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Förord 
	

Den	här	rapporten	föddes	ur	ett	intresse	för	ciklär	ekonomi	och	en	övertygelse	om	

att	många	av	världens	naturtillgångar	kommer	att	bli	knappa	inom	vår	livstid.	

Priset	på	naturtillgångar	har	under	1900-talet	kontinuerligt	sjunkit	tack	vare	att	

den	tekniken	som	används	för	att	utbryta	råmaterialet	har	blivit	bättre	och	

effektivare	.	Denna	trenden	har	sedan	millenniumskiftet	vänt	och	priserna	på	

råmaterial	är	idag	högre	än	någonsin	tidigare	och	kurvan	pekar	uppåt.		

	

Dagens	konsumtionssamhälle	präglas	av	en	linjär	ekonomi,	där	vi	köper,	sliter	och	

slänger	80%	av	produkter	kastas	inom	6	månader	och	90%	av	råmaterial	blir	

avfall	redan	innan	produkten	har	lämnat	fabriken.	Den	linjära	

konsumtionsmodellen	bygger	på	att	utvinna	och	förädla	råmaterlial	till	en	produkt	

som	företaget	kan	sälja	till	konsumenterna,	sen	är	det	konsumenternas	ansvar	att	

göra	sig	av	med	produkten	när	den	inte	längre	fyller	något	syfte.	År	2010	användes	

65	miljarder	ton	råmaterial	för	konsumtion,	denna	siffran	förväntas	öka	tlll	82	

miljarder	ton	till	2020.	Vi	utvinner	mineraler	och	andra	icke-förnybara	resurser	ur	

marken.	Det	här	sättet	att	konsumera	har	under	senare	tid	blivit	starkt	ifrågasatt	

för	att	ersättas	med	ett	mer	hållbart	beteende.	

	

Vårt	samhälle	utvecklat	den	linjära	ekonomin	till	perfektion	under	de	senaste	150	

åren.	Trots	att	vi	som	samhälle	vet	att	många	av	de	produkterna	som	vi	använder	

dagligen	är	beroende	av	ändliga	resurser	så	fortsätter	vi	att	konsumera	

produkterna	i	allt	högre	hastighet	i	takt	som	att	vi	blir	fler	människor	på	jorden	

samt	fler	människor	med	bättre	ekonomiska	förutsättningar.	Världsbefolkningen	

har	fyrdubblats	under	de	senaste	100	åren.	Befolkingstillväxten	tillsammans	med	

industrialiseringen	har	lett	till	en	kraftigt	ökad	resursförbrukning	och	därav	också	

avfall.	Befolkningstillväxten	tros	forsätta	öka	fram	till	2100	och	då	vi	kommer	vara	

runt	10	miljarder	människor.	De	klimat	och	miljöproblem	som	vi	har	idag	har	

skapats	under	de	senaste	seklet,	under	denna	tiden	har	mänskligheten	gått	från	två	

miljarder	till	sju	miljarder.		

	

Efter	att	ha	läst	en	uppsjö	mängd	teori	kring	cirkulär	ekonomi,	hållbarhet	och	

dagens	konsumtionsbeteende	så	stod	de	klart	för	oss	att	sätter	vi	konsumerar	
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kommer	att	förändras	mot	en	miljöanpassad	konsumering,	inte	minst	eftersom	

den	klassiska	ekonomiska	modellen	av	utbud	och	efterfrågan	kommer	att	pressa	

priserna	på	råmaterial	upp	till	höjder	där	en	förändring	är	ett	måste.	

Miljöanpassad	konsumtion	har	vuxit	starkt	de	senaste	åren	men	teorin	som	finns	

kring	miljövänligt	köpbeteende	lämnar	en	splittrad	bild	över	varför	konsumenter	

väljer	att	handla	miljövänligt.	Därför	skiftade	vårt	intresse	från	cirkulär	ekonomi	

mot	faktorer	bakom	miljövänligt	köpbeteende.	
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Abstract 
 
Using	a	qualitative	research	and	semi-structured	interviews	this	study	aims	to	

describe	what	motivates	green	buying	behaviour.	During	the	last	few	decades	

consumers	have	increasingly	started	to	adopt	a	more	environmentally	friendly	and	

sustainable	buying	bahaviour.	Consumers	buying	behaviour	was	previously	based	

on	cultural,	social,	personal	and	psychological	factors,	but	recently	it	has	changed,	

there	is	now	a	demand	for	products	and	services	that	not	only	satisfy	the	

customer's	immediate	needs,	but	also	has	a	positive	impact	on	the	environment.	

There	is	no	consensus	in	the	current	situation	around	what	motivates	

environmentally	friendly	purchasing	behavior,	previous	research	highlights	factors	

such	as	price	and	quality,	emotion,	culture	and	morality.	Other	research	claims	that	

functionality,	social	factors,	temporary	factors	and	knowledge	motivates	

environmentally	friendly	purchasing	behavior,	which	in	turn	justifies	further	

studies	on	the	subject.	

	

This	study	shows	that	the	price	of	an	environmentally	friendly	product	is	more	

elastic	and	consumers	are	prepared	to	pay	more	for	an	environmentally	friendly	

product.	Consumers'	willingness	to	pay	more	are	rooted	in	an	expectation	of	a	

higher	quality	and	a	desire	to	protect	the	environment.	Emotions	are	a	big	

motivation	behind	eco-friendly	purchases	and	bottoms	in	either	pride	and	guilt	or	

a	combination	of	the	two.	This	study	also	proves	that	knowledge	of	why	a	product	

is	environmentally	friendly	is	a	key	factor	as	to	why	people	consume	

environmentally	friendly.	
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Sammanfattning 
	

Genom	en	kvalitativ	forskningsansats,	som	bygger	på	semi-strukturerade	

intervjuer,	så	syftar	denna	studie	att	beskriva	de	faktorer	som	motiverar	till	

miljövänligt	köpbeteende.	Under	senaste	årtionden	så	har	konsumenter	i	större	

utsträckning	börjat	konsumera	mer	miljövänligt.	Tidigare	så	har	konsumenters	

köpbeteenden	grundats	i	kulturella,	sociala,	personliga,	och	psykologiska	faktorer	

men	på	senare	tid	så	har	det	förändrats.	Det	finns	en	efterfrågan	på	produkter	som	

inte	bara	tillfredsställer	kundens	direkta	behov	utan	som	också	har	en	positiv	

påverkan	på	miljön.	Det	råder	ingen	konsensus	i	dagsläget	kring	vad	som	

motiverar	till	miljövänligt	köpbeteende,	tidigare	forskning	lyfter	fram	faktorer	som	

pris	och	kvalité,	känslor,	kultur	och	moral.	Annan	forskning	hävdar	att	

funktionalitet,	sociala	faktorer,	tillfälliga	faktorer	och	kunskap	motiverar	

miljövänligt	köpbeteende,	vilket	i	sin	tur	motiverar	till	ytterligare	studier	kring	

ämnet.	

	

Resultatet	från	studien	beskriver	att	priset	på	en	miljövänlig	produkt	är	mer	

elastiskt	och	konsumenter	är	beredda	att	betala	mer	för	en	miljövänlig	produkt.	

Konsumenternas	vilja	att	betala	mer	bottnar	i	en	förväntan	på	högre	kvalité	och	en	

vilja	att	värna	om	miljön.	Känslor	är	en	stor	motivation	bakom	miljövänliga	köp	

och	bottnar	antingen	i	stolthet	eller	skuld,	eller	en	kombination	av	de	två.	Studien	

visar	att	kunskap	om	varför	en	produkt	är	miljövänlig	är	en	avgörande	faktor	till	

varför	människor	konsumerar	miljövänligt.		
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
	

Dagens	konsumenter	anpassar	mer	och	mer	sitt	köpbeteende	för	en	hållbar	

framtid	och	köper	i	större	utsträckning	produkter	och	tjänster	som	inte	påverkar	

miljön	negativt	(Gonçalves,	Lourenço	&	Silva,	2016).	Köpbeteende	är	ett	område	

som	är	väl	utforskat.	Två	författare	som	är	erkända	inom	köpbeteende	är	

Armstrong	och	Kotler	(2011)	de	menar	att	de	mest	grundläggande	faktorerna	som	

påverkar	konsumenters	köpbeteende	är	kulturella	faktorer,	sociala	faktorer,	

personliga	faktorer	och	psykologiska	faktorer.	Solomon,	Bamossy,	Askegaard	och	

Hogg	(2013)	som	också	är	framstående	inom	området	berör	liknade	faktorer	och	

lämnar	följade	beskrivning.		

	

Kulturella	faktorer	skapar	en	bred	och	djup	bild	av	konsumentbeteende.	Kultur	är	

enligt	författarna	det	mest	grundläggande	i	vad	en	person	vill	ha	och	hur	hen	beter	

sig.		(Armstrong	&	Kotler,	2011;	Solomon	et	al.	2013)		Sociala	faktorer	så	som	

familj,	sociala	roller	och	status	påverkar	konsumenter.	Många	små	grupper	

influerar	konsumenters	köpbeteende.	Familjen	och	vänner	har	stort	inflytande	på	

köpbeteendet	(Armstrong	och	Kotler,	2011).	Produktinformation,	

rekommendationer	av	produkter	samt	vilka	varumärken	som	är	bra	kommer	

enligt	författarna	i	stor	utsträckning	från	vänner	och	bekanta	snarare	än	från	olika	

kanaler	av	marknadsföring	(Solomon	et.al.,	2013).	Personliga	faktorer	är	tex	

konsumentens	ålder,	job,	ekonomisk	situation,	livsstil	och	personlighet.	Människor	

som	delar	några	eller	flera	av	dessa	kategorier	tenderar	att	ha	liknande	

köpbeteende	enligt	författarna	(Armstrong	och	Kotler,	2011;	Solomon	et.al.,	2013;	

Horská	&	Sparke,	2007).	Psykologiska	faktorer	berör	motivation,	uppfattning,	

övertygelse	och	attityder.	Armstrong	och	Kotler	(2011)	menar	på	att	det	finns	två	

typer	av	motivation,	biologisk	och	psykologisk.	Biologisk	är	tex	hunger,	törst	och	

obehag	mendans	psykologisk	motivation	är	tex	behovet	av	att	synas,	självförtoede	

och	tillhörighet.	

 
1.2 Problemdiskussion 
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Konsumenters	kriterier	för	att	utvärdera	en	produkt	eller	tjänst	har	förändrats	

under	de	senaste	årtionden.	Det	finns	en	efterfrågan	på	produkter	som	inte	bara	

tillfredsställer	kundens	direkta	behov	utan	som	också	har	en	positiv	påverkan	på	

miljön	eller	samhället	på	lång	sikt	(Follow	&	Jobber,	2000).	Därför	måste	företag	

idag	förstå	vilka	de	miljövänliga	konsumenterna	är	och	vad	som	motiverar	deras	

köp	(Gonçalves	et.al.,	2016),	utöver	kvalité	och	pris	som	är	konstanta	faktorer	

(Sheth,	Newman	&	Gross,	1991;	Luchs,	Phipps	&	Hill,	2015;	Gonçalves	et.al.,	2016),	

även	om	flertalet	konsumenter	är	villiga	att	betala	mer	för	miljövänliga	alternativ	

(Laroche,	Bergeron	&	Forleo,	2001;	Magnusson,	Arvola,	Hursti,	Åberg	&	Sjödén,	

2003).	Samtidigt	kan	en	produkt	som	har	negativa	miljökonsekvenser	få	en	rejäl	

nackdel	på	marknaden	(Follow	&	Jobber,	2000),	34%	av	1000	respondenter,	i	en	

studie		från	1992,	svarade	att	de	någon	gång	har	bojkottat	ett	företag	som	varit	

vårdslösa	mot	miljön	(Roberts,	1996).		

