på grund av orättvisa förhandlingar, såsom 

korruption. Däremot växer intresset för att engagera sig i en organisation som gynnar det egna 

personliga intresset, exempelvis idrottsförbund. 
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Sammanfattningsvis är icke-sympatisören mindre oroad för vår planets framtid. Detta innebär 

inte att de inte är medvetna. Tvärtom har icke-sympatisöre en generell kunskap om 

miljöfrågor, men problemen med miljön är åsidosatta eftersom de tydliggörs på platser som är 

långt borta. Klimatpåverkan, uttorkade sjöar, smutsigt vatten och andra miljörelaterade 

problem är inget som berör icke-sympatisören så länge det inte har direkt påverkan. Först när 

detta sker visar icke-sympatisören sitt intresse. Tills dess upplever personen ingen skyldighet 

att gynna miljön eftersom det finns andra som väljer att engagera sig. Liksom sökaren har 

icke-sympatisören tendenser att agera fripassagerare.  
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4. Metod 

4.1. Urval 

Urvalet består av sex manliga studenter mellan åldrarna 19-25 år. Åtkomsten till dem skedde 

genom privata vägar med hjälp av snöbollsmetoden och bekvämlighetsmetoden: 

intervjuobjekten hittades via vänner och sociala medier. Nackdelen med sådana urval är att 

generalisering är svårare och skapandet ett representativt prov för gruppen blir mer 

komplicerat. Istället kan det föreliggande arbetet fungera som en pilotundersökning över hur 

arbetsprocessen har sett ut och vilka resultat som har framkommit.  

Grupprum, klassrum och hushåll har varit de typer av platser där intervjuerna gjordes för att 

genomföra dem ostört under inspelningarna. Fyra av intervjuerna gjordes på i klassrum eller 

grupprum. Två av intervjuerna genomfördes hemma hos respektive intervjuperson. På grund 

av urvalsmetoden var intervjuerna avslappnade och bekväma. Efterarbete som transkribering 

och anteckningar skedde efter intervjuerna för att skapa överskådlig empiri, möjlighet till 

reflektioner och hjälp i analysarbetet. 

4.1.1. Gemensamma karaktärsdrag 

De intervjuade manliga studenterna har rötter i olika delar av Sverige. I sina 

universitetsstudier skiljer de sig åt, men fem av de sex intervjuade studenterna läser 

humaniora och samhällsvetenskap, medan den sjätte studenten har en tekniskt inriktad 

utbildning. Studenternas utbildning och hur de ställer sig till miljöfrågan saknar relevans 

eftersom det inte finns ett samspel mellan dessa. Vid sidan om studierna är samtliga estetetiskt 

intresserade av antingen musik eller teckning.  

4.1.2. Livsåskådningar 

I sin helhet handlar religion om att människans spirituella och andliga existens tar utrymme i 

vardagen. Någon som är troende väljer att tillbe Gud. Alternativa livsåskådningar som saknar 

anknytning till religion är sökare, agnostiker och ateister. Sökare känner att det finns en högre 

livsform och att människan har ett högre syfte än livet, men söker en Gud att tillbe. Som 

motsats finns ateister som förnekar existensen av högre livsformer och menar att människans 

syfte är att leva och dö. Mellan dessa två livsåskådningar finns en tredje grupp av människors 

livsfilosofi: agnostiker. De förnekar inte större själsliga formers existens, likaså förnekar de 

inte att existensen är obefintlig (Hammar & Lönnroth 2004). 
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Likaså kan miljöengagemanget liknas vid anhängare av religionens olika delar. Förutom att 

vara troende finns livsåskådningarna sökare, agnostiker och ateist som inte tillber en andlig 

makt likt någon som är troende. Relevant för ämnet är miljöorienteringen i olika hög grad. 

Utifrån dessa livsåskådningar kontra miljöengagemanget konstrueras idealtyperna som finns i 

det empiriska materialet. 

4.2. Intervjuguide 

För att besvara undersökningens frågeställningar genomfördes semistrukturerade intervjuer. 

En intervjuguide med öppet formulerade teman följdes i stor uträckning under intervjuernas 

gång. Intervjuguiden fungerade som ett stöd och följdes till största del. Frågor om utbildning, 

ålder, härkomst och övriga intressen fanns bland frågor om miljö och ekologiska livsmedel. 

Frågorna följdes inte i den ordning de är skrivna och variation i ordningen var förekommande. 

Diskussionen fick ett fritt flöde för andra ämnesrelevanta subjekt. Mellan frågorna fanns 

påståenden, upplysning om viss miljökunskap, exempelvis vilka ekologiska märkningar som 

finns samt utbyte av egna erfarenheter för att ge exempel på påståendena.  

”[Det är] önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar […]. Som en följd av detta tenderar 

kvalitativa intervjuer att vara flexibla och följsamma efter den riktning som intervjupersonernas 

svar går i, och undersökningens fokus kan också anpassas efter de viktiga frågor som dyker upp 

under intervjuerna.” (Bryman 2011)  

Beroende på intervjun i fråga ställdes frågorna i den följd som var aktuellt. Frågorna var 

uttryckta och tillmötesgående för att ge rum åt de intervjuades reflektioner kring beteende, 

vanor och åsikter. Denna typ av intervju belyser den intervjuades uttalanden och inte 

forskarens intressen. Således ger semistrukturerade intervjuer möjlighet för följdfrågor som 

hör den aktuella intervjun till när andra ämnen tas upp (ibid., Kvale & Brinkman 2014). Det är 

mer passande att följa den röda tråden som finns i de pågående intervjuerna snarare än att 

följa intervjuguiden strukturellt vid genomförandet av kvalitativ intervju.  

Samma intervjuguide användes till samtliga intervjuer, men vilka ämnen som diskuterades 

skiljde sig. Beroende på ställningstaganden, intresseområden och egna principer såg 

dialogerna olika ut. Frågorna och temat avvek från frågeschemat när intervjuerna 

genomfördes. Istället var intervjuguiden flexibel med viss struktur för fokus på de relevanta 

frågorna. Alla intervjuer spelades in med intervjupersonernas tillåtelse. Intervjuguiden som 

följdes presenteras i Bilaga 1. 
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4.2.1. Intervjuguiden under process 

Vid konstruerandet av intervjuguiden var den första upplagan för strukturerad för att kunna 

vara en kvalitativ intervju. I samråd med handledare formulerades den om med mer 

semistrukturerade frågor. Detta har gjort intervjuguiden mindre komplicerad att följa. 

Chansen att ställa följdfrågor som avviker från frågeschemat är befintlig. Istället berikas det 

insamlade materialet med annat material som från början inte var tänkt att samla in som är en 

följd av semistrukturerade intervjuer. 

4.3. Tillvägagångssätt 

Från början var kvantitativ metod mest relevant för att förstå varför det ser olika ut vad gäller 

ekologisk konsumtion och tänkande. Tanken var att granska en heterogen grupp på mikronivå 

och utifrån detta se samband mellan de olika tillfrågade grupperna. Det finns tidigare studier i 

ämnet med kvantitativt material över heterogena grupper. Ett exempel är demografiska 

undersökningar (Kollmuss & Agyeman 2002). Påverkan från tidigare studier och behovet av 

ett varierat material gjorde att enkätinsamling och statistik kändes som det lämpligaste valet 

av metod. Eftersom tidigare forskning fokuserat på kvantitativ materialinsamling var den 

ursprungliga tanken att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod. Dock skulle övervägande 

fokus vara på det kvantitativa materialet på grund av ett överskådligt resultat över flera 

grupper och finna ett gemensamt mönster för dem. 

Studien fick en omvändning och metoden blev istället helt kvalitativ. Tidigare forskning har 

tyngdpunkt på heterogena grupper (Kollmuss & Agyeman 2002, KRAV 2014, Trygg-Hansa 

2011, Bennulf & Selin 1994 m.fl.) som analyseras utifrån kvantitativt insamlingsmaterial. 

Detta är nödvändig information för att utreda hur miljöorienterade olika kategorier av 

människor är. I samråd med handledare blev urvalet tydligare: istället för en heterogen grupp 

vore en homogen grupp givande att undersöka. Den avvikande gruppens handlande och 

begrundande om ekologisk hållbarhet behöver förklaras med detaljerade svar och utforskas på 

mikronivå. En kvantitativ undersökning har inte möjlighet till detta mätinstrument såsom 

enkäter används. 

4.4. Etiska överväganden  

Innan och vid intervjutillfällena till studien fick intervjupersonerna information om studiens 

syfte, samtycke till deltagande och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i 

undersökningen.  För att skydda intervjupersonernas identitet är de helt anonyma och har 
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garanterats tystnadsplikt (Bryman 2013). Det inspelade materialet har sparats på enheter där 

enbart undertecknad har access. Uppgifterna kommer att lagras i säkert förvar där 

utomstående saknar tillgång till uppgifterna. I och med att uppsatsen är ett fönster in i 

respondenternas privatliv bör detta respekteras till det yttersta. Alla insamlade uppgifter och 

uttalanden används endast i forskningssyfte. Vid intresse har de intervjuade blivit erbjudna att 

ta del av den färdiga uppsatsen först vid godkännande (Vetenskapsrådet 2002). 

