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Abstract      

The aim of this essay is to find out how factors like family, friends and social media can 

affect an individual between 11-17 years old in their development of sustainable consumer 

behaviour when they are 20-25 years old. To get an answer to our aim we used a method with 

eight semi- structured interviews. The interviews were made with students with a mix 

between open questions and questions designed from Visual Card Sorting. The results from 

the interviews showed that most of the respondents possesses an awareness against 

sustainability. Yet, there is a gap between awareness and taking action against the problem. 

Some respondents possess partially sustainable consumer behaviour but they emphasize the 

importance of this behaviour not risking the convenience in their own lifestyle. The 

conclusions from this essay is that young adult’s sustainable consumer behaviour can be 

deduced to how their parents, friends and social media discussed and talked about the subject 

when the individual was between 11-17 years old. Furthermore, it is also concluded that 

communication can reduce the gap between awareness and action. 
      

Keywords: Sustainable consumer behaviour, young adults, attitudes, parents, social 

media 
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1. Inledning     
 

Dagens unga är i stor utsträckning sociala, ekonomiska och väl insatta i miljömässiga frågor 

(Hume 2009). Hållbarhet är ett ämne som värderas högt och som det finns en stor 

medvetenhet kring. Trots denna medvetenhet har detta inte gett uttryck i handlingar än. Det 

finns ett tydligt gap mellan medvetenhet och beteende och en av de främsta faktorer som 

skadar och hotar det hållbara samhället är människans konsumtion.  
      

Dokumentären The True Cost (Ross 2016) belyser hur klädindustrin är uppbyggd efter 

västvärldens konsumentbeteenden och hur människor i andra delar av världen blir lidande av 

detta. Arbetsvillkoren blir allt sämre för varje dag som går och detta som en konsekvens av 

hur västvärlden efterfrågar mer och billigare kläder. Fast fashion har blivit det begrepp som 

speglar fenomenet att konsumera nya kläder väldigt ofta, i kombination med att priset på 

kläder är lägre idag än vad det någonsin har varit i förhållande till vad människor tjänar. I takt 

med att priserna går ned pressas även lönerna ned för dem som tillverkar kläderna i de länder 

som västvärlden har outsourcat produktionen till. I denna dokumentär belyses även hur 

reklam och sociala medier bidrar till att skapa ett “ha-begär” bland konsumenter där 

människor manipuleras till konsumtion. 
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1.1 Bakgrund    
“Att konsumera hållbart handlar inte bara om att köpa grönt. Det är i grunden ett helt nytt 

köpbeteende. Och skakar om förutsättningarna för både konsumenter och handlare” 

- Veckans affärer (2012) 

      

Detta citat från en artikel i Veckans affärer (2012) visar att det finns en medvetenhet om att en 

förändring behöver ske mot ett mer hållbart konsumentbeteende. Den överkonsumtion som 

pågår idag räcker inte jordens resurser till för att tillfredsställa. FN (2012) gör följande 

definition av hållbarhet: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

Trots att det finns en medvetenhet kring att detta är ett stort problem, är det få som är villiga 

att ändra sitt beteende från att förbruka stora mängder av jordens resurser. 
      

En konsument definieras enligt Goldsmith (2015) som en person eller grupp, exempelvis en 

familj, som erhåller, köper och använder en produkt eller tjänst. Själva konsumentbeteendet 

definieras enligt Solomon, Russell-Bennett och Previte (2013) som när en konsument köper 

och använder en produkt, service eller idé för att fylla ett behov eller ett önskemål. 

Konsumentbeteende innefattar inte enbart när konsumenten betalar för en vara, utan det är en 

process som pågår både före och efter köpet. Hållbart konsumentbeteende i sin tur definieras 

av Vernier och Verbeke (2008) som en kombination av ekonomiska, sociala och ekologiska 

aspekter. De ekonomiska aspekterna fokuserar på att priserna på hållbara produkter ska vara 

rättvisa för såväl konsumenter som producenter. Den sociala aspekten tar hänsyn till hur 

produktionsprocesserna påverkar de invånare som bor i det påverkade området. Den 

ekologiska aspekten innebär att natur, djur eller människoliv inte ska ta skada av 

produktionen. 
      

Gällande individens beteende definierar Goldsmith (2015) ett hållbart beteende som att 

hushålla med naturens resurser på ett effektivt sätt, använda miljövänliga produkter, återvinna 

samt ta hänsyn till sin egen påverkan på luft och vatten. Författaren menar att leva efter ett 

hållbart konsumentbeteende är ett mål för oss alla men att socialt inflytande påverkar om 

individen utför de hållbara handlingarna eller inte. Detta sociala inflytande definieras av 

Goldsmith (2015) som det inflytande som personer eller grupper har över en individs 

attityder, beteenden, åsikter och känslor. Det sociala inflytandet kan bland annat komma från 

digitala influenser via olika sociala plattformar. Sociala influenser kan se ut på olika sätt och 
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formas på olika sätt, ett par exempel på dessa är informationsutbyte, övertygelser, lydnad och 

motivation. 
      