	

I	tidigare	studier	om	attityder	och	beteenden,	gällande	miljövänliga	köp,	har	det	

framgått	att	det	existerar	ett	gap	mellan	konsumenternas	attityder	och	beteende.	

Konsumenterna	i	fråga	är	miljömedvetna,	men	de	reflektera	inte	deras	

miljövänliga	attityder	med	miljövänligt	köpbeteende	(Young,	Hwang,	McDonald	&	

Oates,	2010).	En	studie	visade	att	mellan	46	-	67%	av	populationen	hade	en	positiv	

attityd	till	ekologisk	mat,	men	endast	4	-	10%	av	samma	respondenter	visade	

uppsåt	att	handla	ekologiskt	(Magnusson	et.al.,	2003).	Flera	undersökningar	

stödjer	detta	fenomen	där	30-50%	har	i	avsikt	att	konsumera	miljövänligt,	men	

den	faktiska	marknadsandelen	ofta	är	under	5%	(Carrington,	Neville,	Whitwell,	

2010;	Young	et.al.,	2010).	I	en	rapport	gjord	av	BBMG	(2012),	som	är	ett	

marknadsföringsbolag	som	specialiserar	sig	på	hållbara	varumärken,	framgår	det	

att	75%	av	konsumenter	skulle	vara	villiga	att	köpa	produkter	som	är	miljövänliga	

om	produkten	var	likvärdig	i	kvalité	och	78%	om	den	var	likvärdig	i	pris.	Detta	är	

baserat	på	6224	respondenter	från	de	sex	mest	inflytelserika	marknaderna	

(Brasilien,	Kina,	Tyskland,	Indien,	Storbritannien	och	USA).		

	

Forskare,	från	olika	ämnen,	har	de	senaste	40	år	studerat	drivkrafter	och	vad	som	

motiverar	konsumenter	till	miljövänligt	köpbeteende	(Antonetti	&	Maklan,	2014).	

Men	den	terori	som	finns	idag	ger	olika	bilder	av	vad	som	är	relevant	när	det	

kommer	till	miljövänligt	köpbeteende,	olika	författare	belyser	olika	faktorer	som	
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sägs	motivera	konsumenter.	Det	råder	mer	konsensus	kring	generella	

köpbeteenden,	samt	mer	erkända	teorier	(Armstrong	&	Kotler,	2011;	Solomon	et	

al.	2013),	som	inte	kopplas	till	specifika	koncept	som	miljövänligt	köpbeteende.	

Luchs,	Phipps	&	Hill	(2015)	argumenterar	för	fyra	perspektiv	på	miljövänlig	

konsumtion,	kognitivt,	emotionellt,	moraliskt	och	kulturellt.	Gonçalves	et.al.	(2016)	

refererar	till	Sheth	et.al.’s	(1991)	konsumeringsvärden	när	de	gör	sin	kvantitativa	

studie	om	vilka	konsumeringsvärden	som	är	avgörande	för	miljövänligt	

köpbeteende.	Enligt	Sheth	et.al.	(1991)	finns	det	fem	konsumeringsvärden	som	

påverkar	miljövänliga	köp.	Dessa	är	funktionellt	värde,	socialt	värde,	emotionellt	

värde,	tillfälligt	värde	och	epistemiskt	värde.	Gonçalves	et.al.	(2016)	argumenterar	

för	att	ett	ensamstående	värde	inte	leder	till	ett	miljövänligt	köp,	det	måste	backas	

upp	av	ytterligare	ett	eller	flera	värden.	Gonçalves	et.al.	(2016)	förutsätter	även	att	

funtionellt	värde	är	ständigt	påverkande	och	använder	det	sedan	för	att	para	ihop	

med	emotionellt,	tillfälligt	och	socialt	värde	för	att	ta	reda	på	vilka	som	har	högst	

konsekvens	ihop.	

 
1.3 Problemformulering 
Vilka	faktorer	motiverar	konsumenter	till	miljövänliga	köp?	

 
1.4 Syfte 
Syftet	med	rapporten	är	att	beskriva	vilka	faktorer	som	motiverar	konsumenters	

miljövänliga	köpbeteende.		
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2 Teori 
2.1 Miljövänliga köpbeteende 
 

Kognitivt	värde	menar	att	miljövänligt	köpbeslut	baseras	på	rationalitet	som	är	

inriktade	på	nytta	och	personlig	vinst,	det	vill	säga	om	köpet	leder	till	positiva	

följder	förr	eller	senare	(Follow	och	Jobber,	2000).	Luchs	et.al.	(2015)	menar	att	

människor	inte	kommer	att	handla	ansvarsfullt,	varken	socialt	eller	mot	miljön,	om	

inte	den	personliga	vinsten	överstiger	den	upplevda	kostnaden,	såsom	lägre	

prestanda,	högre	kostnader	eller	andra	obekvämligheter	som	kan	tänkas	

tillkomma	vid	miljövänliga	val.	Konsumenter	väljer	lätt	icke-miljövänliga	val	om	de	

uppfattar	att	negativa	personliga	följer	är	kopplade	till	miljövänliga	alternativ.		

Follows	och	Jobber	(2000)	förklarar	att	om	konsumenter	har	positiva	attityder	

gentemot	miljön,	så	kan	attityderna	ändå	motsägas	om	konsumentens	personliga	

vinst	löper	risk	för	negativa	konsekvenser.	Därför	argumenterar	Follows	och	

Jobber	(2000)	att	marknadsförare	bör	kommunicera	personliga	och	miljövänliga	

följder,	men	samtidigt	minska	de	negativa	personliga	följderna	som	miljövänliga	

produkter	kan	ge.	Luchs	et.al.	(2015)	nämner	Toyota	som	exempel.	När	de	

producerar	deras	miljövänliga	bilserie	Prius,	så	arbetar	dem	för	att	behålla	deras	

kärnfunktioner	som	funktionalitet,	ekonomiska	och	pålitliga	bilar	(Luchs	et.al.,	

2015).	

 
Emotionellt	värde	grundar	sig	på	känslor	som	är	kopplade	till	miljövänliga	beslut	

(Luchs	et.al.,	2015),	som	de	kognitiva	värden	inte	tar	hänsyn	till,	enligt	Antonetti	

och	Maklan	(2014).	Att	känna	skuld	är	en	stark	känsla	som	direkt	kan	kopplas	till	

beslutstagande	och	beteende,	främst	inom	miljövänliga	och	sociala	köpbeslut.	

Skuld	kan	skapas	genom	att	en	person	tidigare	genomfört	ett	icke-ansvarsfullt	

köpbeslut	och	därför	känner	en	direkt	skyldighet	till	negativa	följder	som	köpet	

kan	tänkas	ha	på	miljön	eller	sociala	akörer,	som	barnarbete	i	U-länder	eller	

utsläpp	(Luchs	et.al.,	2015).	Antonetti	och	Maklan	(2014)	förklarar	att	tidigare	

erfarenhet	av	skuldkänslor	ofta	leder	till	att	konsumenten	i	framtiden	genomför	

bättre,	miljövänligare	eller	socialt	ansvarsfulla	köpbeslut.	Konsumenter	kan	också	

förutspå	en	känsla,	vilket	visar	sig	framkalla	miljövänligt	köpbeteende	(Luchs	et.al.,	

2015).	Konsumenter	agerar	ansvarsfullt	till	större	grad	om	dem	vet	att	deras	

handlingar	kommer	ha	en	positiv	påverkan	på	miljön	(Roberts,	1996;	Gonçalves	



  
 

5 

et.al.,	2016).	Konsumenter	som	tror	att	deras	köpbeslut	kommer	hjälpa	att	skydda	

miljön	leder	till	positiva	känslor	(Lin	&	Huang,	2012),	som	stolthet	(Luchs	et.al.,	

2015).	Lin	och	Huang	(2012)	menar	också	att	människors	attraktion	eller	

nyfikenhet	grundar	sig	i	en	blandning	av	rationalitet	och	känslor,	och	att	känslor	

alltid	spelar	in	i	våra	miljövänliga	köpbeslut.	

 
Kulturellt	värde	är	något	som	människor	hela	tiden	utsätts	och	blir	uppmuntrade	

att	ta	hänsyn	till.	Övervikt,	offentlig	hälsa	och	klimatförändringar	är	klassiska	

kulturella	problem	som	definerar	2000-talet	och	som	dagens	konsumenter	

uppmuntras	att	reflektera	över	när	de	konsumerar	för	att	ses	som	ansvarsfulla	och	

medvetna	konsumenter.	Författarna	menar	att	dessa	kulturella	ansvar	formas	av	

institiutioner,	regeringar	och	större	kulturella	processer	(Luchs,	Phipps	&	Hill,	

2015).	Balderjahn	(2013)	förklarar	att	individuell	konsumtion	påverkas	till	stor	

del	av	samhälls-	och	politiska	strukturer.	Konsumenter	blir	mer	och	mer	medvetna	

om	hur	deras	beteende	påverkar	globala	förhållande	och	värdekedjor.	När	en	

person	handlar	kläder	så	är	hen	mer	kopplad	än	någonsin	till	välmåendet	hos	

fabriksarbetaren	i	Bangladesh	(Luchs	et.al.,	2015).	

 
Moraliskt	värde	är	Luchs	et.al.’s	(2015)	sista	faktor	som	påverkar	konsumenter	

vid	miljövänliga	köp.	Ansvarsfullhet	vid	köp	är	också	tätt	kopplat	till	moraliska	

frågor	eftersom	konsumenters	handlingar	kan	påverka	andra	personers	hälsa	och	

välfärd.	Det	kan	därför	ses	som	allas	ansvar	att	förändra	sina	negativa	vanor	och	

beteende,	även	om	det	inte	är	till	ens	egna	fördel	(Gonçalves	et.al.,	2016).	Men	

forskning	har	utförts	på	amerikanska	ungdomar	där	det	kommit	fram	att	dem	

överför	miljöansvar	åt	regeringar	eller	andra	konsumenter,	istället	för	att	ta	eget	

ansvar.	Forskningen	kom	fram	till	att	vid	kollektiva	problem,	som	miljön,	så	förs	

ansvar	vidare	till	andra	(Luchs	et.al.,	2015).	Konsumenters	attityder	har	en	

koppling	till	deras	vilja	att	konsumera	miljövänligt,	men	som	Carrington	et.al.	

(2010)	och	Young	et.al.	(2010)	visar	i	attityd	och	beteende	gapet	så	är	inte	det	

tillräckligt.	Det	är	mer	sannolikt	för	miljövänligt	agerande,	i	form	av	val	av	

miljövänliga	produkter	och	återvinning,	om	konsumenten	känner	en	moralisk	

skyldighet	mot	miljön	och	sina	medmänniskor	(Minton	&	Rose,	1997).	

 
Funktionellt	värde	syftar	till	de	produkt-	eller	serviceattributer	som	påverkar	

dess	praktiska	och	fysiska	prestanda,	såsom	pris,	hållbarhet	och	pålitlighet.	Dessa	
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attributer	är	enligt	Sheth	et.al.	(1991)	en	av	de	mest	avgörande	faktorerna	och	

påverkar	konsumenternas	val	vid	köpbeslut.	Lin	och	Huang	(2012)	menar	att	

konsumenter	som	är	medvetna	om	vilka	miljökonsekvenser	en	produkten	har	är	

beredda	att	betala	mer	för	produkter	som	är	bra	för	miljön.	För	dessa	

konsumenterna	är	produktens	miljöpåverkan	dess	funktionalitet.	Konsumenter	

utvärderar	en	produkt	annorlunda	när	produkten	är	återvunnen	eller	har	en	

positiv	miljöpåverkan,	konsumenten	utvärderar	både	pris	och	kvalitet	men	de	

båda	har	inte	lika	stor	inverkan	på	köpprocessen	(Bei	och	Simpson,	1995;	Finch,	

2005),	då	andra	attributer	(miljövänlighet)	har	större	värde	(Lin	&	Huang,	2012).	