I studien betecknas intervjupersonerna med pseudonym och ålder. Detta ger uppsatsen mer 

färg och karaktärerna får mer utrymme. Intervjupersonerna är anonyma då deras namn inte 

kopplas till något specifikt, exempelvis etnisk bakgrund baserat på namn. Namnen som valdes 

är Tomas, Elliot, Josef, Henry, Samuel och Edward. Dessa namn är relativt vanliga i flera 

länder och är därför mer neutrala. Detta gör att anonymiteten förstärks eftersom namnet 

saknar anknytning till intervjupersonernas identitet. Ytterligare värdering finns inte bakom 

namnvalen och kommer i studien inte användas för att följa upp deras individuella uttalanden. 

Snarare sammansätts konklusionerna för en övergripande analys för att finna ett 

beteendemönster på en kollektiv nivå. Tills vidare kommer dessa benämningar att användas. 

  



Arijana Simic  

Kandidatuppsats i sociologi  

Linnéuniversitetet Växjö  

 

27 

5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet i tre likvärdigt relevanta delar som delats upp med 

hjälp av tematiseringen i intervjuguiden. I 5.1. Kunskap och värderingar kontra handling 

framförs studenternas egen uppfattning av miljöfrågor och hur de agerar för miljön. Exempel 

som källsortering och ekologiska livsmedelsinköp skapade diskussion och reflektion kring 

individens miljöorientering. I 5.2 Självbild och ideal diskuteras hur intervjupersonerna 

uppfattar sin egen och andra människors miljöbeteende. Det finns en löpande debatt om 

individens tillräcklighet i frågan och hur förbättringar kan ske. Parallellt diskuteras 

exempelvis utseendefixering och former av ideal som eftersträvansvärt eller inte. I den 

slutliga episoden 5.3 Kollektiv kraft och mobilisering diskuteras individens möjligheter att 

påverka en gemensam fråga samt hur organisationer och individer tillsammans påverkar 

hållbar utveckling. Diskussionerna innefattade jämförelser av aktörerna och vilken aktör som 

har störst effekt av att kunna påverka miljön. Den bakomliggande tanken med uppdelningen 

av resultatets presentation beror på en möjlig struktur för att undersökningens frågeställningar 

och syfte samt att förenkla analysprocessen. 

5.1. En medveten människa 

I diskussionen om miljö- och klimatfrågor finns en viss mängd kunskap som samtliga besitter. 

Intervjupersonerna medgav även att det fanns en kunskapsbrist hos dem själva och 

allmänheten på grund av olika orsaker. Enligt de intervjuade är orsaken dålig marknadsföring 

och lågt engagemang från politikerna. En del av de manliga studenterna var överens om en 

längtan efter mer kunskap och ökad aktivitet på människors privata initiativ. I led med den 

övergripande kunskapen om miljöorientering framträdde det även att kunskapen om 

ekologiska livsmedel var längre. Trots allt fanns en grundläggande kunskap om ekologisk mat 

bland de manliga studenterna. Den gemensamma nämnaren är att det finns en positiv 

inställning till ekologisk hållbar utveckling och ekologiska livsmedel. 

Engagemanget för hållbarhetsfrågor skiljer sig åt bland de manliga studenterna, men samtliga 

upplever ett växande miljöintresse hos allmänheten. Just Josef är särskilt intresserad av 

miljöfrågor och mat, vilket är relevant för forskningsområdet. Detta är för honom en viktig 

fråga. En hållbar utveckling som gynnar alla var huvudsaklig i diskussionen. Resultatet blev 

en fördjupande diskussion om hållbar utveckling på flera plan. 
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”Jag tycker [miljön] är den absolut viktigaste frågan och utmaningar som vi ställs inför. […] 

Den jag är går hand i hand med liksom en miljömedvetenhet. Så jag tycker det är extremt viktigt 

på alla aspekter, både lokalt och globalt. […] En medveten människa liksom idag… jag  [kan] 

inte förstå att man inte ser det som en så central fråga för alla och för allas existens. Det handlar 

inte bara om mig.” – Josef 

Josef var ensam om ett starkt ställningstagande till miljöfrågor och att se det som en mycket 

viktig fråga. Ord blir till handling och Josef har valt att värdesätta ett ekologiskt agerande 

framför ett egoistiskt agerande. Konsekvenserna av människans prioriteringar och konsumtion 

är väsentlig för hur omvärlden påverkas, vilket är något som påpekades. I intervjun 

framhävdes att det inte finns utrymme för individuella handlingar som inte berör 

förutsättningar för människa, djur och natur. Den summerade slutsatsen är att det borde finnas 

ett ökat agerande som samspelar med kunskap och medvetenhet för att tackla miljöhoten. 

I kontrast till intervjun med Josef hade Tomas en känsla av mättnad på miljöfrågor vilket har 

resulterat i att intervjupersonen i fråga känner sig utled i denna typ av diskussioner. Tomas 

har tidigare en bakgrund som lutar mot hållbarhet och rättvisefrågor snarare än 

överkonsumtion och själviskhet. Allteftersom bidrog medias framställning av miljö- och 

klimatfrågor, skolans lärdomar och övriga miljöengagerade till hans kunskapsmättnad. 

Orsaken är att Tomas känner en hopplöshet inför miljöproblemen. Detta resulterade i att han 

slutade bry sig om att intressera sig lika mycket som förut och undviker att motivera andra till 

ökat engagemang. Dock finns en öppenhet för framtida förändringar. 

”Jag tänker att det är klart att [miljö] är viktigt och det känns självklart att det är viktigt så att jag 

är nästan trött på den debatten för att den är så igång hela tiden. […] [Det är jobbigt] för att man 

får höra så mycket om det, samtidigt som jag känner att jag inte har tillräckligt med kapacitet att 

göra något åt det, så det blir nog bara ett nötande av samma problem. Det är ungefär som man 

får höra om krig hela tiden, kan ju inte göra något åt det. […] Alltså visst, jag skulle kunna 

komma och ge [umgänget] lite tips, bara ’ Så här kan du tänka när du köper’, men jag skulle nog 

störa mig på en sån som gjorde så för jag är själv trött på […] miljödiskussionen. […] Men jag 

tror att jag kommer följa med i [förändrings]utvecklingen om det görs en utveckling, men jag 

tänker inte ta upp den kampen.” – Tomas 

Ett annat perspektiv är att det finns en likgiltighet eller negativ inställning till miljöfrågor hos 

ett par av intervjupersonerna. I led med ett sådant förhållningssätt är intresset för 

hållbarhetsfrågor lågt jämfört med övriga intervjupersoner. Ett liknande förhållningssätt finns 
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hos de intervjupersoner som känner hopplöshet inför ekologisk utveckling, exempelvis 

Tomas. Det gemensamma karaktärsdraget är att ingen av dessa ser en förändring i det egna 

beteendet inom en snar framtid för att gynna miljön. I en av intervjuerna betraktades 

miljöfrågor som meningslösa. Edward ansåg att miljöhoten inte var viktiga så länge 

konsekvenserna inte drabbar honom direkt. 

”[…] om det blir varmare spelar inte det mig någon större roll. […] Jag bryr mig inte ett skit vad 

som händer med miljön faktiskt. […] Jag tror på [att resurser tar slut] när det händer. […] Eller 

jag får formulera om mig: jag tror på det när det påverkar mig.” – Edward 

Skillnaden mellan dem är synsättet på sådana frågor. Å ena sidan finns en positiv aspekt där 

intervjupersonerna upplever miljöfrågor som en viktig fråga som inte alltid yttrar sig, å andra 

sidan finns ett egoistiskt förhållningssätt där det egna intresset är centralt. Intressanta är de 

som är mellan värderingar och handlingar: att tänka ekologiskt och inte agera utifrån det eller 

vice versa. 

”[…] jag värnar för miljön, gör jag. Egentligen gör jag det. Jag kanske… innerst inne i mitt 

hjärta gör jag det men det är inte alltid det yttrar sig […] jag vet vad som är rätt och vad… jag 

försöker alltid att göra det men ibland så är jag lat till exempel. På det sättet så går jag emot mig 

själv.” – Elliot 

”Jag anser mig själv ganska passiv i denna frågan så det är ganska enkelt att stå där och säga hur 

vi förstör allting, sen gör man ingenting själv. Men… det är nog så det är. Jag finner inte kanske 

personligen att det är en kamp som jag har lust att ta upp, utan det får andra […] människor än 

mig som är mer insatta göra och så får väl jag visa mitt stöd för dem helt enkelt.” – Samuel 

”Jag är ganska neutral till det området, men jag försöker vara ganska miljövänlig.” – Henry 

Under intervjuerna pratade de manliga studenterna om ett ökat ansvar från skolor och politik 

för ökad kunskap eftersom några av dem inte kände sig insatta i ämnet. Förklaringen är 

miljömedvetenheten är låg på grund av för lite information från ansvariga aktörer, enligt dem. 