1.2 Tidigare forskning 
För att förstå hur konsumentbeteendet påverkas i unga åldrar har Francis och Davis (2014) i 

en studie undersökt ungdomars förhållande till hållbar konsumtion och kopplingen mellan att 

vara medveten om problemet och att faktiskt agera. Författarna ger även förklaringar till när 

en individ är påverkbar och kan formas mot ett visst beteende. Artikelförfattarna menar att det 

är av stor betydelse att förstå ungdomars inställning till hållbar konsumtion för att kunna 

uppmuntra till ett hållbart agerande redan innan individerna kliver in i vuxenvärlden. Under 

uppväxten läggs grunden för de attityder, preferenser och beteenden kring konsumtion som 

följer med in i vuxen ålder. Därmed är denna grupp mycket betydelsefull eftersom de är 

framtidens konsumenter. Trots detta har det inte forskats särskilt mycket om detta segment 

kopplat till hållbarhet. Författarna poängterar därför vikten av att undersöka och skapa 

förståelse kring ungdomars inställning för att kunna understödja en hållbar framtid. 

Författarna diskuterar en konsuments olika steg i socialiseringsprocessen, det vill säga stegen 

där en person lär sig och utvecklar ett visst konsumentbeteende. I åldern 11-18 år befinner sig 

barn i det reflekterande skedet, som till stor del handlar om kognitiv utveckling. Ungas 

anledningar till att inte konsumera hållbart är enligt författarna bland annat bekvämlighet, 

kostnader samt att individerna anser att ett hållbart agerande leder till lägre välbefinnande och 

njutning. 
  

Hume (2009) belyser problematiken kring den ökade konsumtionen i dagens samhälle. Hume 

visar att den ökade konsumtionen är en effekt av “slit och släng”- kulturen som har uppstått 

det senaste årtiondet bland annat genom att gränser mellan länderna underlättar att produkter 

för konsumtion fraktas världen över. Studien syftar till att undersöka hur generation Y 

definierar hållbarhet med utgångspunkt i ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. I 

vissa länder kan man se att en av tre konsumerade dollar konsumeras av just generation Y, 

vilket visar hur stor påverkan och makt denna samhällsgrupp har över samhällets konsumtion. 

Denna grupp av unga vuxna, födda mellan tidigt 1980-tal och 2000-tal, definieras som en 

grupp människor som lever i välfärd, är modemedvetna och är den första generation som har 

växt upp med högteknologi, globalisering och en allt högre konsumtionsnivå. Detta gör det 

mycket viktigt att förstå hur just denna grupp i samhället ser på och agerar kring hållbarhet. 
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Resultatet av studien visade att det finns ett gap mellan vad en individ vet och vad denne 

faktiskt gör för att främja hållbarhet. 
      

Zsoka, Szerenyi, Szechy och Kocsis (2012) har genomfört en studie om hur kunskap om 

miljön, attityder och konsumentbeteende påverkas av utbildning i skolan. Den visar ett starkt 

samband mellan den utbildning som gavs kring miljö och den kunskap som studenter visar 

upp i efterhand. Författarna studerar även vilka faktorer som medför att en individ inte 

konsumerar och det är i första hand att pengarna tagit slut. Konsumtionens negativa påverkan 

på miljön är en ovanlig faktor att ha som anledning till att inte konsumera. Det framgår även 

att de individer som deltog i studien var villiga att ändra beteendet till att bli mer hållbart om 

det enbart gav små förändringar på individens livsstil. Med andra ord behöver individer ha 

starka incitament till att genomföra beteendeförändring som påverkar livsstilen. Det är då 

utbildning kan ha stor påverkan genom att göra unga personer medvetna om vilka 

konsekvenser ett visst beteende kan få. 
 

1.3 Problemformulering    
Hume (2009) antyder att det finns ett starkt intresse för hållbarhet hos generation Y men det 

finns samtidigt ett tydligt gap mellan medvetenheten kring ämnet och att agera för att minska 

detta gap. Francis och Davis (2014) visar samtidigt att det är svårt att ändra de inrotade 

konsumentbeteenden som finns hos unga idag. Vidare diskuteras det att unga imiterar det 

beteende som föräldrar uppvisar och dessutom ber dem om vägledning i hur beslut ska fattas 

(Jorgensen & Savla 2010). Det lyfts även att föräldrar har det största inflytandet på unga 

vuxnas finansiella beteende i den sociala omvärlden. Detta genom att föräldrar formar 

värderingar, attityder, standarder, normer, kunskap och beteenden i familjen. 
      

Vad händer då en individ växer upp och blir äldre, är fortfarande föräldrarna en viktig 

influens? Detta med tanke på den sociala omvärlden med mängden digitala plattformar som 

Facebook, Instagram, Youtube och bloggar som individer dagligen influeras av. Dotson och 

Hyatt (2005) hävdar att kunskapen om konsumentbeteende idag ser annorlunda ut än det 

tidigare gjort. De skillnader de funnit i konsumentbeteende i dagens studier jämfört med 

tidigare är att unga vuxna idag har en betydligt större roll i att påverka hushållets 

beslutsfattande och att de i allt tidigare åldrar fattar självständiga beslut om sin egen 

konsumtion. En anledning till denna förändring är att sociala medier blivit allt mer utbrett 

bland den yngre generationens konsumenter. Sociala medier har även visat sig ha en 
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irrationell påverkan på unga i kombination med en allt mindre rationell påverkan från 

föräldrarna när de växer upp. 
      