Bei	och	Simpson	(1995)	menar	därför	att	vissa	konsumenter	bryr	sig	tillräckligt	

om	miljöpåverkan	vilket	gör	att	dem	är	villiga	att	betala	ett	högre	pris	för	

ekologiska	produkter.				

 
Socialt	värde	är	de	associationer	som	en	produkt	eller	service	har	till	en	eller	flera	

sociala	grupper.	De	kan	associeras	med	demografiska	grupper	(Shet	et.al.,	1991),	

efter	ålder,	kön,	inkomst,	etnisk	tillhörighet	och	civilstånd	(Armstrong	&	Kotler,	

2011),	kulturella	grupper	och	socioekonomiska	grupper	(Shet	et.al.,	1991).	

Konsumenter	kan	associeras	med	sociala	grupper	för	att	styrka	deras	personliga	

image	(Sweeney	&	Soutar,	2001)	vilket	i	sin	tur	kan	leda	till	att	de	väljer	

miljövänliga	alternativ	(Balderjahn,	2013).	Konsumenter	kan	känna	press	från	

sociala	grupper	att	godta	och	följa	ett	visst	beteende.	Det	är	en	yttre	social	press,	

hur	personen	i	fråga	tror	att	andra	jämlika	tycker	att	hen	ska	bete	sig	mot	miljön	

(Lin	&	Huang,	2012).	

 
Tillfälligt	värde	syftar	till	en	nytta	som	en	produkt	eller	tjänst	kan	tillföra	en	

konsument	under	en	tillfällig	period	(Sheth	et.al.,	1991).	Ett	exempel	som	

författarna	ger	är	tillfällig	konsumtion	av	organisk	mat	för	gravida	kvinnor.	Desto	

starkare	koppling	produkten	eller	tjänstens	nytta	har	till	ett	specifikt	sammanhang	

desto	starkare	blir	det	tillfälliga	värdet	i	köpbeslutet	(Lin	&	Huang,	2012).	

 
Epistemiskt	värde	är	den	upplevda	nyttan	som	uppkommer	från	nyfikenhet,	

innovation	och	viljan	att	inskaffa	ny	kunskap,	något	som	attraherar	den	

kunskapssökande	konsumenten.	En	anledning	till	att	konsumenter	söker	

innovation	är	för	att	det	ofta	leder	till	kompetens	vid	problemlösningar	(Sheth	

et.al.,	1991).	Samtidigt	är	kunskap	är	ständigt	faktor	som	spelar	roll	när	
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konsumenter	genomför	produktundersökningar,	samt	att	miljövänliga	

konsumenters	köpbeteede	påverkas	av	epistemiskt	värde	(Lin	&	Huang,	2012).	

När	konsumenter	kommer	i	kontakt	med	en	ny	produkt	så	utvärderar	de	

produkten	efter	kategorier	som	bekantskap	med	produktkategorin,	samt	

informationen	som	personen	har	tillgång	till	om	produkten	(Lin	&	Huang,	2012).	
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3 Metod 
3.1 Metodval 
 
Vi	har	använt	oss	av	en	kvalitativ	forskningsmetod,	som	är	tolkningsinriktad,	vilket	

betyder	att	forskarna	försöker	förstå	den	sociala	verkligheten	utifrån	hur	

deltagarna	i	en	viss	miljö	tolkar	denna	verklighet	(Bryman	&	Bell,	2013).	Då	

tidigare	forskning	kring	miljövänligt	köpbeteende	främst	har	genomförts	med	

kvantitativa	forskningsmetoder	tycker	vi	det	är	intressant	att	genomföra	en	

kvalitativ	forskning	för	ta	reda	på	vilka	variabler,	från	tidigare	kvantitativ	

forskning,	som	har	störst	påverkan	på	konsumenters	motivation	till	miljövänligt	

köpbeteende.	Vi	ser	vissa	brister	med	tidigare	forskning	då	kvantitativa	metoder	

tar	lite	hänsyn	till	att	människor	tolkar	den	värld	de	lever	i,	kvantitativa	forskare	

ignorerar	att	det	finns	skillnader	mellan	det	sociala	och	naturen	(Bryman	&	Bell,	

2013).	

		

Kvalitativa	metoder	fokuserar	på	information,	istället	för	kvantitativa	siffror,	för	

att	skapa	förståelse	genom	tolkningar.	De	vanligaste	metoderna	för	att	samla	in	

data	inom	kvalitativ	forskning	är	deltagande	observationer,	intervjuer	och	

fokusgrupper	(Bryman	&	Bell,	2013).	Vi	har	använt	oss	av	kvalitativa	intervjuer	

där	vi	som	intervjuare	kan	vara	flexibla	och	låta	respondenten	associera	

någorlunda	fritt	kring	våra	frågeställningar.	

	

Den	här	avhandlingen	bygger	på	en	deduktiv	metod	som	enligt	Bryman	och	Bell	

(2013)	innebär	att	författarna	börja	med	att	undersöka	den	teoretiska	grunden	

som	finns	i	dagsläget	och	utifrån	det	bilda	sig	en	uppfattning	om	vad	och	hur	

forskningnen	ska	genomföras.	Författarna	förklarar	att	det	av	största	vikt	att	

författarna	genomför	en	gedigen	genomgång	av	det	teoretiska	underlaget	som	

finns	för	att	kunna	testa	de.			

	

3.2 Kvalitativa intervjuer 
 
Kvalitativa	intervjuer	delas	huvudsakligen	in	i	ostrukturerade-	och	semi-

strukturerade	intervjuer.	Vid	ostrukturerade	intervjuer	använder	sig	intervjuaren	

oftast	av	lösa	anteckningar	kring	temat	på	intervjun	som	hjälp,	alltså	inte	någon	
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intervjuguide	eller	förbestämda	frågor.	Dessa	intervjuer	liknar	mer	ett	samtal	än	

en	intervju	då	repondenten	får	associera	fritt	kring	ämnet	och	intervjuaren	

reagarar	med	följdfrågor	som	är	baserade	på	respondentens	svar	(Bryman	&	Bell,	

2013).	Vid	semi-strukturerade	intervjuer	har	intervjuaren	en	intervjuguide	med	

specifika	teman	som	hen	vill	beröra.	Respondenten	har	fortfarande	frihet	att	svara	

utförligt	på	sitt	eget	sätt,	intervjuaren	ska	därför	undvika,	till	så	stor	grad	som	

möjligt,	frågor	som	kan	ge	Ja	och	Nej	svar.	Intervjuaren	kan,	även	i	semi-

strukturerade	intervjuer,	lämna	intervjuguiden	för	att	ställa	följdfrågor	på	

relevanta	svar	för	att	bredda	intervjun.	Vi	har	använt	oss	av	semi-strukturerade	

intervjuer	av	denna	anledning,	för	att	kunna	följa	en	intervjuguide	men	samtidigt	

ha	friheten	att	ställa	följdfrågor	baserat	på	respondentens	svar.	Kvalitativa	

intervjuer	är	flexibla	och	vikten	ligger	på	respondentens	uppfattningar	om	ämnet	i	

fråga	(Bryman	&	Bell,	2013).		

	

3.2.1 Intervjuguide 
 
En	intervjuguide	är	betydligt	mindre	specifik	vid	kvalitativa	intervjuer	än	vid	

strukturerade	intervjuer.	Vid	semi-strukturerade	intervjuer	så	tenderar	forskaren	

att	ha	en	någorlunda	strukturerad	lista	över	de	frågeställningar	som	ska	täckas	i	

intervjun	(Bryman	&	Bell,	2013).	Lofland	och	Lofland	(1995)	förklarar	att	inför	en	

kvalitativ	intervju	ska	forskarna	fråga	sig	vad	som	är	oklart	eller	förbryllande	med	

ämnet	som	undersökes.	Författarna	förklarar	att	forskarna	kan	använda	denna	

fråga	på	alla	deras	frågeställningar	som	formulerats,	samt	att	det	är	en	bra	teknik	

för	att	komma	fram	till	fler	frågeställningar.	Forskarna	måste	alltid	ställa	sig	frågan	

vad	de	måste	veta	för	att	kunna	besvara	sina	frågeställningar.		

	

De	formulerade	frågeställningarna	ska	inte	vara	så	pass	specifika	att	det	hindrar	

respondenten	att	komma	med	nya	synsätt	vid	insamlingen	av	data.	Det	går	inte	

hand	i	hand	med	kvalitativa	forskningsmetoder	då	forskarna	inte	tar	hänsyn	till	

respondenternas	uppfattning	av	den	sociala	verkligheten	(Bryman	&	Bell,	2013).	

Frågorna	ska	självklart	täcka	de	områden	och	teman	som	forskarna	är	intresserade	

av	men	det	ska	utgå	från	respondenternas	perspektiv.	Bryman	&	Bell	(2013)	

nämner	några	punkter	som	är	bra	att	tänka	på	vid	utformning	av	intervjuguide	vid	

kvalitativa	intervjuer.	
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• Ordning	kring	teman	och	områden	så	att	frågorna	som	rör	dessa	är	i	en	bra	

följd,	samtidigt	som	forskarna	ska	vara	beredda	att	ändra	ordningsföljden	

på	frågorna	under	intervjuns	gång.		

• Formulera	frågor	som	kommer	ge	svar	på	frågeställningarna,	samtidigt	som	

de	inte	är	för	specifika.	

• Begripligt	språk	för	respondenterna.	

• Inga	ledande	frågor.	

• Ställ	frågor	om	personen	(ålder,	sysselsättning,	kön	o.s.v.),	för	att	enkelt	

kunna	kategorisera	dem,	i	början	av	intervjun.	

(Bryman	&	Bell,	2013,	s.369)	

	

3.2.2 Urval 
 
Vi	har	använt	oss	av	ett	opportunistiskt	urval,	då	frågor	om	representativet	inte	är	

lika	viktigt	som	vid	en	kvantitativ	undersökning	(Bryman	&	Bell,	2013),	för	de	

semi-strukturerade	intervjuerna.	Vi	kommer	därför	intervjua	studenter	på	

Linnéuniversitetet	då	de	finns	nära	till	hands,	men	också	för	att	vi	tror	att	

studenter	är	en	miljömedveten	grupp	som	kan	ge	oss	svar	på	frågeställningarna.	Vi	

genomförde	15	intervjuer,	som	bestod	av	sex	kvinnor	och	nio	män,	som	samtliga	är	

studenter.	I	tabellen	nedan	hittas	kön,	ålder	sysselsättning	och	intervjulängd	på	

alla	respondenter	i	intervjuprocessen.	