Problemet kan också vara hur ämnet framställs. Lösningar på de utmaningar som miljön ställs 

inför kan verka abstrakta och behöver förtydligas. 

”De brukar ha lite svårt att förklara och motivera hur de tänker. Lite emot att säga att någonting 

är miljövänligt och bra, men de motiverar inte varför. Så det är svårt och bli själv motiverad.”  

– Henry 
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Flera påståenden talar för att intervjupersonerna inte är bevandrade i miljöfrågor. Därför anses 

det egna agerandet som otillräckligt för att tillhöra den grupp de kallar för miljömedveten. 

Intervjupersonerna talar samtidigt om eget initiativtagande för det som känns moraliskt rätt. 

Det handlar inte om intervjupersonernas intresse, utan det handlar snarare om vilka resurser 

som erbjuds för att kunna agera utifrån etiska principer. Sverige som ett miljövänligt land i 

världen och dess ansvariga aktörer blir mer signifikant i diskussionen. I en av dialogerna 

fanns ett förslag om att utforma nytt system som efterliknar andra länder för att gynna miljön 

och låta Sverige se upp till dem: 

”Jag menar det, vi i Sverige tycker att ’Ja, vi är jättebra på att källsortera’ och så var jag själv i 

Japan och där var de ännu mer strikta […] hur det källsorteras. Alltså de, fördelning, alltså 

uppdelningen av grejer är betydligt mer, ja uppdelat. Alltså det är fler beståndsdelar, det är stort 

färgat glas, litet färgat glas och plast av en viss typ och plast av en annan typ, så att det inte är 

bara plast allmänt utan de delar upp det. […] Då kommer det folk som är anställda av staten eller 

kommunen, eller vad man ska kalla, sen ställer de sig i ett centralt ställe […] i det området där 

man bor går man till dem och lämnar in sina grejer […] Kanske inte just det hämtande skulle 

funka i Sverige men en finare uppdelning av grejer […] skulle vi nog gynnas av. Sen så tror jag 

också att folk inte har ork att göra det […] Jag menar, att stå där och källsortera allting.”  

– Samuel 

Ämnet mat är relativt viktigt för samtliga intervjupersoner då de menade att maten ska vara 

bra och hälsosam för kroppen. Andra menade att det handlar om att gynna omvärlden genom 

att handla ekologiskt. Den gemensamma åsikten som framfördes i samtliga intervjuer var att 

studenterna märkte att ekologisk mat uppmärksammats i högre grad än tidigare i butik, reklam 

och media. De flesta studenterna handlade ekologisk mat, dock i olika mängder: någon 

strävade efter att livsmedelskonsumtionen huvudsakligen är ekologisk, medan andra köpte 

ekologiska varor då och då. 

Ett neutralt ställningstagande till konsumtionen av ekologisk mat förekom. Intervjupersonen 

menade att det inte spelade någon roll om ekologisk mat köptes eller inte. Vid val av 

livsmedel värderar intervjupersonen kvaliteten baserad på hur maten ser ut:  

”Alltså när jag handlar mat så prickar jag inte ut vad som är ekologiskt. Jag tar det som verkar 

fint, lägger det i en påse och så köper jag det. Ibland visar det sig att det är ekologiskt, ibland 

visar det sig att det inte är det. […] Det spelar ingen roll [vart maten kommer ifrån], banan som 

banan. […] Vad jag förstått det som så har ekologiskt att det inte innehåller några gifter. Men 
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ekologiskt går också ut i datum snabbare vad jag har förstått det som. Men jag struntar i om jag 

äter gifter och jag struntar i om jag inte äter gifter.” – Edward 

”Jag brukar väl ha något mer ekologiskt alternativ, men annars brukar jag inte bry mig 

jättemycket om det. […] Men jag brukar luta mer åt det hållet. […]det känns mer rätt men de 

brukar inte vara någonting som jag aktivt tänker på utan jag göra bara det som känns rätt.” 

 – Henry 

Innebörden av ekologisk mat och medförande påföljder diskuterades i olika stor omfattning. 

Liknande argument var återkommande i intervjuerna: fördelarna med ekologiska livsmedel 

var bland annat god hälsa, bättre villkor för människor och djur samt kemikaliefria miljöer, 

medan nackdelarna inkluderade vanor och prisskillnader. Konsumtionen av ekologisk mat är 

dock inte något som förekommer frekvent och inte hos alla. Emellertid finns en positiv 

inställning till ett hållbart matalernativ. Alla handlar inte ekologisk mat eller satsar på övrig 

hållbar matkonsumtion, exempelvis vegetarianism. Vad som är intressant är att samtliga 

uppmärksammade matens ursprung i produktionen på gott och ont. Skillnaden är att detta 

värdesätts i olika hög grad av de intervjuade studenterna. 

Sammanfattningsvis finns en kunskapstörst och engagemang att förändra eller bättra vanor 

som gynnar miljön. Samtidigt finns en motstridighet och en hopplöshet för strukturella och 

individuella beteendeförändringar i mån för miljön. 

5.2. Självbild och ideal 

Bland frågorna fanns ämnet om miljömedveten konsumtion kan vara en sorts ideal. Idealet 

kopplades till hur självbilden stärks vid miljövänliga aktioner och etiska principer. 

Intervjupersonerna instämde till idealet i olika hög grad. En gemensam nämnare är att ett 

sådant ideal är en bra förebild som går att inspireras av. Samtidigt finns en motsträvighet som 

talar för att undkomma tvång till ökat miljövänligt beteende. Flera nackdelar med ett 

ekologiskt tänkande ideal var inte aktuella. Som ett alternativ vore ett sådant ideal snarare en 

motivation till ett ökat miljöbeteende.  

Flera intervjupersoner hävdade att de kände sig bättre när de handlade ekologisk mat eller 

utförde andra handlingar som gynnar miljön. Josef menade att om ekologisk hållbarhet 

främjas och omgivningen gynnas skulle ett miljövänligt val vara ett bättre val. I sådant fall är 
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det acceptabelt att vara självgod och narcissistisk. I en annan diskussion myntades ett begrepp 

för det ekologiskt tänkande idealet.  

”Ja, godhetsapostlarna. Man hör på internet [att] den termen användes det för personer som ska 

vara så goda och säga till alla andra att ’Ni gör fel och jag gör rätt!’ Fast det sker mer subtilt. Det 

är ett uttryck, godhetsapostlarna.” – Samuel 

Ett undantagsfall talade för att ett miljövänligt beteende inte betraktas som ett gott föredöme. 

Motiveringen är att andra handlingar som innefattar problemlösning bör uppmärksammas mer 

än handlingar som berör miljön. 

”Nej, det känns bara onödigt egentligen [att självbilden stärks om man källsorterar]. […] För en 

person kan egentligen bete sig hur som helst och sen när de är i privata situationer så tänker de 

helt annat. […] Jag vet inte, jag tycker inte det är en så stor grej.” – Edward 

Sambandet mellan ekologisk hållbarhet och hälsotrenden belystes i intervjuerna. Debatten om 

ett hälsosamt och miljöorienterat ideal stimulerades ännu mer. Hälsotrenden och 

utseendefixering var återkommande diskussionsteman ur perspektivet som stärker självbilden 

i samband med ekologisk hållbarhet. Intervjupersonerna är bekanta med hälsotrenden och 

skönhetsideal sedan tidigare. Exempelvis berättade Samuel om kvällstidningarnas rubriker 

och förstasidor som ofta handlar om hur läsaren ska se bättre ut, gå ner i vikt eller dylikt. Det 

är inte ovanligt med en hets för att uppnå sådana ideal som rör förbättring av utseendet. 

Vidare kan detta orsaka att självuppfattningen blir sämre, fast det inte enbart rör det yttre. 

Miljöpåverkan spelar en viss roll ur denna aspekt men det största problemet i fallet är den 

ytliga uppfattningen om utseendet. Det handlar alltså inte om etiska principer om att vara 

ekologiskt agerande. Någon som är hälsosam men inte en miljövän får inte lika stora 

konsekvenser för uppfattningen av självbilden. Däremot är effekten motsatt: en hälsosam och 

ekologiskt agerande person får en stärkt självbild.  