	

Tabell 1. Uppsättning av respondenter 
 
Respondenter Kön Ålder Sysselsättning Intervjulängd 

Respondent	1 Man	 25 Student 16	min 

Respondent	2 Man	 26 Student 14	min 

Respondent	3 Kvinna	 25 Student 14	min 

Respondent	4 Man	 26 Student 16	min 

Respondent	5 Kvinna	 24 Student 15	min 

Respondent	6 Man	 24 Student 12	min 

Respondent	7 Man	 25 Student 20	min 
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Respondent	8 Kvinna	 25 Student 18	min 

Respondent	9 Kvinna 25 Student 14	min 

Respondent	10 Man	 27 Student 15	min 

Respondent	11 Man	 24 Student 16min 

Respondent	12 Man	 25 Student 19	min 

Respondent	13 Man	 27 Student 15	min 

Respondent	14 Kvinna	 24 Student 18	min 

Respondent	15 Kvinna 25 Student 17	min	 

  Medelålder:	25år  Totalt:	3h	59min 
 
 
3.3 Tillämpling av kvalitativ metod 
	

Rapporten	avser	att	att	behandla	ämnet	miljövändliga	köpbeslut.	För	ha	en	

vetenskaplig	förankring	har	vi	framförallt	använt	oss	av	vetenskapliga	artiklar	och	

tidskrifter	för	att	få	en	förståelse	för	området.	Vi	har	använt	Linneuniversitets	

databas	onesearch	där	vi	använde	sökorden	“green	buying	behavior”,	“miljövänligt	

köpbeteende”,	“attitude	behavior	gap”,	“köp	beteende”,	“buying	behavior”.	Från	

detta	fick	vi	en	teoretisk	grund	till	rapporten	och	empirisk	data	skulle	samlas	in	via	

intervjuer.	Återigen	använde	vi	Linneuniversitets	databas	onesearch	för	att	hitta	

metodteori,	här	använde	vi	sökorden	“kvalitativ	metod”,	“kvalitativa	intervjuer”,	

“etiska	ställningstagande”,	“semi-	struktuerad	intervju”	och	“operationalisering”.	

Från	detta	kunde	vi	utforma	ett	frågeformulär	för	att	införskaffa	empiri.		

	

3.3.1 Pilotintervjuer 
	

Bryman	och	Bell	(2013)	menar	att	att	man	bör	genomföra	en	pilotstudie	innan	

man	genomför	den	egentliga	intervjuundersökningen.	För	att	få	en	uppfattning	om	

hur	våra	intervjufrågor	togs	emot	av	vårt	urval	och	för	att	minska	bortfallet	

genomförde	vi	tre	pilotintervjuer	innan	udersökningen	påbörjades.	Detta	gjorde	vi	

eftersom	vi	ville	kontrollera	så	att	våra	frågor	gav	oss	tillräckligt	med	empiriskt	

underlag	för	att	kunna	genomföra	en	analys	och	slutsats.	Vi	ville	skapa	ett	naturligt	

flyt	igenom	intervjun	så	att	respondenterna	kände	sig	trygga	och	bekväma	och	
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kunde	på	så	sätt	svara	så	uppriktigt	som	möjligt.	Rapporten	bygger	på	öppna	

frågor	där	respontenten	kunde	svara	fritt	vad	hen	tyckte,	en	del	frågor	lärde	vi	oss	

från	pilotintervjuerna	att	de	resulterade	i	korta	svar,	dessa	frågorna	formulera	vi	

antingen	om	eller	förberedde	följdfrågor	ifall	vi	tyckte	att	svaret	var	för	kort	för	att	

kunna	användas.		

	

Vi	genomförde	även	pilotintervjuerna	för	av	vi	som	intervjuledare	skulle	känna	oss	

trygga	i	vår	roll.	Vårt	resonomang	var	att	om	vi	som	intervjuledare	inte	var	trygga	i	

vår	roll	så	skulle	det	kunna	skapa	en	osäkerhet	hos	de	som	vi	intervjuade	och	stå	

ivägen	för	ett	fulländat	svar.	

 
3.3.2 Intervjuer för datainsamling 
 
Efter	pilotintervjuerna	genomförde	vi	skarpa	intervjuer	för	datainsamling	till	

rapporten.	Vi	hade	fått	instuktioner	på	att	göra	minst	12	stycken	kvalitativa	

intervjuer	för	att	få	en	gedigen	empirisk	grund.	Vi	stävade	efter	att	göra	några	fler	

och	genomförde	15	stycken	semi-stuktuerade	intervjuer.	

	

Intervjuerna	genomfördes	i	ett	stängt	konferensrum	för	att	respondenterna	skulle	

kunna	känna	sig	trygga	att	svara	fritt	och	uppriktigt	utan	att	någon	obehörig	skulle	

kunna	ta	del	av	vad	som	sägs.	Innan	intervjuerna	började	förklade	vi	vad	vi	skulle	

göra	och	uppmanade	respondenterna	att	svara	så	utförligt	som	möjligt.	Vi	

förklarade	att	intervjun	kommer	att	spelas	och	kommer	att	behandlas	

konfidentiellt.	Båda	författarna	var	närvarande	under	intervjuerna,	vi	bestämde	

innan	intervjun	vem	som	skulle	vara	intervjuledare	för	att	få	att	få	en	dynamisk	

intervju.	Författaren	som	in	inte	var	intervjuledare	var	med	och	observerade	och	

hade	mandat	att	flika	in	ifall	han	kände	att	intervjuledaren	missade	någon	

följdfråga	eller	tråd	som	inte	berördes.	

	

3.4 Operationalisering 
 
Tabell	2.	Operationalisering	
 

Concept	 Komponent	 Item	 Referens	 Koppling	

frågor	
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Kognitivt	 Personlig	nytta	

kontra	upplevd	

kostnad	

Pris,	

Miljövänlighet	

Follow	&	

Jobber	

(2000),	Luchs	

et.al.	(2015),	

Moser	(2015)	

Q1,	Q1.1	

Emotionellt	 Känslor	 Skuld,	

Stolthet	

Antonetti	&	

Maklan	

(2014),	

Gonçalves	

et.al.	(2016),	

Lin	&	Huang	

(2012),	Luchs	

et.al.	(2015),	

Roberts	

(1996)	

Q2,	Q2.1,	

Q2.2	

Kulturellt	 Kulturella	normer	 Grundläganande	

värderingar			

Balderjahn	

(2013),	Luchs	

et.al.	(2015),	

Moser	(2015)	

Q4	

Moraliskt	 Omgivning	 Skyldighet	 Carrington	

et.al.	(2010),	

Gonçalves	

(2016),	Luchs	

et.al.	(2015),	

Minton	&	

Rose	(1997),	

Moser	

(2015),	

Young	et.al.	

(2010)	

Q5,	Q6	

Socialt	 Demografi	 Tillhörighet,	 Moser	 Q3	
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Sociala	normer	 Image,	 (2015),	Shet	

et.al.	(1991)	

Funktionellt	 Egenskaper	 Hållbarhet,	

Pålitlighet,	

Kvalité	

Pris	

Bei	och	

Simpson	

(1995),		Finch	

(2005),	Lin	&	

Huang	

(2015),	Sheth	

et.al.	(1991),		

Q7	

Tillfälligt	 Temporär/Periodvis	 Hälsa,	

Trender,	

	

Lin	&	Huang	

(2012),	Shet	

et.al.	(1991)	

Q8	

Epistemiskt	 Kunskap	 Innovation,	

Nyfikenhet	

Lin	&	Huang	

(2012),	Shet	

et.al.	(1991)	

Q9,	Q10	

 
De	operationaliserade	frågorna	som	vi	tagit	fram	för	datainsamling	hittar	ni	som	

Bilaga	A	i	bilagor.			

	

3.5 Etiska och sociala ställningstaganden 
 
Etiska	och	sociala	frågeställningar	rör	främst	problem	som	kan	uppstå	i	insamling	

och	analys	av	data,	som	i	detta	fall	är	under	intervjuer,	vilket	fokuserar	på	

relationen	mellan	forskare	och	respondenter	(Bryman	&	Bell,	2013).	Etiska	

principer	som	berörs	är	eventuella	risker	för	att	respondenten	kommer	till	skada,	

samtyckeskrav,	skydd	mot	privatliv,	falska	förespeglingar.	Extra	viktigt	kan	det	

vara	att	hålla	respondenterna	anonyma	om	forskningen	rör	anställda	på	företag,	

då	deras	anställningstrygghet	kan	försämras,	vilket	istället	ofta	leder	till	oärliga	

svar	(Bryman	&	Bell,	2013).	Vi	var	tydliga	med	anonymitet	för	att	få	så	ärliga	svar	

kring	miljövänlighet	som	möjligt,	samtidigt	minimera	risken	för	att	

respondenterna	försöker	framstå	som	mer	miljövänliga	för	att	associeras	som	
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“moraliska”	personer.	Vi	kommer	inte	heller	under	några	omständigheter	använda	

de	uppgifter	som	samlats	in	för	andra	ändamål	än	forskningsändamålet.	

	

När	Bryman	och	Bell	(2013)	pratar	om	personskada	kan	det	röra	flera	aspekter,	

exempelvis	fysisk	skada,	hinder	för	personlig	utveckling,	försämrad	självkänsla,	

stress	och	påtvingande	klandervärda	handlingar.	Exempel	på	klandervärda	

handlingar	kan	hämtas	från	Milgrams	experiment	från	1963	som	handlade	om	

lydnad	och	auktoritet,	där	deltagarna	uppmanades	att	ge	andra	personer	

elektriska	stötar	som	i	följd	ledde	till	stark	stress	och	ångest	(Bryman	&	Bell,	

2013).		

	

Samtyckeskravet	handlar	i	stora	svängar	om	att	förse	deltagarna	med	information	

kring	undersökningen,	forskarens	syfte,	deltagarens	roll	och	forskningsprocessen.	

Några	former	som	avviker	dessa	riktlinjer	är	dold	och	hemlig	observation	där	man	

försöker	undanhålla	syftet	med	undersökningen	samt	att	deltagarna	i	många	fall	

inte	har	möjligheten	att	låta	bli	att	deltaga.	Det	är	inte	frågor	som	vi	har	behövt	ta	

ställning	till	då	vi	använt	oss	av	intervjuer	där	vi	varit	öppna	med	syftet,	samt	

frågat	om	det	är	okej	att	spela	in	intervjun	med	syfte	att	endast	användas	vid	

transkribering	av	data	och	inget	annat.	Hänsyn	till	deltagares	privatliv	och	respekt	

för	deras	värderingar	är	också	viktiga	etiska	frågor.	Vi	utformade	och	testade	vår	

intervjuguide	för	att	undvika	att	tränga	in	i	deltagarnas	privatliv	så	lite	som	

möjligt,	dock	kommer	vi	in	på	deras	konsumeringsvanor	och	värderingar	vilket	

kan	kopplas	till	deras	privatliv	och	därför	tycker	vi	det	är	viktigt	att	hålla	

deltagarna	anonyma	för	att	inte	utsätta	dem	för	obehag.	Falska	förespeglingar	är	

innebär	att	forskare	beskriver	undersökningen	som	något	annat	än	vad	den	

verkligen	är	(Bryman	&	Bell,	2013),	vilket	vi	behövt	ta	ställning	till	då	vi	varit	

öppna	och	uppriktiga	mot	deltagarna	med	undersöknings	syfte.	Vi	tror	inte	heller	

det	hade	gett	något	annorlunda	resultat	att	dölja	undersökningens	syfte.	

	

3.6 Forskningskvalité 
 
Från	Bryman	och	Bell	(2013)	framgår	det	att	kvalitén	i	en	undersökning	bedöms	

av	reliabiliteten	och	validiteten	av	en	undersökning.		
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Reliabilitet	är	enligt	författarna	möjligheten	att	återskapa	undersökningen.	

Huruvida	undersökningen	ger	samma	resultat	ifall	den	genomförs	flera	gånger.	