En mindre argumentation handlade om vegetarianism. Uppfattningen är att fler har vänt sig 

till denna kosthållning vilket har utvecklats till en trend på senare tid. Idag är det inte lika 

ifrågasatt att vara vegetarian som förut. Detta gäller även den ekologiska 

livsmedelskonsumtionen. Vidare har diskussionen kring kosthållning som vegetarianism varit 

mer ett sidospår och fick därför inte större utrymme i intervjuerna. Istället var djurens rätt mer 

ett aktuellt tema för dialogen. Att djuren ska ha goda förhållanden utan vara hotade eller 
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skadade är ett centralt tema. I sin tur leder detta till goda villkor för människan. Samtliga 

instämde till en konklusion där människor gynnas av goda förutsättningar för djur. 

5.3. Komplexa system 

Den ekologiskt hållbara utvecklingen i relation till organisationer och individer diskuterades i 

intervjuerna. Hur förhållandet ser ut och vilka påverkningsfaktorer som finns visar ett 

beroende och samspel aktörerna sinsemellan, utifrån intervjuerna. Detta kan liknas vid ett 

kretslopp där alla aktörer påverkar varandra och den hållbara utvecklingen. Den låga 

konsumtionen av ekologisk mat såväl som strukturella system kritiserades i diskussionen med 

Josef. Bakgrunden till ett djupare engagemang till ekologism finns i hans kunskapssökande 

och intresse för djur- och rättvisefrågor som initierades på eget initiativ. Orsaken till att 

sådana problem finns beror på ekonomiska system som drabbar andra, exempelvis nyttjandet 

av resurser, menar Josef. För att frigöra sig från en sådan struktur och konsumtion har Josef 

valt att omprioritera sin livsstil till ett mer hållbart alternativ. Varför världen är uppbyggd på 

detta sätt istället för att gynna en ekologisk hållbarhet är för Josef oklart, exempelvis vad 

gäller ekologiska livsmedel.  

”Varför är det inte liksom inte det ekologiska som är normen? För det är så vi alltid har 

producerat mat och det är så jag tycker att vi egentligen borde försöka fortsätta göra. Men sen så 

kommer de här frågorna hur ska vi då liksom försörja, eller hur ska vi tillgodose hela 

befolkningen och deras matproduktion och sånt där och det förstår jag också. Det är ju komplexa 

system liksom.” – Josef 

Utvägar för att bidra till en hållbar utveckling kan innebära att människor väljer ekologiska 

val. Följden av detta är att strukturer påverkas. I sin tur måste dessa anpassas efter 

människorna i strukturen. Detta ställningstagande är inte avvikande i studien. Fler 

intervjupersoner belyser att den individuella såväl som den kollektiva människan som 

ansvarig för en hållbar framtid. Vad som framkom var att människor på individnivå styr det 

strukturella systemet, exempelvis politiskt och ekonomiskt. Några av intervjupersonerna 

menade att strukturer är byggda av och för människor. Dessa strukturer rör politik, juridik, 

ekonomi och så vidare. Sammanfattningsvis sker förändringar i samhället när det kommer 

från den individuella människan snarare än politiska, ekonomiska och övriga organisationer. 

Dock finns en hopplöshet att själv inte kunna påverka och flera intervjupersoner upplever att 
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organiserade system har större förpliktelse att tillgodose sådana problem. Tillit och misstro är 

de centrala känslorna som uttrycktes när frågor ställdes om organisationers ansvar mot miljön. 

”Alltså det är självklart att det hade varit jättebra om det kom från folket, för det är vi som väljer 

våra politiker och det är vi som köper av våra företagare. Men vi är inte så organiserade som 

grupp jämfört med politiken. […] Det är mycket lättare för dem att ta beslut än för oss att gå 

in… Jag ser fortfarande möjligheter inifrån staten och deras möjligheter att påverka genom att 

förändra sitt eget land.[…] Jag tror att möjligheterna ligger i i-länderna för de har mer politiskt 

svängrum och mer ekonomiskt svängrum.” – Tomas 

Enligt några av de tillfrågade manliga studenterna vore ett drömscenario att individer 

lyckades samlas till ett kollektiv för att tillsammans arbeta för en hållbar utveckling. I 

intervjuerna nämndes bland annat aktivistgrupper. Motargumentet var att det finns större 

möjligheter för organisationer för beslutsfattning. Dessa har också fler resurser och är mer 

organiserade. Förändringar, beslutsfattning och nya levnadssätt har samma gemensamma 

konklusion där en subjektiv ståndpunkt talade för att människor skulle påverka större system. 

Dessa system är till för människor och skapade av människor. Därför anser flera 

intervjupersoner att det finns en poäng i att börja med små steg. Den tidigare uttryckta 

hopplösheten är alltså inte avgörande för att kunna låta en påverkan ske från individer.  

”Jag vet inte vem som ska påverka vem. […] Det första är att det är faktiskt konsumenterna, det 

är ju sant. Om jag köper Fairtrade så skickar jag en signal om vad som är okej och inte okej och 

där är det lätt för mig att ta beslut om mina pengar om vad som är värt att lägga pengar på för att 

storföretag är svåra att påverka från mitt håll… […] Det är ju så lätt också, för det är ingen 

privatperson […], det är ju ett företag som går att skyddas dem bakom företagets namn. Det är ju 

inte deras fel att… ja, det påverkar negativt. De tänker på företagets intresse och att det ska 

komma in pengar. Sen när de går hem så kanske de har ett helt annat liv… […] Ja, så det är väl 

konsumenterna egentligen […] och främst i västvärlden, tror jag.” – Tomas 

Flera intervjupersoner uppmärksammar att en förändring i vår konsumtion till största delen 

kommer från företag och en beslutsfattande stat. Däremot behöver befolkningen visa 

motstånd eller signalera vilka önskade förändringar bör ske när dessa är aktuella (och 

inbegriper den totala populationen). Så fort en majoritet av befolkningen uttrycker nya 

ställningstaganden finns möjlighet från staten och företag att skapa nya regler, produktionssätt 

eller liknande. I synnerhet behöver organisationer och individer samarbeta för att uppnå ett 

sådant scenario. 
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”Det är ju en förutsättning, alltså om man, om det finns såna möjligheter. Att man kanske 

politiskt tar upp det. Det skulle ju vara ett sätt, att främja [förändringen] och förändra det själv 

kanske? Det är väl typ så jag tänker... Men det finns ju hur mycket som helst och göra, inte bara 

liksom... Lagstiftning, utan...[…] Vad ska man säga? Till normer. Och normer leder till lagar. 

Jag menar, man får ju börja någonstans.” – Elliot 

Det stora engagemanget för förändring finns hos de flesta intervjupersonerna. 

Sammanfattningsvis upplevdes en påverkan från dem själva svår att åstadkomma utan hjälp 

från de högre utsedda makterna. Däremot fanns en önskan om en förändring organisationer. 

Huruvida människan har utnyttjat planeten är något som gjort människan korrupt vilket 

orsakat kosekvenser, så som utrotade arter. Däremot anser han att detta inte är alarmerande. 

”Ja, men människan är så jäkla korrupt redan […]. Ja, med tanke på hur människan har 

behandlat jorden de senaste… Vad är det? Det kan jag inte säga, men man vet ju till exempel att 

djur också försvunnit. Och växthuseffekten har väl börjat antar jag, håller väl på, svårt att säga… 

men sen tänker jag också det inte direkt något som berör mig […]. Om det är någonting 

människan är duktig på så är det att anpassa sig. Så även om… om gaseller försvinner så 

kommer människan överleva.” – Edward  

5.4. Resultatsammanfattning 

Som resultaten visar skiljer sig intervjuobjektens åsikter och handlingsmönster. Det tyder på 

att hur människor tänker och vad människor gör är två olika saker som antingen visar 

samband mellan varandra eller inte. Vad som påverkar en individs agerande behöver 

nödvändigtvis inte påverka någon annans. Vilken genomslagskraft en påverkan har på 

människors beteende öppnar för en djupare diskussion – föder yttre påverkan en positiv 

inställning för syftet eller blir utfallet negativt? Liksom den här undersökningens resultat har 

tidigare forskning visat (KRAV 2015) att det finns en positiv attityd till miljön och sätten att 

gynna den, samtidigt som en minoritet agerar utifrån detta.  

Studenterna resonerade kring samma tankegång och reflekterade över det egna beteendet. 

Vidare diskuterades hur de uppfattar omgivningens beteendemönster. På grund av skilda 

åsikter och olika intressen fick miljöorientering olika stor betydelse för respektive student. 

Baserat på deras föreställningar om sig själva, sin kunskap och sina ställningstaganden 

tillämpas kognitiv dissonans på olika nivåer. Förändringar sker endast om de är mottagliga för 

detta och upptäcker ett genuint problem som bör lösas. Medvetenheten talar för miljövänligt 

agerande som moraliskt riktigt, trots att detta inte alltid yttrar sig.  
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Flera av de manliga studenterna önskar att de var mer aktiva i miljöfrågan. Dåligt samvete 

framkom när de inte agera utifrån sina principer. I kontrast står individer vars ekologiska 

hållbara åtgärder stärker självbilden. Denna konklusion appliceras inte enbart på individens 

handlande, utan även organisationer kritiseras i sina prioriteringar och beslutsfattanden. 