Den	här	avhandlingen	bygger	på	semi-stuktuerade	intervjuer.	Vi	använde	

semistrukturerade	intervjuer	för	att	samtliga	intervjuer	skulle	bli	någorlunda	

likvärdiga	för	att	kunna	jämföra	intervjumaterialet.		Författarna	Svensson	och	

Starrin	(1996);	Bryman	och	Bell	(2013)	förklarar	att	reliabiliteten	för	kvalitativa	

intervjuer	är	problematisk	eftersom	det	är	många	yttre	faktorer	som	påverkar	en	

intervju	och	därav	svår	att	återskapa	på	samma	sätt.	Den	som	blir	intervjuad	har	

med	stor	sannolikhet	olika	humör	vid	olika	tillfällen,	vilket	kan	innebära	att	

personen	i	fråga	inte	svarar	på	samma	sätt	även	om	frågan	är	den	samma.	Denna	

rapporten	bygger	på	svar	från	studenter	från	Linneuniversitet	med	en	medelålder	

på	25	år.	Skulle	samma	frågor	ställas	till	en	annan	grupp,	som	till	exempel	är	10	år	

äldre	och	bosatta	i	en	annan	del	av	världen	är	det	troligt	att	de	skulle	lämna	

annorlunda	svar.		

	

Validitet	handlar	enligt	Bryman	och	Bell	(2013)	om	att	forskarna	mäter	de	som	är	

relevant	i	sammanhanget.	Mäta	rätt	sak	vid	rätt	tillfälle.	Författarna	menar	på	att	

validiteten	i	många	avseende	är	den	viktigaste	forkningskriteriet	och	menar	att	det	

talar	om	hurvida	det	rapporten	ska	undersöka	verkligen	har	undersökts.	Svensson	

och	Starrin	(1996)	menar	dock	synsättet	på	validitet	när	det	gäller	kvalitativ	

forskning	varierar	bland	forskarna.	En	del	forskare	anser	att	validitet	är	så	starkt	

förknippat	med	kvantitativ	metod	att	begreppet	inte	fungerar	lika	förtjänstfullt	till	

en	kvalitativ	rapport.	För	att	säkerställa	validiteten	i	denna	rapport	har	vi	

operationaliserat	en	intervjuguide	för	att	få	relevant	information	som	kan	

analyseras	mot	de	teoretiska	koncepten	vi	har	med	i	teorikapitlet.		

	

Svensson	och	Starrin	(1996)	menar	att	validitet	och	reliabilitet	är	stark	

sammankopplade	något	som	även	Bryman	och	Bell	(2003)	förklarar.	Författarna	

menar	på	att	om	validiteten	är	hög	så	är	även	reliabiliteten	det.	Däremot	gäller	inte	

motsatt	förhållande,	det	vill	säga	en	hög	reliabilitet	behöver	inte	innebära	att	

validiteten	är	hög.		

	

3.7 Analysmetod 
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Gillham	(2005)	förklarar	hur	man	reducerar	data	och	får	ut	budskapet.	I	en	

kvalitativ	rapport	blir	den	råa	datan	snabbt	överväldigande	och	därför	blir	det	

nödvändigt	att	reducera	datan	för	att	kunna	förstå	den.	Denna	rapporten	bygger	på	

semi-stuktuerade	intervjuer	och	författaren	menar	transkriberingar	från	

intervjuer	snabbt	blir	en	massiv	del	av	rapporten	och	en	summering	blir	väsentlig.	

Gillham	(2005)	förklarar	att	de	finns	en	del	enkla	regler	för	att	identifiera	

nyckelelement	från	empirin.	Författaren	förklarar	att	innehåll	som	berör	

frågeställningen	och	syftet	är	tongivande.	Övrig	viktig	information	från	

intervjuerna	är	subjektiv	som	en	bedömning	alltid	är.	Oavsett	hur	en	

sammanfattning	görs	kommer	bedömning	göras	av	vad	som	är	relevant	för	

studien.	En	fullständig	bild	av	vad	den	intervjuade	menar	kan	bara	komma	från	

respondenten	där	personen	i	fråga	kan	uttrycka	med	sin	åsikt	och	förklara	vad	hen	

menar.	Författaren	menar	att	det	viktiga	när	man	gör	en	sammanfattning	av	de	

svaren	man	får	av	från	intervjuer	är	att	göra	en	vidare	analys	som	är	

sammakopplad	till	det	sammaffatade	materialet	som	är	baserat	på	det	väsentliga	

från	orginal	intervjuerna.		

 
3.7.1 Tematisk analys  
 
Den	transkriberade	intervjun	kan	förkortas	ner	till	en	tredjedel	av	längden	av	

orginal	intervjun	genom	att	identifiera	relevans	och	ta	bort	onödig	information	och	

upprepning.	Från	detta	går	det	att	skapa	en	tydligare	kronologi	och	lättläst	

innehåll	vilket	skapar	en	lättillgänglig	sammanfattning	av	intervjun.	Författaren	

menar	att	detta	går	att	ses	som	ett	första	steg	i	en	analys.		

	

Gillham	(2005)	menar	även	att	det	går	att	dela	in	svaren	från	intervjuerna	i	teman,	

där	man	jämför	vad	som	sägs	i	intervjuerna	med	tidigare	forskning.	Författaren	

presenterar	en	kaskad	approach	där	man	presenterar	den	samfattade	intervjun	i	

sin	helhet,	identifierar	teman	inom	intervjun	och	har	möjligheten	att	göra	en	

kategorisk	inneållsanalys.	Denna	rapporten	bygger	på	denna	analysen,	där	vi	

plockar	ut	det	relevanta	från	intervjuerna,	placerar	data	i	fack	under	tillhörande	

rubriker	för	att	sedan	analysera	likheter	och	skillnader	med	de	teman	vi	har	i	

teorikapitlet.				

 
  



  
 

18 

4 Empiri 
Vi	har	transkriberat	samtliga	intervjuer	och	dessa	finns	tillgängliga	vid	förfrågan.	
Rasmus.jan.lundberg@gmail.com	
	
4.1 Sammanställning av kvalitativa intervjuer 
 
De	flesta	av	dem	intervjuade	svarade	att	det	som	motiverar	dem	till	miljövänliga	

köp	är	att	de	vill	värna	om	miljön,	samtidigt	som	det	gör	att	de	mår	bättre	själva.	

Majoriteten	av	de	intervjuade	relaterade	miljövänlighet	till	livsmedel,	exempelvis	

ekologiskt,	och	närproducerade	produkter.	Andra	intressanta	motivationer	är	

kunskap,	exempelvis	sade	en	av	respondenterna,	“...det	är	viktigt	att	förstå	varför	

produkten	är	miljövänlig”,	samt	spelar	pris	och	kvalité	stor	roll	i	om	

respondenterna	väljer	att	köpa	miljövänligt	eller	inte.	De	flesta	är	villiga	att	sträcka	

sig	lite	högre	när	det	kommer	till	pris,	“...det	är	större	elasticitet	i	priskänsligheten”	

som	en	respondent	uttrycker	sig,	men	få	av	respondenterna	är	villiga	att	offra	

kvalité	på	den	miljövänliga	produkten	utan	att	sänka	priset	samtidigt.	Det	är	även	

många	av	de	intervjuade	som	kopplade	miljövänliga	produkter	till	högre	kvalité,	

främst	vid	ekologiskt	livsmedel,	vilket	också	var	en	anledning	till	att	de	var	villiga	

att	betala	mer.		

	

De	flesta	av	de	som	vi	intervjuade	svara	instinktivt	att	de	inte	resonerar	

annorlunda	när	de	köper	en	miljövänlig	produkt.	En	av	respondenterna	svarade	att	

enkelt	uttryckt	så	är	det	”value	for	money”	och	det	är	ganska	talande	för	de	flesta	

av	de	svaren	som	vi	fick.	Många	tillägger	dock	att	de	förväntar	sig	mer	av	en	

produkt	som	är	miljövänlig,	en	av	de	intervjuade	säger	“köper	jag	ekologiskt	kött	

så	förväntar	jag	ju	mig	högre	kvalité”,	en	annan	säger	“kollar	man	på	ekologiskt	

kött	till	exempel	så	har	jag	känslan	att	det	är	godare	kött	jämfört	med	icke	

ekologist	kött”.	Den	generella	bilden	som	skapas	är	att	de	flesta	som	vi	intervjuade	

anser	att	kvalité	och	och	miljövänligt	hör	samman.	Flertalet	av	av	de	som	blev	

intervjuade	uttrycker	att	de	förknippar	ett	miljövänligt	alternativ	som	ett	mer	

kostsamt	alternativ.	De	intervjuade	menar	att	de	prioriterar	miljövänliga	

produkter	på	annorlunda	sätt	beroende	på	vad	det	är	för	produkt,	en	person	säger	

“vissa	produkter	tycker	jag	känns	mer	värda	att	köpa	miljövänligt,	exempelvis	

produkter	som	påverkar	en	själv	direkt	som	tvättmedel	eller	ekologisk	mat.”.	Det	

är	flera	som	just	belyser	livsmedel	och	det	ekologiska	alternativet.		
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Näst	intill	alla	respondenter	svarade	att	dem	inte	söker	aktivt	efter	miljövänliga	

produkter.	Det	framgår	att	dem	flesta	exponeras	för	miljövänliga	alternativ	i	

fysiska	butiker,	främst	i	livsmedelsbutiker	där	produkterna	är	tydligt	uppställda	

med	märkningar,	eller	som	en	respondent	uttrycke	sig:	“ekologisk	kött	i	en	grön	

låda	jämfört	med	en	svart	låda	för	icke-ekologiskt,	man	ser	det	väldigt	tydligt”.	

Vissa	respondenter	sökte	aktivt	efter	ekologiska	produkter	i	livsmedelsbutiker	av	

både	hälso-	och	miljöskäl.	Men	det	var	få	personer	som	sökte	aktivt	hemma	vid	

datorn	innan	köptillfället.	Men	några	få	uttryckte	att	vid	större	köp,	till	exempel	

köp	av	bil,	så	hämtar	de	mer	information	än	vid	mindre	vardagliga	köp	då	de	tror	

att	dem	produkterna	påverkar	miljön	mer.		

	

4.1.1 Kognitivt 
Många	av	de	som	vi	intervjuade	förklarar	att	de	förväntar	sig	att	om	priset	är	högre	

på	en	miljövänlig	produkt	så	förväntar	sig	de	också	att	produkten	är	bättre.	

Samtidigt	är	den	generella	bilden	att	de	intervjuade	är	beredda	att	betala	mer	för	

en	produkt	som	har	en	positiv	miljöpåverkan.	En	respondent	säger	“Jag	skulle	inte	

köpa	en	miljövänlig	produkt	eller	tjänst	som	är	av	lägre	kvalité	bara	för	att	den	är	

miljövänlig.	Jag	kan	nog	sträcka	mig	några	procent	extra	när	det	kommer	till	

priset.”	en	annan	säger	“Jag	förväntar	mig	ett	lite	högre	pris	på	miljövänliga	

alternativ,	men	också	högre	kvalité.”.	Flera	respondenter	lyfter	också	fram	att	köpa	

en	produkt	som	har	bra	kvalité	och	därav	håller	längre	är	ett	miljövänligt	val,	en	

respondent	förklarar	“Det	är	viktigt	att	det	är	bra	kvalité,	det	tycker	jag	också	är	

miljövänligt.Köpa	bra	produkter	som	varar	länge	anser	jag	vara	mer	skonsamt	för	

miljön”	en	annan	säger	“Kvalité	tycker	jag	är	viktigare	när	en	produkt	är	

miljövänlig,	att	produkten	ska	vara	hållbar.”.	