Publicitet blir en form av självbild hos organisationer. Sambandet mellan ord och handling 

analyseras som vad som borde ske respektive vad som sker. Istället bör fokus finnas på 

konstruktiva lösningar. Samtidigt sker det beslutsfattande organet för större strukturella 

förändringar hos organisationer. Det viktigaste i frågan är att kollektivet och individer 

samspelar för att en gynnsam ekologisk utveckling ska ske. 

Ur forskningssyfte bör dock abstrakta anledningar som önskningar och mål förbises om dessa 

inte uppnås. Vilka är hindren för att inte agera miljövänligt? Tidigare studier (Holmberg, 

Steingrimsdottir & Svensson 2007) förklarar att en mindre andel människor är 

miljöorienterade är på grund av egoistiska värden. Exempelvis är inte ekologisk 

livsmedelskonsumtion den största prioriteringen i matbutiken, trots att trenden har utvecklats. 

Studenterna förklarade att anledningarna till att de inte handlar ekologiskt beror på pris, 

misstänksamhet mot produkterna eller vanor. Enligt statistik och forskning borde de vara mer 

öppna för att bli kunskapsberikad och handla miljömedvetet. Varför är fallet att det finns 

manliga studenter som inte är aktiva miljövänner? I den akademiska världen utvecklas 

intressen för att involveras i nyheter och förstå omvärlden. Utöver detta finns flera 

studentföreningar som engagerar sig i olika frågor som rör social, ekonomiskt eller ekologisk 

hållbar utveckling. Studenter omges av möjligheter att involveras i miljöfrågor då det inte 

råder brist på resurser i den bemärkelsen. 

Vad studenternas beteendemönster visar är ett exempel på sociala fällor i Rothsteins mening 

(2003) och kognitiv dissonans. Som studenterna berättade i intervjuerna uppfattar de någon i 

sin omgivning som en miljövän. Samtidigt upplever de att en stor del av omgivningen inte är 

miljöorienterade, precis som de uppfattar organisationer. Den inställning som föds i denna 

situation är ”gör inte du gör inte jag” och är en del av icke-kooperativ spelteori. Basen för att 

detta ska fungera är tillit, men detta är en bristvara – dels gentemot de andra, dels gentemot 

organisationer. Vad som är det etiskt rätta att göra för miljöns skull, hur omgivningen 

påverkar ens egen inställning och vilka handlingar som utförs kolliderar med varandra. Det 

kausala sambandet är att egna värderingar kan resultera i faktiska handlingar och göra en 
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påverkan i större sammanhang, såsom att engagera sig i en ideell förening. Vidare kan etiska 

principer tryckas ner på grund av misstro till samhällets miljöhandlingar, vilket påverkar vad 

den enskilda individens icke-miljöhandlingar. 

Sammanfattningsvis är den huvudsakliga tanken att instiftandet av samarbete bör ske för att 

öka miljömedvetenheten. Engagemanget bör komma från kollektivet och organisationer: när 

medborgare/kunder visar större miljöintresse rättar sig organisationer efter detta för att 

förändra sin struktur för att uppnå specifika miljömål för verksamheten. Samtidigt bör 

resurser och möjligheter finnas för att individer ska ha chans att agera miljövänligt. Därför bör 

utgångspunkten grundas i uppsatta miljömål och regler som styr miljömedvetenheten hos 

organisationer. När det börjar här kan det överföras till enskilda individer, vars förtroende till 

högre styrande organ ökar när de visar en ekologisk inställning.  

5.5. Övriga reflektioner 

Hur många som finns i varje grupp av karaktärstyper är inte väsentligt. Det viktiga är att 

förstå varför de agerar på ett visst sätt och bemöta dem strategiskt för att uppnå specifika mål, 

exempelvis miljömål. Den mest miljöorienterade karaktärstypen är sympatisören och den mist 

miljöorienterade karaktärstypen är icke-sympatisören. Mellan dessa två finns sökaren, som en 

majoritet av intervjuobjekten tillhör. En hypotes är att detta beror på att inte tillräckligt många 

intervjuades eller att majoriteten hade likartade principer och handlingsmönster på grund av 

slumpen. Ett intressant utfall är att det fanns variationer av värderingar och beteendemönster 

bland intervjupersonerna Tankemönstret bör appliceras på diskussionen om kvinnor och mäns 

olika miljövanor. Istället för att förstå kvinnor som mer miljöorienterade än män bör en 

förförståelse finnas att individer skiljer sig från varandra inom gruppen. Förhållandet mellan 

miljö och utbildningsnivå bör betraktas på liknande sätt som könens förhållande till miljön. 

Karaktärstyperna förstås som en allmän förklaringsmodell för invecklade beteendesystem där 

bakgrund och uppfostran spelar större roll än det biologiska könet eller utbildning. Det finns 

en poäng i att undersöka sociala dimensioner, men det innebär inte att dessa orsakar ett visst 

beteende. Sociala dimensioner kan vara en bidragande faktor, men andra variabler påverkar 

ett förlopp av handlingar och vanor. Skola och uppfostran lär ut värderingar, som tar form i 

faktiska handlingar. Det betyder att värderingar visar vilka handlingar som bör undvikas. Alla 

yttre faktorer som påverkar det individuella beteendet och tankemönstret är ett resultat av 

allmänna förståelser och skapar kognitiv dissonans, därav karaktärstypernas uppkomst.  
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6. Analys 

Fallet med miljöbeteende och värderingar har i denna studie visat att majoriteten av 

studenterna anser att hållbarhetsfrågor är viktiga. Majoriteten av intervjuobjekten berättar 

också att de bidrar till miljön i den grad de förmår. Samtidigt finns det miljövänliga 

handlingar de aldrig eller sällan utför. Liknande slutsatser har redovisats i tidigare studier om 

beteendemönster och värderingar. Följande analys förklarar det snedvridna förhållandet 

mellan tanke och handling som upptäcktes under undersökningen. Med tidigare forskning 

som bakgrund förklaras insamlad empiri. 

6.1. Vem är en miljövän? 

Tidigare studier visar (KRAV 2015, Trygg-Hansa 2011, Kollmuss & Agyeman 2002) att 

bland annat kön och utbildningar är utgångspunkter för analys av människors miljöbeteende. 

Dessa faktorer fungerar som bakomliggande förklaringar till beteendet. För att dra analysen 

längre har ett fynd av tre konstruerade karaktärstyper gjorts och redovisats i kapitel tre. 

Karaktärstyperna är en konsekvens av sorteringen av intervjupersonernas ställningstaganden, 

vilka har jämförts med livsåskådningar för att kunna tala om karaktärstyperna i termer. 

Upptäckta karaktärstyper är sympatisören, sökaren och icke-sympatisören. Varje karaktärstyp 

förklaras utifrån kognitiv dissonans och fenomenet sociala fällor. 

Förhållandet mellan kognitiv dissonans och beteende uttrycks i olika hög grad hos individer, 

men är ett komplext system. En person som uppfattas ha en miljövänlig livsstil och ett stort 

engagemang av utomstående kan fortfarande känna otillräcklighet och sträva efter ännu högre 

mål för att uppnå en så hållbar livsstil som möjligt. Det är viktigt att se bakom våra 

föreställningar kring människors miljöbeteende och deras individuella självuppfattningar. I 

kontrast kan någon annan uppleva att miljöhoten är för stora för att själv kunna göra någon 

påverkan. I båda fallen föds en känsla av hopplöshet, men samtidigt en vilja att skapa 

förändring för en ekologiskt hållbar värld. Individer som ställer sig likgiltiga inför miljöhot 

och lösningar som bör konstrueras för en hållbar utveckling inkluderas i argumentet. 

Beteendeskillnaderna hittas i grupper av människor, som i sin tur hittas i organisationer. Även 

om alla människor gynnas av en hållbar ekologisk miljö är miljöfrågan fortfarande ett 

väldebatterat problem och utgör grogrunden till att vara en social fälla. Huruvida 

miljöorientering är ett individuellt såväl som kollektivt fenomen där en analys sker utifrån 

båda perspektiv i följande avsnitt. 
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6.2. Karaktärstyperna och kognitiv dissonans 

Förståelsen för karaktärstypernas miljöorientering är i denna analys en annan än den i 

common sense-mening. Utan att förklara karaktärstyperna vidare kan dessa uppfattas i sin 

enkelhet utifrån common sense:  

 Sympatisören vore mycket miljömedveten, utför flest miljögärningar och har ingen 

eller relativt lite kognitiv dissonans i sitt beteendemönster. Det innebär även att 

sympatisören kan agera som ett gott exempel och uppfattas som självgod.  

 Sökaren stödjer miljörörelsen men vore inte lika aktiv som sympatisören. Volymen av 

kognitiv dissonans hos sökaren kan räknas som medelhög, eftersom miljöhandlingar 

utförs men inte i hög grad trots att sökaren har kunskap om miljöfrågor. Det innebär 

att de kan känna sig tillfreds med sitt bidrag till miljön, men utför inte mer än 

nödvändigt. 

 Icke-sympatisören struntar i miljöfrågor, men är medveten om sina handlingar som 

icke-miljövänliga. Kognitiv dissonans är hög i relation till beteendet. Detta kan 

jämföras med rökares självuppfattning: de vet att rökning är dåligt, men röker ändå. 

Rimligen skulle icke-sympatisören anse att miljöfrågor är viktiga, men gör inget åt 

det. 

Utan att reflektera kring beteendeskillnaderna och den kognitiva dissonansen som individer 

inom dessa kategoriseringar möter kan det givna problemet kring miljöorientering betraktas 

som triviala. Verkligheten bakom dessa föreställningar är långt ifrån de som common sense 

stödjer. Karaktärstypernas olika grad av kognitiv dissonans redogörs i följande avsnitt. 

Sympatisören är den mest insatt i miljöfrågor och är en aktiv miljövän, av andra kan uppfattas 

som den sanna miljövännen. I common sense-mening saknar sympatisören kognitiv dissonans 

och handlar utifrån det som är moraliskt rätt, enligt tidigare diskussion i avsnittet. Men det är 

just utförandet av vad som känns etiskt rätt som orsakar kognitiv dissonans hos sympatisören. 

För sympatisören känns en icke-miljövänlig handling mycket mer oetisk än vad andra 

individer upplever eftersom sympatisören är mer insatt i ämnet. Detta går att jämföra med 

rökare. De känner till att rökning skadar sig själva och sin omgivning, men fortsätter att röka. 

Sympatisören är en aktiv miljövän men utför inte alla miljövänliga existerande handlingar. 

Däremot är de medvetna i högre grad än övriga om vilka handlingar som är miljövänliga eller 



Arijana Simic  

Kandidatuppsats i sociologi  

Linnéuniversitetet Växjö  

 

40 

ej. Det vore snarare en omöjlighet att uträtta samtliga miljövänliga handlingar, särskilt i 

västvärlden där vi förbrukar naturtillgångar i högre mån än någonsin tidigare (WWF 2014). 

Med andra ord känner sympatisören att det ekologiska fotavtrycket har stor inverkan på 

självbilden, trots att de generellt agerar mer miljövänligt än genomsnittet. De blir varse om 

vilka risker för miljön som ens livsstil kan innebära. Både rökare och sympatisörer upplever 

mental stress och obehag när de reflekterar över sin livsstil. I båda fallen finns bevis för 

uttryckt kognitiv dissonans i relationen mellan etiska principer och handlingar.  

När sympatisörerna reflekterar kring sina miljövanor blir de psykologiskt obekväma och vill 

förändra sin situation och sina handlingar. Framför allt bidrar andras miljöpåverkan till att 

sympatisören känner ännu större ansvar till att göra sitt yttersta för att bidra till en positiv 

miljöutveckling. Fenomen fripassagerare är ett exempel på detta. Innan en förändring är 

möjlig är motivationen att reducera den kognitiva dissonansen genom att undvika situationer 

och information som orsakar dess ökning. Målet är att förbättra sitt miljöbeteende och uppnå 

den maximala nivån av miljövänlighet – ett ideal. Vägen mot den maximala miljövänligheten 

kan redovisas på tre oberoende sätt. Den mest radikala vägen är en förändring av 

beteendet/kognitionen. Exempelvis kan sympatisören bestämma sig för att inte köpa något 

annat än ekologisk mat eller källsortera sina sopor strikt. 

1. Den mest radikala vägen är en förändring av beteendet/kognitionen. Exempelvis kan 

sympatisören bestämma sig för att inte köpa något annat än ekologisk mat eller 

källsortera sina sopor strikt. 

2. Beteendet/kognitionen kan rättfärdigas genom att ändra den motstridande kognitionen, 

vilket är en typ av kompromiss. Ett sådant resonemang kan lyda ”Jag handlar 

ekologisk och vegetarisk mat, men jag har ingen miljöbil”. 

Betydelsen av förändrade eller rättfärdiga kognitioner är värdefulla element som gör att det 

dissonanta förhållandet till beteendet ökar. Detta hör ihop med en persons uppfattning om sig 

själv och sina handlingar – vem man vill vara, hur man borde vara och hur man är. 

Konklusionen är att det finns ett mål med beteendet i framtida sammanhang och hur dessa ska 

uppnås. Den maximala miljövänligheten och idealet är förvisso ouppnåeligt då det ständigt 

uppkommer situationer, information och miljöer där sympatisören känner sig otillräcklig. Det 

finns ingen chans för sympatisören att känna sig nöjd med sitt miljövänliga beteende, 

eftersom det känns som att det aldrig räcker till.  
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Sökaren värnar om miljön och har en allmän kunskap om ekologiska hållbarhetsfrågor. I 

common sense-mening har sökaren en medelhög nivå kognitiv dissonans i sitt beteende. Detta 

stämmer till viss del. Problemet med common sense är att resonemanget inte redogör varför 

sökaren upplever kognitiv dissonans över huvud taget, utan istället antas sökaren ha medelhög 

kognitiv dissonans som om det vore det mest logiska relaterat till de andra två 

karaktärstyperna. Kärnan är att relatera kunskapen och etiska principer till kognitionen för att 

förklara sökarens kognitiva dissonans. 

Det är engagemanget i frågan som spelar roll om sökaren vill reducera sin kognitiva dissonans 

eller ej. Sökaren upplever inte skuld eller ångest inför sina icke-miljövänliga handlingar på 

samma sätt som sympatisören. Sökaren försöker istället finna genvägar som resulterar i en 

”win-win situation”: miljön ska gynnas men utan krav på sökarens miljöhandlingar. Istället 

finns möjligheter för sökaren att ersätta handlingar som inte var miljövänliga, antingen genom 

att själv utveckla andra miljöbeteenden eller finna andras miljöengagemang som en utväg från 

att själv undgå specifika handlingar eller situationer. Alternativet är att miljövänliga 

handlingar uteblir helt på grund av upplevd hopplöshet och oengagerad allmänhet. Sökaren 

har tre knep för att reducera upplevd kognitiv dissonans: 

1. Att rättfärdiga beteendet/kognitionen genom att addera nya kognitioner till sitt 

beteende är ett annat sätt att reducera kognitiv dissonans. Det vill säga att en icke-

miljöorienterad handling kan kompenseras med en annan miljövänlig handling. 

Exempel på ett resonemang är ”All mat jag köper är inte ekologisk, men jag 

källsorterar mycket noggrant”. 

2. Att sluta bry sig eller ge upp. Det finns två huvudsakliga skäl bakom valet av detta 

knep. Det ena skälet är att icke-miljövänliga handlingar kompenseras av andras 

miljöhandlingar, framför allt om de genomförs av sympatisörerna. Sökaren upplever 

att det finns andra människor som utför miljöorienterade handlingar och att ens egna 

bidrag till miljön inte spelar någon roll i jämförelse. Beteendet visar tydliga tecken på 

att agera fripassagerare. Detta är ett led av sökarens första knep att minska den 

kognitiva dissonansen. Det andra skälet till att sökaren väljer att sluta bry sig eller ge 

upp är att det känns hopplöst att lösa miljöproblemen. Ens egna handlingar betraktas 

som en droppe i havet. Känslan förstärks om ingen i omgivningen är vidare engagerad 

i frågan. Ett resonemang är ”Om ingen annan gör något för att rädda miljön, varför ska 
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jag försöka?” Just det andra skälet är ett tydligt tecken på sociala fällor, som redovisas 

i ett senare avsnitt.  

Den största skillnaden mellan sökaren och sympatisören är den mentala stressen som kognitiv 

dissonans för med sig. På grund av ett längre engagemang har sökaren förmodligen inte lika 

stor kunskap kring frågan. Skola, media och sociala nätverk bidrar till sökarens 

allmänbildning, vilket är roten till sökarens ställningstagande. Det är utifrån allmänbildningen 

som sökaren väljer att agera, men detta har inte mynnat ut i vidare engagemang. Sökaren har 

inlärda etiska principer kring vad som är rätt och fel, vilka skulle kunna uppfattas som 

normer. Enligt sina egna föreställningar om vad som är rätt och fel i den ekologiska 

hållbarhetsfrågan upplever sökare att de handlar etiskt. Just detta faktum visar att sökare inte 

drabbas av kognitiv dissonans i hög grad. Samtidigt är sökaren medveten om att det finns fler 

miljövänliga handlingar att utföra, men detta bidrar inte till en ökning av kognitiv dissonans 

eftersom sökaren handlar utifrån sina inlärda värderingar. Skillnader finns i hur sympatisören 

och sökaren resonerar kring utförda handlingar som är icke-miljövänliga. Sådana handlingar 

är hinder för att sympatisören ska uppnå den maximala nivån av miljövänlighet, vilket är 

grundar. Sökaren har inget mål likt detta, utan bidrar till miljön utifrån överkomlig förmåga. 