	

De	intervjuade	svarar	nästan	uteslutande	att	de	är	beredda	att	betala	mer	för	en	

produkt	som	är	miljövänlig.	En	respondent	förklarar	att	“Jag	kan	nog	tänka	mig	att	

betala	drygt	20-25%	mer	för	miljövänliga	produkter,	men	när	det	går	över	det	blir	

jag	lite	mer	känslig”	en	annan	säger	“Jag	är	villig	att	betala	30-35%	mer	för	en	

miljövänlig	produkt.”.	Flera	av	de	intervjuade	säger	att	de	inte	har	den	ekonomiska	

möjligheten	att	handla	miljövänligt	i	den	utstäckningen	som	de	skulle	vilja	men	när	

deras	ekonomiska	situation	blir	bättre	så	menar	dom	att	de	kommer	göra	det.	En	
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förklarar	“Inte	i	dagsläget	men	i	framtiden	när	min	ekonomiska	situation	är	bättre	

så	är	jag	nog	de.”	en	annan	säger	“Jag	är	rent	teoretiskt	beredd	att	betala	mer	för	

miljövänliga	produkter	och	tjänster.	Men	i	dagsläget	har	jag	inte	den	ekonomin	att	

handla	miljövänligt	i	alla	kategorier.	“				

	

4.1.2 Emotionellt 
Det	är	lite	delade	åsikter	krig	kopplingen	mellan	miljövänliga	köp	och	känslor.	

Majoriteten	tror	att	de	påverkas	och	motiveras	av	känslor	vid	miljövänliga	köp.	Det	

ger	dem	en	känsla	att	de	gjort	något	bra	vilket	ger	de	flesta	en	känsla	av	stolthet	

och	tillfredsställelse	som	de	inte	får	vid	icke-miljövänliga	köp.	Men	andra	köper	

miljövänligt	bara	av	kunskapen	att	de	vet	att	det	är	bra	för	miljön,	utan	kopplingar	

till	känslomässiga	värden.	Många	menar	på	att	stolthet	är	en	viktig	faktor	som	

motiverar	till	miljövänliga	köp,	medan	andra	menar	att	det	uppkommer	efter	att	

de	genomfört	ett	miljövänligt	köp,	som	får	dem	att	känna	att	de	gjort	något	bra	för	

miljön	och	sina	medmänniskor.	“...skulle	inte	säga	att	det	grundas	på	stolthet,	men	

att	det	ebbar	ut	i	den	känslan”.	Det	är	alltså	ett	resultat	av	köpet	istället	för	en	

motivation	till	köpet.	

	

Det	är	delade	åsikter	kring	om	skuld	har	en	påverkande	roll	på	miljövänliga	köp.	

Många	menar	att	de	kan	köpa	ett	miljövänligt	alternativ	för	att	inte	vara	med	och	

bidra	till	de	negativa	konsekvenser	som	det	motsvarande	alternativet	skulle	leda	

till,	en	form	av	skuldkänsla.	Resten,	ungefär	hälften,	påstår	att	de	inte	känner	

någon	skuld,	varken	efter	att	ha	valt	bort	det	miljövänliga	alternativet	eller	efter	

ett	köp	av	icke-miljövänligt	köp.	Några	respondenter	tyckte	att	skuld	och	stolthet	

var	sammanvävade	på	ett	sätt,	“det	finns	en	skuld	att	köpa	icke-miljövänligt	och	då	

får	du	automatiskt	en	stolthet	när	du	tar	steget	och	köper	det	miljövänliga	

alternativet	istället”.	

	

4.1.3 Socialt 
De	som	vi	intervjuade	lämnar	två	olika	typer	av	svar	vad	de	associerar	en	person	

som	handlar	miljövänligt	med.	En	majoritet	av	svaren	beskriver	en	person	som	är	

medveten,	visar	hänsyn,	väl	utbildad,	påläst	och	ansvarsfull.	En	respondent	säger	“	

En	person	med	medkänsla	för	sin	omgivning”	en	annan	förklarar	“en	medveten	

människa	som	har	bra	koll	på	omvärlden	och	det	som	pågår	med	miljöförstöring”	
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en	tredje	säger	“man	är	ansvarsfull,	man	har	ett	helhetsperspektiv	på	sitt	

konsumerande.”.		Denna	gruppen	tror	i	stort	att	miljöintresset	finns	i	alla	delar	av	

samhället	men	eftersom	ett	miljövänligt	alternativ	ofta	kostar	mer	så	är	det	

framförallt	människor	som	har	bättre	ekonomi	som	kan	handla	möjövänligt.	En	

respondent	säger	“sen	är	ofta	det	miljövänliga	alternativet	mer	kostsamt	vilket	gör	

att	folk	som	har	dålig	ekonomi	får	det	svårt	att	köpa	miljövänligt	alla	gånger.	“	en	

annan	förklarar	“människor	med	lite	mer	pengar	skulle	jag	säga,	de	har	det	

nämligen	enklare	att	vara	miljövänliga	då	det	oftast	kostar	lite	extra	för	dem	

alternativen.”.	

	

Den	andra	bilden	som	lämnas	kringen	en	miljövänlig	person	är	en	person	som	har	

sina	rötter	inom	vänsterpolitiken	och	beskrivs	som	en	“hipsters	och	

miljöpartister”.	En	respndent	svarar	“hipster,	surdegsbröd,	runda	glasögon,	

sotarmössa	och	fjällrävenväska.“	en	annan	svarar	“politiskt	vänterinriktad,	hippie,	

Södermalm,	raw	food,	socionom,	lärare”	en	tredje	förklarar	“ganska	vänster	inom	

politik	tänker	jag.	Kanske	har	lite	gröna	fingrar,	odlar	gärna	själv,	och	bär	

fjällräven.”	

	

4.1.4 Kulturellt 
Många	anser	att	samhällets	bild	på	miljövänlighet	är	positivt	och	är	ett	växande	

fenomen	som	lyfts	fram	av	organisationer	och	offentlig	sektor.	Några	nämner	

initiativ	från	staten	där	man	sänkt	skatten	på	bilar	som	når	vissa	miljökrav	för	att	

locka	fler	människor	att	värna	om	miljön	genom	deras	köp.	Många	menar	också	att	

miljövänligt	köpbeteende	är	något	av	en	trend	just	nu,	som	syns	från	både	

konsumenter	och	företag	som	lyfter	fram	miljöaspekter	med	deras	produkter	och	

tjänster,	vilket	dem	förmodligen	inte	hade	lagt	lika	mycket	vikt	på	om	det	inte	var	

viktigt	för	kunderna.	En	annan	respondent	anser	att	vårt	samhälle	inte	tagit	någon	

aktiv	ståndpunkt	om	miljövänligthet,	exempelvis	för	att	vi	sätter	en	ekologisk	

stämpel	på	citroner	från	Sydafrika	trots	att	dem	har	transporterats	över	hela	

världen.	Han	menar	att	det	inte	finns	någon	tydlig	definition	av	vad	som	är	

miljövänligt.		
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4.1.5 Moraliskt 
De	flesta	tänker	på	miljön	vid	konsumtion,	men	det	är	färre	personer	som	påstår	

att	deras	köp	reflekterar	dessa	tankar.	“...Generella	bilden	idag	är	att	det	inte	är	

särskillt	bra	att	konsumera	kött	men	jag	fortsätter	att	äta	det”,	de	flesta	är	

medvetna	om	konsekvenserna	av	deras	köp,	i	nuet	och	för	framtiden,	men	det	är	

ett	stort	steg	att	förändra	beteendet.	Andra	menar	att	det	beror	lite	på	produkten	

eller	tjänsten,	det	är	exempelvis	inte	så	jobbigt	att	byta	ut	mycket	livsmedel	mot	

ekologiska	alternativ,	men	vid	mycket	annat	så	väljer	respondenterna	det	som	är	

bekvämast	för	dem.	Näst	intill	alla	som	blev	intervjuade	håller	med	om	att	de	har	

ett	miljömässigt	ansvar	för	framtida	generationer.	Några	få	menar	att	de	inte	har	

ett	personligt	miljömässig	ansvar	för	framtiden.	En	respondent	tyckte	att	det	var	

upp	till	staten	att	införa	olika	regleringar	som	man	måste	följa,	exempelvis	genom	

skatter,	för	att	på	så	sätt	eliminera	det	personliga	ansvaret,	medans	en	annan	som	

blev	intervjuad	påstår	att	alla	har	ett	personligt	ansvar	att	återvinna,	källsortera	

osv	för	att	förbättra	förutsättningarna	för	framtida	generationer.			

	

4.1.6 Funktionellt 
Majoriteten	förklarar	att	de	på	ett	eller	annat	sätt	skulle	vara	beredd	att	gå	ner	i	

prestanda	för	att	gynna	miljön.	En	respondent	säger	“jag	skulle	säga	att	jag	är	

beredd	att	gå	ner	5%	i	prestanda	för	att	gynna	miljön	om	jag	skulle	köpa	en	dator	

eller	en	mobil.“	en	annan	säger	“	jag	är	mer	flexibel	när	en	produkt	är	bra	för	

miljön.”.	Flera	av	de	som	är	beredda	att	gå	ner	i	prestanda	förklarar	att	det	beror	

på	vilken	produkt	det	är	och	hur	viktig	prestandan	är	för	produkten.		

	

De	resterande	responderna	är	inte	beredda	att	gå	ner	i	prestanda	för	att	gynna	

miljön.	För	dessa	är	kvalitéen	och	prestandan	det	viktigaste.		Svaren	från	dessa	

respondeterna	var	“Nä,	jag	köper	hellre	en	bra	produkt	jämfört	med	en	produkt	

som	är	bra	för	miljön.”	en	annan	säger	“Kvalité	är	det	viktigaste,	har	man	betalat	

för	något	så	ska	det	hålla.	Det	är	upp	till	företagen	att	hålla	uppe	kvalitéen	på	

miljövänliga	alternativ.”.	Denna	gruppen	anser	att	ifall	produkten	har	sämre	

prestanda	så	ska	produkten	också	kosta	mindre.		
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4.1.7 Tillfälligt 
Majoriteten	av	de	som	vi	intervjua	säger	att	de	inte	har	handlat	extra	miljövänligt	

under	kotare	period.	Några	respondenter	påstod	dock	att	de	konsumerade	

miljövänligare	i	samband	med	en	vegetariansk	period,	då	de	ansåg	att	

köttindustrin	var	dålig	för	miljön,	något	som	även	många	andra	var	medvetna	om	

och	nämnde	under	intervjuerna.	Ytterligare	ett	par	respondenter	svarade	att	de	

konsumerat	miljövänligare	under	en	kort	period	efter	att	de	blivit	utsatt	för	någon	

form	utav	stimulans	av	information,	exempelvis	dokumentärer,	som	gjort	dem	mer	

medvetna	om	miljöpåverkan	för	vissa	områden.	En	av	dessa	respondenter	menade	

även	på	att	hen	aldrig	gick	helt	tillbaka	till	tidigare	konsumtionsmönster,	men	att	

hen	inte	heller	konsumerade	lika	miljövänligt	som	direkt	efter	stimulansen	av	

informationen.		

	

4.1.8 Epistemiskt 
Nyaanlända	produkter	eller	tjänster	som	når	marknaden	bemöts	generellt	sett	

väldigt	positivt	av	respondenterna.	Ett	par	intervjupersoner	väcks	av	nyfikenhet	

vilket	i	sin	tur	kan	leda	till	att	dem	prövar	produkten	eller	åtminstone	samlar	mer	

information,	förutsatt	att	produkten	eller	tjänsten	är	aktuell	för	personen	i	fråga,	

eller	att	personen	har	ett	stort	intresse.	En	person	nämnde	att	hen	inte	alltid	

bemöter	nya	miljövänliga	produkter	eller	tjänster	med	en	positiv	attityd.	Detta	på	

grund	av	att	produkter	som	tidigare	ansågs	som	miljövänliga	av	allmänheten	i	sin	

tur	senare	avslöjades	vara	väldigt	dåliga	för	miljön.	Den	intervjuade	nämner	

ethanol	som	exempel,	det	trodde	man	var	mycket	bättre	än	bensin,	men	senare	

kom	det	fram	att	det	var	sämre	då	det	krävdes	mer	bränsle	för	att	ta	sig	samma	

sträcka.		