Miljöfrågan bidrar inte till essensen av sökarens handlingar likt sympatisörens 

beteendemönster. Tecken på kognitiv dissonans är inte lika tydlig hos sökaren eftersom 

värderingar och beteende i viss mån samspelar med varandra. Sökarens mål är att agera 

miljövänligt på enklaste möjliga vis, som illustrerats i tidigare resonemang. 

Kognitiv dissonans uppstår först när sökaren inte agerar inlärda värderingar och miljövänliga 

handlingar. I sådana fall har sympatisören tendenser av icke-sympatisörens beteende, men 

övergången till en ny karaktärstyp är inte aktuell förrän individen agerar utifrån alla kriterium 

för att uppfylla just den rollen. Eftersom sökare befinner sig i mitten av två motpoler i frågan 

har de större benägenhet att anta nya värderingar och beteendemönster som någon av de andra 

två karaktärstyperna representerar. Livsåskådningen sökaren visar ett likartat typexempel för 

att finna en religion enligt sin trosuppfattning. Extremerna av karaktärstyperna saknar tendens 

att anta den motsatta karaktärstypens värderingar och handlingsmönster. Istället sker 

övergångar under en process där nästa beteendemönster och värderingar faller under 

kriterierna för sökaren. När en person antar sin nya roll som sökare kan individen senare 

övergå till någon av de andra karaktärstyperna. 
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Icke-sympatisören och sympatisören kan betraktas som varandras motpoler. För sympatisören 

är ekologiska frågor vår tids viktigaste frågor. Icke-sympatisören betraktar inte ämnet som ett 

av de viktigaste i debatten, utan finner andra problem mer relevanta för vår tid. Till skillnad 

från common sense har icke-sympatisören ingen eller mycket lite kognitiv dissonans på grund 

av lågt intresse och låg grad av utförda handlingar. Till skillnad från sympatisören saknar 

icke-sympatisören mål och motivation för att förändra sitt beteende. En beteendeförändring 

skulle liknas vid ett tvång snarare än en förändring utifrån fri vilja. Detta tydliggörs utifrån två 

centrala punkter i resonemanget: 

1. Att ignorera kognitionen. Icke-sympatisören väljer att inte se miljöhoten av egoistiska 

skäl. Många gärningar kräver personliga resurser, delaktighet och ansvarstagande, 

vilket icke-sympatisören tar avstånd ifrån. Ett sådant resonemang kan exempelvis lyda 

”Jag slänger vissa sopor i naturen, det gör ingenting. Andra sköter sophanteringen”. 

Detta visar tydliga tecken på icke-sympatisörens agerande som fripassagerare. 

2. Att förneka kognitionen. Icke-sympatisören betraktar inte miljöhoten som 

alarmerande, utan väljer att prioritera andra problem som centrala för sitt personliga 

engagemang. På det viset är icke-sympatisören lyckligt ovetande om utfallet av en 

ohållbar utveckling. Exempel på denna tankegång är ”Miljöhoten finns inte eftersom 

de inte drabbar mig”.  

Respektive fall är exempel på reducerad kognitiv dissonans eftersom dessa kolliderar med 

existerande övertygelser. I common sense borde icke-sympatisören uppleva högst kognitiv 

dissonans, liksom exemplet med individer som röker. Skillnaden mellan icke-sympatisören 

och rökare är medvetenheten kring ämnet som föder värderingar och handlingar. Rökare är 

medvetna om hälsorisker och kanske upplever personliga besvär med sin hälsa, för att inte 

tala om det allmänna tabut kring rökning. Icke-sympatisören är inte särskilt intresserad av 

miljön och upplever inga konsekvenser av dess påverkan. Medan rökare vill förändra sin 

situation och motiveras av att reducera dissonansen har icke-sympatisören inget behov att 

reducera den kognitiva dissonansen eftersom den inte finns (eller är mycket låg). Icke-

sympatisören ger inget uttryck för mental stress eller obehag kring sitt beteende på samma sätt 

som rökare. Beteendeförändringar är aktuella först när icke-sympatisören personligen blir 

drabbad av klimatpåverkan. Till dess saknas motivation till sådana beteendeförändringar 

eftersom de inte är aktuella för icke-sympatisörens livsstil.  
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6.3. Karaktärstyperna och sociala fällor 

Redogörelsen av karaktärstyperna möjliggör en analys av ett större system – vårt samhälle. 

Karaktärstyperna är grupper av individer i vårt samhälle och dessa grupper ger sitt uttryck i 

samhällsordningen och allmänna normer. Under tidigare diskussion framkom hur och varför 

kognitiv dissonans uppstod i kontrast till karaktärstypernas övertygelser. Övertygelserna 

skapar normer för beteendet vad gäller det aktuella ämnet, som miljöfrågor, och hur dessa bör 

hanteras. Normer påverkar mer än en allmän jargong om moral och hur dessa uttrycks via 

handlingar. För att normer ska verka över huvud taget bör normerna antagas av en etablerad 

grupp.  Antagandet av normer föder tilliten till dem i ett specifikt samhälle, under en specifik 

tidpunkt eller i en specifik situation. 

I det stora hela bör problem som miljöhot organiseras av större verksamheter, exempelvis 

olika myndigheter. För att organisationer i första hand kan verkställa sina respektive 

verksamheter finns en central faktor som påverkar organisationernas riktning – rationalitet 

och tillit. Om alla aktörer, individuella såväl som organisatoriska, vinner på att samarbeta är 

det rationella valet att samarbeta. Saknas tillit till att ”de andra” inte samarbetar är det 

rationella beslutet att inte samarbeta, eftersom åtminstone någon mer aktör krävs för att 

samarbetet ska fungera. Att samarbeta eller ej är rationella val beroende på tilliten till ”de 

andra” och samarbetet mot ett gemensamt mål, exempelvis att gynna miljön ur en viss aspekt. 

Således kan gemensamma mål uppnås endast om det finns tillit aktörerna emellan för ett 

samarbete. Utan tilliten är sociala fällor ett faktum och en stor andel av aktörerna drabbas av 

sämre villkor, trots att samarbete hade gynnat samtliga parter.  

Ur en rationell synvinkel vill de flesta individer att miljöutvecklingen går en god väg till 

mötes. Den etablerade karaktärstypen i samhället är sökare: de står positiva till förändringar, 

men driver inte dessa längre än överkomliga och nödvändiga handlingar. De övriga två är 

extremer på varsitt håll som uttrycker två olika ståndpunkter där sökare befinner sig i ett 

mellanläge. På ett sätt har sökare behandlat båda ståndpunkter och kompromissat mellan 

dessa för att bilda en egen ståndpunkt. Vilken är ståndpunkten? Handlingar ska gynna miljön, 

men de ska inte vara ansträngande. Miljön får hjälp i den mån som är alarmerande och 

överstigs särskilda mål är det en bonus. Dock är hjälpen möjlig inom ramen för överkomliga 

handlingar på individnivå. Utifrån detta argument finner organisationer möjlighet att utveckla 

strategier för att få en miljöcertifiering. Beroende på vilken typ av organisation som behandlar 
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frågan berörs denna i olika omfång. En hjälporganisation för miljön tenderar i högre grad att 

välja ekologiska handlingar än ett multinationellt företag, såvida inte miljöfrågan gynnar 

deras egenintresse. Finns chans till profit eller en certifiering som gynnar en organisations 

rykte finns en större motivation till att agera miljövänligt. 

Å andra sidan drivs den etablerade gruppen av egenintresse av olika skäl. Exempel på 

egenintressen kan vara lathet eller vinstdrivande intressen. Egenintresset lämnar tillitens kraft 

och det rationella beslutsfattandets gränser i en farozon. Inom ramen för egenintresset 

avgörande av ett samhälle, en situation eller en händelse är sociala fällor möjliga. Därmed inte 

sagt att sympatisören och icke-sympatisören saknar påverkan i frågan. Sympatisörer är den 

grupp som bidrar mest till miljön genom kunskap, värderingar, handlingar eller en 

kombination av dessa. På grund av ett aktivt miljöengagemang öppnas möjligheten för att de 

andra karaktärstyperna att agera fripassagerare, framför allt på sympatisörens bekostnad. 

Visserligen kan sökare välja att pendla mellan en miljöorienterad livsstil eller ej, men 

handlingarna drivs ännu av egenintresse. Dock är sökaren inte den enda karaktärstypen som 

utför miljövänliga handlingar av denna anledning. Att spara pengar, att stärka självbilden 

genom att känna sig duktig eller att sakna ork att utföra handlingar är exempel på samtliga 

karaktärstypers egenintressen. 