	

Majoriteten	samlar	in	ytterligare	information	kring	produkten	genom	internet,	

men	också	från	vänner	och	bekanta.	Några	respondenter	orkar	inte	lägga	för	

mycket	tid	på	att	skaffa	sig	information	om	miljövänliga	produkter	och	menar	

därför	att	företag	ska	göra	informationen	lättillgänglig	för	konsumenterna.	Man	

ska	inte	behöva	göra	några	egna	beräkningar	eller	leta	upp	information,	föratagen	

ska	förse	dig	med	informationen	eller	förse	dig	med	information	om	vart	du	enkelt	

kan	inhämta	det	själv.		
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5 Analys 
 
5.1 Pris och kvalité 
Follow	och	Jobber	(2000)	menar	att	ett	miljövänligt	köpbeslut	fattas	utifrån	nytta	

och	personlig	vinst,	författarna	förklarar	att	dessa	två	kategorierna	grundar	sig	i	

att	köpet	ska	leda	till	positiva	följder	i	framtiden.	Från	empirin	framgår	det	att	det	

flesta	som	vi	var	i	kontakt	med	köper	en	miljövänlig	produkt	eftersom	de	vill	värna	

om	miljön.	Det	går	att	dra	distinkta	drag	mellan	Mosers	(2015)	Willingness	to	pay	

(WTP),	som	är	förhållandet	mellan	pris	och	andra	attributer,	och	det	empiriska	

utfallet	från	intervjuerna.	Många	respondenter	svarade	nämligen	att	de	var	villiga	

att	betala	lite	mer	för	en	miljövänlig	produkt.	I	det	sammanhanget	är	miljön	en	

attribut	som	står	högt	hos	konsumenten	vilket	medför	att	hen	kan	tänka	sig	betala	

mer.	Det	känns	bra	att	vara	med	och	tillföra	något	bra	för	miljön	vilket	ökar	

priselasticiteten	på	produkten	eller	tjänsten	i	fråga.	Men	samtidigt	som	priset	inte	

är	lika	känsligt	vid	miljövänliga	köp	så	får	inte	kvalitén	på	produkten	drabbas	

negativt,	då	det	kan	få	upplevda	kostnader	att	överstiga	den	personliga	vinsten,	

som	Luchs	et.al.	(2015)	menar	leder	till	att	konsumenten	väljer	bort	miljövänligt	

eller	socialt	ansvarsfulla	köp.	

 

Moser	(2015)	förklarar	att	höga	priser	är	den	största	barriären	till	miljövänliga	

köp,	men	om	vi	studerar	insamlad	empirin	så	framgår	det	att	detta	påstående	inte	

stämmer,	istället	svarar	nästan	alla	respondenter	att	de	är	beredda	att	betala	mer	

för	en	miljövänlig	produkt	men	de	förväntar	sig	samtidigt	att	produkten	är	av	

bättre	kvalité.	En	av	de	som	vi	intervjuade	säger	att	hen	skulle	vara	beredd	att	

betala	20-25%	mer	för	en	miljövänlig	produkt	en	annan	säger	30-35%	mer.	

Majoriteten	förklarar	att	de	ser	en	miljövänligt	produkt	som	en	produkt	av	hög	

kvalité	och	hållbarhet.	Detta	tyder	på	att	respondenterna	är	beredda	att	betala	mer	

för	en	miljövänlig	produkt	på	grund	av	detta	antagande.	De	ser	en	korrelation	

mellan	kvalité	och	pris,	en	respondent	bedömmer	en	miljövänlig	produkt	på	

samma	sätt	som	en	icke	miljövänligt	produkt,	“value	for	money”.	Detta	innebär	att	

de	pengarna	som	våra	respondenter	är	beredda	att	betala	mer	för	en	miljövänlig	

produkt	inte	endast	grundar	sig	i	en	vilja	att	gynna	miljön,	utan	snarare	att	de	är	

beredda	att	köpa	en	bättre	och	därav	en	mer	kostsam	produkt	som	samtidigt	

gynnar	miljön.	
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5.2 Känslor 
 
En	majoritet	av	de	som	vi	intervjuade	svarade	att	deras	miljövänliga	köp	motiveras	

av	känslor.	Luchs	et.	al.,	(2015),	Antonetti	och	Maklan	(2014)	menar	att	ett	

miljövänligt	köp	antingen	grundar	sig	i	känsla	av	skuld,	att	en	person	tidigare	har	

gjort	ett	icke-ansvarsfullt	köpbslut	som	har	skapat	en	känsla	av	skyldighet	att	

förändra	sitt	beteende,	eller	en	känsla	av	stolthet	att	man	har	gynnar	miljön	och	

bidrar	till	en	bättre	framtid.	Det	empiriska	materialet	bekräftar	i	stora	drag	teorin,	

både	när	det	kommer	till	skuld	och	stolthet.	Det	var	inte	alla	som	kunde	identifiera	

känslan	med	stolthet	under	intervjuerna,	det	tyckte	att	ordet	var	för	laddat	och	

istället	använde	ord	som	tillfredställelse,	eller	beskrev	det	som	en	känsla	av	att	de	

bidragit	till	något	bra,	ord	som	bottnar	i	stolthet.	Roberts	(1996)	och	Gonçalves	

et.al.	(2016)	förklarar	att	konsumenter	kommer	agera	mer	ansvarsfullt	om	köpen	

har	en	positiv	påverkan	på	miljön,	vilket	även	var	tydligt	i	intervjuerna.	Att	värna	

om	miljön,	samtidigt	att	göra	något	bra,	var	något	som	många	lyfte	fram	som	

motivation	till	deras	miljövänliga	köp,	och	som	Luchs	et.al	(2015)	menar	leder	till	

positiva	känslor	hos	konsumenten.			

		

Från	intervjuerna	skapas	det	inte	någon	enhetlig	bild	om	hurvida	miljövänliga	

köpa	grundar	sig	mest	från	stolthet	eller	skuld.	Det	förslår	visserligen	inte	teroin	

heller	att	det	behöver	göra.	En	del	känner	igen	sig	mer	i	känslan	av	stolthet	och	

andra	känner	igen	sig	mer	i	känslan	av	skuld.	En	av	våra	respondenter	svarade	att	

hen	inte	inte	tror	att	man	kan	känna	stolthet	ifall	man	inte	först	har	känt	skuld,	

vilket	är	intressant	eftersom	det	betyder	att	två	motsvarande	känslor	egentligen	är	

sammankopplade.	Flera	respondenter	svarade	att	de	fattar	ett	miljvänligt	

köpbeslut	både	utifrån	stolthet	och	skuld,	eller	antingen	eller,	vilket	tyder	på	att	

respondenterna	inte	ställer	dessa	känslorna	mot	varandra	utan	tyder	på	att	båda	

känslorna	kan	motivera	en	och	samma	person	till	att	göra	ett	miljövänligt	köp.	Det	

intressanta	är	att	stolthet	och	skuld	är	på	två	motsatta	sidor	av	spektrar	och	därav	

hade	det	varit	lätt	att	dra	slutsatsen	att	en	person	antingen	fattar	ett	miljövänligt	

köpbeslut	utifrån	det	ena	eller	det	andra.	Att	en	person	antingen	har	en	stolthets	

personlighet	eller	en	skuld	personlighet	men	empirin	föreslår	alltså	att	så	inte	är	

fallet.	
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5.3 Kunskap 
 
Som	några	respondenter	svarade	så	ledde	stimulans	av	information,	som	gav	dem	

mer	kunskap	om	miljövänlighet,	till	mer	miljövänligt	köpbeteende.	Som	Lin	och	

Huang	(2012)	nämner	så	har	kunskap	stor	påverkan	på	konsumenten	när	

personen	genomför	undersökningar	om	en	produkt,	vilket	några	respondenter	

antydde.	De	menade	att	efter	ny	kunskap	så	var	de	mer	noggranna	vid	köp	av	

produkter	och	sökte	sig	därför	mer	till	miljövänliga	produkter.	Lin	och	Huang	

(2012)	förklarar	att	ifall	konsumenterna	är	medvetna	och	förstår	varför	och	på	

vilket	sätt	en	produkt	är	miljövänlig	så	är	de	beredda	att	betala	mer	för	produkten.	

Detta	är	något	som	flera	av	våra	respondenter	lyfter	fram,	de	förklarar	att	de	

tycker	det	är	viktigt	att	förstå	varför	en	produkt	är	bra	för	miljön.	Att	använda	

kunskap	som	en	motivation	kan	därför	vara	ett	bra	medel	för	att	få	konsumenter	

att	agera	mer	miljömedvetna.		

	

Vi	lever	i	en	informationssamhälle	där	människor	har	lätt	att	komma	åt	ny	relevant	

information	genom	bara	några	sökord	på	internet	eller	genom	sociala	medier	osv.	

Luchs	et.al.	(2015)	menar	på	att	marknadsförare	bör	ta	till	vara	på	det	mer	och	

kommunicera	ut	rätt	information	till	människor	för	att	motivera	miljövänligt	

köpbeteende.	Många	respondenter	trodde	även	att	välutbildande	människor	

konsumerar	mer	miljövänligt,	och	det	kan	bero	på	att	de	besitter	mer	kunskap	om	

området	och	därför	också	har	en	större	oro	för	miljön.	Genom	att	väcka	oro	med	

hjälp	av	att	utbilda	människor	kan	därför	vara	ett	medel	för	att	motivera	fler	

konsumenter	att	konsumera	miljövänligt.	Det	är	enkelt	som	konsument	att	föra	

över	ansvaret	åt	andra	om	man	inte	vet	följderna	på	sitt	köpbeteende,	som	visat	i	

studien	om	amerikanska	ungdomar	som	Luchs	et.al.	(2015)	presenterar	i	sin	

artikel.	En	respondent	tyckte	att	det	var	statens	ansvar	att	reglera	priser	för	att	det	

ska	vara	mer	intressant	att	konsumera	miljövänligt,	vilket	kan	kopplas	till	samma	

studie.	Samtliga	deltagare	i	våra	intervjuer	är	studenter	och	relativt	unga	och	

några	av	respondenterna	menar	på	att	under	senare	år	så	har	de	fått	mer	kunskap	

om	miljön,	och	framhävde	att	de	tror	att	deras	köpbeteende	kommer	att	bli	mer	

miljövänligt	i	framtiden	på	grund	av	det.	
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5.4 Kulturellt 
	

Kulturellt	värde	är	något	som	människor	i	ett	samhälle	ständigt	utsätts	för	och	styr	

hur	människor	lever	och	agerar.	Samhället	och	dess	kultur	kan	direkt	påverka	

konsumenterna	och	ge	påtryckningar	när	det	kommer	till	miljövänlighet	(Luchs	

et.al.,	2015).	Några	respondenter	lyfter	fram	incitament	från	den	svenska	staten,	

som	gjort	skattesäkningar	på	miljövänliga	fordon,	som	kan	påverka	konsumenter	i	

deras	köpbeslut.	Andra	respondenter	tycker	att	svenska	staten	inte	tagit	någon	

vidare	ställning	kring	miljövänlighet	och	borde	därför	göra	mer,	som	exempelvis	

tydligt	definera	uttrycket	och	inte	miljömärka	produkter	som	skickats	världen	

över.	En	annan	respondent	lyfte	fram	att	offentlig	sektor	borde	förse	konsumenter	

med	mer	information,	då	det	kan	vara	krävande	att	hämta	informationen	själv	

vilket	kan	leda	till	att	konsumenter	väljer	icke-miljövänligare	alternativ	då	de	är	

mer	bekvämliga.	Det	är	därför	viktigt	för	samhällen	och	institutioner	att	

kommunicera	fördelarna	med	miljövänliga	alternativ,	men	framförallt	viktigt	att	

kommunicera	negativa	följder	som	icke-miljövänliga	alternativ	skapar	för	oss	alla.	 