Sammanfattningsvis är den centrala punkten att individer i ett samhälle har störst tillit till att 

sympatisörer utför en omfattande mängd miljöhandlingar. Dock har inte sympatisören störst 

tillit i samhället, eftersom de möter motstånd av icke-sympatisörer. Konfliktens innebörd är 

att båda sidor saknar trovärdighet hos en större population på grund av hur respektive grupps 

bedömning. Sympatisörer talar för en ekologisk hållbarhet, men brister i andra frågor som 

icke-sympatisörer förespråkar för. I sin tur betraktar icke-sympatisören miljöfrågor som ett 

problem som hotar andra problem, inte vice versa. Starten på en social fälla är möjlig, men 

går att koordinera. Sökaren samordnar karaktärstypernas ståndpunkter genom att välja 

argument och förslag anpassade efter en större population. En hypotes är att en majoritet av 

populationen tillhör karaktärstypen sökare. Därför får sökare störst tillit av populationen när 

det gäller miljöfrågornas totala omfattning. Värderingar och handlingar kan vägas upp lika 

tunga. Utifrån sökarens bedömning görs rationella beslut i strukturella förändringar rörande 

ämnet, men dessa är möjliga enbart genom motpolernas påverkan.  
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7. Slutsatser 

För ett upprätthållande av ekologisk hållbarhet bör alla delaktiga finna sitt ansvar för åtgärder 

av miljöproblemen. Hur detta sker analyseras med hjälp av tidigare forskning och teoretiskt 

fundament. För studiens syfte redogörs frågeställningen och sammanfattar analysen. 

- Hur kan relationen mellan miljöbeteende och miljövärderingar begripas hos unga 

män i utbildning? 

Först och främst är män inte en homogen grupp med identiska beteendemönster och 

värderingar. Samma tankemönster bör finnas vid tal om utbildningsnivåer. Inom gruppen 

finns variationer såsom uppväxt, traditioner, politiska åsikter, yrkesområden med mera. Med 

andra ord bör en analys av miljöhandlingar och miljövärderingar ske utanför statistiska 

redovisningar – alla kvinnor är inte miljövänliga, alla män är inte miljöfientliga och så vidare. 

Dessa bör tas i beaktande, framför allt bakgrund som formar individers etiska principer. Hur 

högt etiska principer värderas avgör individens karaktärstyp. I olika hög grad utvecklas 

beteendemönster som skapar variationer inom respektive karaktärstyp. Vad karaktärstyperna 

söker är vissa gemensamma egenskaper för att uppfylla dess kriterier. I led med kriterierna 

finns olika hög volym av kognitiv dissonans hos respektive karakärstyp. Ju mer hängiven en 

individ är till miljön desto mer ökar individens känsla av kognitiv dissonans. Innebörden är att 

aktiva miljövänner upplever större ansvar för att göra mer – problemen verkar aldrig ta slut.  

Resultaten har visat att studenterna är miljömedvetna och känner till uppkomsten av flera 

problem som sker på individnivå, exempelvis värdet av återvinning. Genom kognitiv 

dissonans upplever individer olika hög grad skyldighet gentemot miljön på grund av sina 

värderingar. Miljömedvetna beslut kan betraktas som ”en droppe i havet” och saknar därför 

betydelse för individens motivation att agera miljövänligt. Innbörden är att beteendet inte 

räcker till eftersom miljöproblemet upplevs betungande. Ett annat perspektiv är att utnyttja 

andra som agerar utifrån ett miljöorienterat beteende eller ignorera miljöhoten helt. I båda 

fallen finns exempel på att agera fripassagerare. Antingen är miljövänliga handlingar inte 

aktuella på grund av lågt engagemang i omgivningen eller på grund av att andra fyller den 

miljövänliga funktionen. Handlingar utifrån miljömedvetenhet är inte ett givet antagande. 

Som analysen visar uppstår ovilja eller oförmåga att gynna miljön, främst på grund av tillit 

och rationalitet.  
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För att ett ökat miljöintresse ska vara möjligt bör sympatisörens ståndpunkt förenklas och 

etableras hos en större population. Det är inte rimligt att föreslå att samtliga medborgare 

enbart ska handla ekologisk mat eller att alla ska köpa miljöbilar. Sannolikheten är att 

majoriteten inte kommer utföra någon av dessa handlingar. Framför allt rör miljömedvetna 

handlingar den fria viljan att utföra en miljöhandling. Resonemang, likt det ovan nämna, 

skulle snarare vara omotiverat för individen att agera. För att få förtroende hos populationen 

bör egenintresset i första hand bemötas. När miljöhandlingar finns till den grad där de flesta 

människor i ett samhälle har vilja och förmåga att utföra dem kan mer omfattande lösningar 

möjliggöras gradvis, inte med en gång. Gynnar det individen själv, den stora populationen och 

utlovar samarbete är det rationella valet ett faktum. En lösning vore att hitta de mest 

oroväckande miljöproblemen och dess orsaker där individer kan bidra till en positiv 

utveckling ur ett mikroperspektiv. Ledord som ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något” 

är vanligt förekommande i argumentet. Målet vore att låta dessa slagord utvecklas ännu mer 

kraftfullt i hopp om att utveckla alla hållbarhetsperspektiv – ekologiska, sociala och 

ekonomiska. När ”allas” egenintressen gynnas föds tillit och rationalitet för samarbete. Det 

för det (eko)logiska valet närmre verkligheten. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide (150409) 

Introduktion 

Kort introduktion och (generell och specifik) bakgrundsinformation om informanten:  

 Kön (intervjupersonerna är män) 

 Ålder 

 Utbildning 

 Yrke/arbete 

 Var informanten kommer från 

 Andra intressen, aktiviteter och engagemang som intervjupersonen sysselsätter sig 

med på sin fritid 

Intervjun 

1. Inledande frågor 

a. Be intervjupersonen berätta om allmänt förhållningssätt till miljö- och klimatfrågor 

b. Minnen från förr när miljöfrågor tagit större utrymme, exempelvis projekt i skolan 

(personligen skulle jag lära mig om sopsortering) 

c. Förhållningssätt till ekologisk mat – bra eller dåligt? Varför/varför inte? 

2. Uppföljningsfrågor 

3. Sonderande frågor 

a. Be om exempel från allmänt beteende för att gynna miljön 

b. Be om exempel från konsumtion i butik, huruvida ekologiskt tänkande är inblandat 

m.m. 

4. Specificerande frågor 

a. Fånga upp vad respondenten kan säga i allmänhet - "Hur? Varför? Hur kände du då?" 

b. Fråga om beskrivningar av situationer, reflektioner då och nu m.m. Exempelvis en 

symbolisk miljöhandling som att panta – varför, hur respondenten tänker, exempel 

på vad som gör respondenten handlar etiskt rätt eller inte 

5. Direkta frågor 

a. Belöning för miljöhandlingar (exempelvis pengar för pant, gratis cykelunderhåll om 

den används m.m.) Eget exempel från jobbet med Earth Week. 

b. Ta upp en av nackdelarna med ekologisk mat – kostnad, diskutera att priserna mer 

har jämnat ut sig. 

6. Indirekta frågor 

a. Hur omgivningen (familj, kollegor, vänner) förhåller sig till miljöfrågor 

b. Hur media, reklam, skola, arbetsplats har påverkat förhållningssättet 

c. Hur omgivningen uppfattar ekologisk mat enligt informanten 
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7. Strukturerade frågor utifrån de teman som är aktuella för intervjun (se frågor ovan): 

a. Miljö- och klimathot, tankar i allmänhet 

b. Bakgrund 

c. Fokus: ekologisk mat 

8. Tystnad emellanåt för att informanten ska få reflektera över sitt svar 

9. Tolkande frågor 

Avslutande diskussion 

1. Finns det mål för beteendeförändringar i miljö- och klimatpåverkan? Vilka? Hur ska dessa 

uppnås? 

2. Tycker du att du har gett en rättvis bild av dig själv? 

3. Tillägg, vidare frågor, funderingar och öppna upp för eventuell uppföljning vid behov. 

Viktigt att tänka på innan, under och efter intervjun 

 Bra bandspelare och bra mikrofon innan intervjun börjar. 

o OBS! Om intervjupersonen inte vill vara med på en inspelad intervju finns risk att viss 

data, uttryck eller fraser går förlorade. Be om att få återkoppla vid behov! 

 Reagera på adjektiv och begrepp. ”Vad menar du med detta?” 

 Ställa följdfrågor, sonderingsfrågor och preciserande frågor där det uppstår luckor i 

intervjupersonens berättelse. 

 Vid behov ändra ordningsföljden i intervjun. 

 Tystnad är viktigt! 

 Frågorna finns till om intervjupersonen inte har många reflektioner själv – frågorna finns som 

ett hjälpmedel för att leda intervjun men inte styra den helt! 

 Efter intervjun anteckna upplevelser kring hur intervjun gick, var den gjordes, hurdan miljön 

var och andra upplevelser kring intervjun. 