 
5.5 Socialt 
 
Det	framgår	under	våra	intervjuer	att	de	flesta	som	vi	intervjua	har	en	positiv	bild	

av	miljövänlighet	och	beskriver	en	person	som	handlar	miljövänligt	som	en	person	

med	medkänsla,	kunnig,	medveten,	ansvarsfull	och	bra	koll	på	omvärlden.	En	

respondent	uttrycker	att	hen	tycker	att	miljötänket	ligger	i	tiden	och	blir	ofta	

påmind	om	dess	betydelse.	En	annan	respondent	säger	att	det	är	modernt	att	

tänka	grönt	och	tycker	att	många	företag	använder	miljöaspekten	som	en	

försäljningspitch.	Detta	belyser	också	Luchs,	Phipps	och	Hill	(2015)	som	menar	att	

klimatförändringen	är	ett	klassiskt	kulturellt	problem	som	har	varit	tydligt	under	

2000-talet.	Författarna	menar	att	dagens	kultur	uppmanar	konsumenterna	att	

konsumera	ansvarsfullt	och	just	medvetet	som	många	av	respondenterna	också	

lyfter	fram.	

		

Samtidigt	finns	det	finns	mycket	fördomar	mot	den	miljövänliga	personen,	utifrån	

en	social	aspekt.	En	miljövänlig	person	associeras	med	en	vänsterpolitisk	

inriktning	och	en	hipsterrörelse	enligt	en	del	av	respondenterna.	Det	kan	både	

vara	bra	och	dåligt	med	associationer	till	sociala	grupper,	då	vissa	vill	tillhöra	
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denna	grupp	(Balderjahn,	2013),	men	andra	vill	inte	associeras	med	den	sociala	

gruppen	vilket	kan	få	de	att	avstå	att	konsumera	på	liknande	sätt	för	att	uppehålla	

en	viss	image	(Sweeney	&	Soutar,	2001).	Samtidigt	var	det	många	som	menade	på	

att	de	inte	kände	någon	yttre	social	press	att	konsumera	miljövänligt,	de	

konsumera	inte	miljövänligt	för	att	passa	in,	utan	istället	för	att	det	känns	bra	för	

sin	egen	skull	att	konsumera	miljövänligt.	Det	motsäger	vad	Lin	och	Huang	(2012)	

påstår	som	yttre	social	press,	att	vilja	passa	in	på	en	grupp	eller	associeras	med	en	

social	grupp.		

	

Respondenterna	svarade	också	att	de	tror	att	människor	med	en	bra	ekonomisk	

ställning	till	större	sannolikhet	konsumerar	miljövänligt	då	de	har	en	mindre	

barriär,	pris,	eller	åtminstone	inte	påverkas	lika	mycket	av	priset.	Det	kan	kopplas	

till	vad	Sheth	et.al.	diskuterar	som	en	socioekonomisk	gruppering,	det	vill	säga	

samhällsklasser.	Ett	par	respondenter	diskuterade	att	de	lägre	samhällsklasserna	

antagligen	inte	lägger	så	stor	prioritet	på	att	konsumera	miljövänligt,	istället	

fokuserar	de	på	dem	mest	grundläggande	behoven	som	tak	över	huvudet,	mat	och	

kläder.	

	

5.6 Tillfälligt 
 
Författarna	Sheth	et.	al	(1991)	menar	att	det	är	vanligt	att	konsumenter	handlar	

extra	miljövänligt	under	en	kortare	period.	Detta	är	en	inte	den	bilden	vi	får	från	

våra	intervjuer,	majoriteten	förklarar	att	de	inte	har	handlat	extra	miljövänligt	

under	en	kortare	tid.	De	som	säger	sig	ha	handlat	extra	miljövänligt	under	en	

kortare	period	har	gjort	de	untrifrån	att	de	har	fått	ny	kunskap.	Någon	säger	att	de	

började	äta	vegetariskt	efter	de	hade	fått	ny	kunskap	om	att	köttindustrin	är	dålig	

för	miljön	andra	förklarar	att	de	ändrade	sitt	köpbeteende	efter	de	hade	sett	en	

dokumentär	för	att	sedan	återgå	till	sin	vanliga	konsumering. 

 

Värt	att	belysa	är	att	denna	avhandlingen	bygger	på	intervjuer	från	unga	

människor	i	25	års	åldern	och	har	på	så	sätt	inte	haft	många	år	av	egen	

konsumering.	Detta	innebär	att	de	inte	har	haft	så	mycket	tid	att	reflektera	över	sin	

konsumering	och	dess	innebörd.	Lin	&	Huang,	2012	ger	som	exempel	att	det	är	

vanligt	att	människor	konsumerar	annorlunda	under	en	gravidetet	och	
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hälsoproblem,	något	som	gruppen	som	beskrivs	ovan	i	stor	uträckning	inte	har	

upplevt.	 
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6 Slutsats 
 
I	denna	studie	framgår	det	att	priset	på	en	miljövänlig	produkt	är	mer	elastiskt,	

d.v.s.	att	de	flesta	respondenter	är	villiga	att	betala	mer	för	en	miljövänlig	produkt.	

Detta	beror	på	en	förväntan	på	högre	kvalité	och	en	vilja	att	värna	om	miljön.	En	

annan	stor	motivation	till	varför	konsumenter	väljer	att	handla	miljövänligt	är	av	

känslomässig	skäl.	Miljöpåverkan	väcker	känslor	hos	konsumenterna	i	form	av	

skuld	eller	stolthet	men	studien	lämnar	ingen	enhetlig	bild	av	antingen	den	ena	

eller	den	andra	utan	visar	att	dessa	känslor	hör	samman.	Känslor	spelar	in	i	alla	

våra	miljövänliga	köpbeslut.	Det	epistemiska	värdet,	alltså	kunskap,	är	också	en	

stor	motivation	till	miljövänligt	köpbeteendet.	Mer	kunskap	leder	till	mer	

miljövänligt	köpbeteende.	

	

	Yttre	sociala	och	kulturella	påtryckningar	har	inte	så	stor	påverkan	på	människors	

motivation	att	konsumera	miljövänligt,	det	är	till	större	grad	en	individuell	

drivkraft	att	värna	om	miljön.	Det	framgår	också	ett	gap	mellan	respondenternas	

attityd	och	beteende	i	studien	vilket	får	oss	att	förkasta	moraliska	skyldigheter	

som	en	motivation	till	miljövänligt	köpbeteende.	

Studien	visar	på	att	konsumenter	idag	kan	förbise	sämre	funktionalitet	och	

prestanda	ifall	tjänsten	eller	produkten	har	en	positiv	miljöpåverkan	och	därför	

kan	vi	inte	heller	dra	en	slutsats	som	styrker	att	funktionalitet	är	en	avgörande	

motivation.	Tillfällig	miljövänlighet	är	inte	en	motivation	bakom	miljövänliga	köp,	

studien	visar	att	få	personer	uppger	att	de	tillfälligt	konsumerat	miljövänligt	under	

en	kortare	period.	
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7 Diskussion 
7.1 Begränsningar 
 
En	genomgående	begränsing	i	arbetet	är	att	empirin	endast	bygger	på	svar	från	

studenter	från	Linneuniversitet	i	25	års	åldern.	Svaren	på	frågorna	skulle	med	stor	

sannolikhet	varit	annorlunda	ifall	vi	hade	gjort	intervjuer	i	en	annan	del	av	världen	

men	respondenter	från	en	annan	ålderskategori.		

	

Socialt	värde	blir	svårt	att	tolka	i	en	kvalitativ	forskningsmetod	då	det	handlar	

mycket	om	vem	respondenterna	tror	konsumerar	miljövänligt	och	varför.	I	en	

kvantitativ	forskningsmetod	kan	forskarna	enklare	skapa	korrelationer	mellan	

demografiska	grupper,	som	ålder,	kön,	inkomst	osv.,	mot	resultatet	av	svaren	i	

enkätundersökningen	exempelvis.	Då	kan	forskarna	direkt	se	om	exempelvis	

kvinnor	konsumerar	miljövänligt	till	större	grad	än	män,	eller	om	miljövänlig	

konsumering	har	stark	koppling	till	inkomst.	

	

7.2 Framtida forskning 
 
Ett	förslag	på	framtida	forskning	är	att	genomföra	intervjuer	på	fler	respondenter	

som	representerar	hela	samhället	eller	en	annan	specifik	grupp	för	att	jämföra	

resultatet	mot	varandra.	Detta	skulle	ge	en	större	säkerhet	i	vilka	faktorer	som	är	

motiverar	för	miljövänliga	Växjö.	

	

Sociala,	kulturella,	moraliska	och	tillfäliga	faktorer	lyfts	fram	i	tidigare	forskning	

men	har	inte	bekräftats	i	denna	avhandling.	Djupare	forskning	inom	dessa	fyra	

områden	hade	varit	givande	för	området.	
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IV 

Bilagor 
Bilaga A Operationaliserade frågor 
	

Övergripande	frågor	

Vad	motiverar	dig	att	köpa	en	miljövänlig	produkt?	

Resonerar	du	annorlunda	vid	miljövänliga	köp	till	skillnad	från	icke-miljövänliga	

köp?	

Söker	du	aktivt	efter	miljövänliga	köp?	

	

Q1:	Har	pris	och	kvalité	lika	stor	betydelse	vid	miljövänliga	köp	jämfört	med	ett	

alternativ	som	inte	är	bra	för	miljön?	

Q1.1:	Hur	resonerar	du	kring	priset	på	en	miljövänlig	produkt?	

Q2:	Motiveras	dina	miljövänliga	köp	av	känslor?	

Q2.1:	Om	du	gör	ett	miljövänligt	köp	skulle	du	säga	att	köpet	grundar	sig	i	en	

känsla	av	stolthet?		

Q2.2:	Om	du	gör	ett	miljövänligt	köp	skulle	du	säga	att	köpet	grundar	sig	i	en	

känsla	av	skuld?		

Q3:	En	person	som	handlar	miljövänligt,	vad	associerar	du	den	personen	med?	

(Subkultur,	demografisk	grupp,	utbildade	etc)	

Q4:	Hur	skulle	du	beskriva	samhällets	övergripande	bild	av	miljövänliga	köp?	

Q5:	När	du	konsumerar,	tänker	du	då	på	vilka	miljökonsekvenser	produkten	har	

nu	och	för	framtida	generationer?		

Q6:	Känner	du	att	du	har	någon	miljömässigt	ansvar	för	framtida	generationer?		

Q7:	Är	du	beredd	att	köpa	en	produkt	som	har	en	lägre	prestanda	för	att	gynna	

miljön?	

Q8:	Har	du	handlat	extra	miljövänligt	under	en	kortare	period?	Isåfall	varför?		

Q9:	Om	det	kommer	en	ny	produkt	på	marknaden	som	ska	ha	mindre	

miljöpåverkan,	hur	bemöter	du	en	sån	produkt?		

Q10:	Har	du	ett	intresse	av	att	ta	reda	på	mer	kring	den	produkten?	Om	ja,	vilket	

sätt	gör	du	det	på?	

 