Svensson och Östberg (2013) visar även att den allt mer sociala omvärld vi lever i har 

förändrat konsumentbeteendet från att vara en rationell process till en allt mer irrationell 

process som till stor del påverkas av sociala influenser. Sosis och Bishop (2013) definierar att 

ha ett rationellt beteende innebär att en individ för resonemang som bygger på logik eller 

sannolikhetslära. Att ha ett irrationellt beteende är enligt Nationalencyklopedin (2017) en 

oförmåga att agera rationellt och svårigheter att agera på ett logiskt och beräknande sätt. 

Theory of Planned Behavior (Ajzen 1991) handlar om hur attityder är relaterade till 

beteenden. Denna process ansågs till en början vara rationell, men Ajzen (2011) menar i en 

utveckling av teorin att det mänskliga beteendet inte alltid går att förutsäga. I linje med 

Svensson och Östberg (2013), menar även Ajzen (2011) att människans beteende påverkas 

irrationellt av sociala influenser. 
   

Faktorer från familjen, vänner och sociala medier kan antingen ha ett inflytande på beteendet 

som hållbar konsument i en gynnsam eller ogynnsam riktning (Hume 2009). I denna uppsats 

reflekteras det kring problemet att de olika influenser individen påverkas av skulle kunna 

bidra till att köpprocessen blir kortare och mer irrationell och på sikt även mindre hållbar. 

Detta kan i sin tur bidra till gapet mellan medvetenhet och agerande gentemot hållbart 

konsumentbeteende som belyses av Hume (2009).  
 

För att undersöka problemet måste bakomliggande faktorer till beteendet identifieras. En 

avgränsning har gjorts till att fokusera på individens närmaste krets; familj och vänner, samt 

sociala medier. Att föräldrar implementerar ett visst beteende kring hållbar konsumtion hos 

sina barn eller att vänner skapar en social press kring konsumentbeteende kan ha olika 

orsaker. Eftersom det inte är möjligt för denna studie att undersöka alla tänkbara 

bakomliggande faktorer har en avgränsning gjorts till okunskap.  
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1.4 Syfte   
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur familj, vänner och sociala medier påverkar 

medvetenheten och agerandet inom hållbart konsumentbeteende hos unga individer. 

Detta genom att undersöka hur det hållbara konsumentbeteendet hos unga vuxna kan spåras 

tillbaka till hur en individ upplever att olika influenser har påverkat denne under uppväxten. 

Detta är intressant sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv för att undersöka hur 

konsumentbeteenden kan bli mer hållbara. 
      

1.5 Forskningsfrågor    
       

• Hur påverkar familjen, vänner och sociala medier då individen är mellan 11-17 år, det 

hållbara konsumentbeteendet vid 20-25 års ålder?  

       

      

• Finns det ett gap mellan medvetenhet och beteende i unga vuxnas hållbara 

konsumentbeteende och hur har detta gap uppstått?  
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2. Teoretisk referensram  
I följande avsnitt redogörs uppsatsens teoretiska förförståelse. Den teoretiska referensramen 

tar utgångspunkt i teorier för konsumentbeteende, Theory of Planned Behavior och Social 

lärandeteori. I följande del av uppsatsen kommer dessa teorier presenteras för att visa 

kopplingen mellan dem och hur de var och en är relevanta för att besvara studiens syfte. 
      

2.1 Konsumentbeteende   
Modellen kring köpprocessen är en viktig del i att förstå hur ett köp uppstår och vilka motiv 

som ligger bakom att det uppstår med bakgrund i Theory of Planned Behavior och social 

lärandeteori. För att bättre förstå hur familj, vänner och sociala medier påverkar 

konsumentbeteendet kommer en förklaring ges av hur externa och interna faktorer samt 

irrationella influenser påverkar beslutsprocessen. Det kommer även ges en genomgång över 

olika referensgrupper och hur de på olika sätt påverkar en individs konsumentbeteende. Detta 

för att skapa en förståelse kring vad det är som påverkar hur ett konsumentbeteende utvecklas. 
      

2.1.1 Köpprocessen    
Bray (2008) förklarar flera modeller som används för att förstå konsumentbeteendet. En av 

dessa modeller är Consumer decision model (Blackwell, Miniard & Engel 200). Modellen 

utgår från att det finns sju steg i beslutsprocessen vilka är följande; identifiera ett behov, 

informationssökning både på ett internt och extern plan, utvärdering av olika alternativ, själva 

köpet följt av reflektion av om individen är tillfreds eller inte med köpet, ett så kallat 

efterköpsbeteende. Beroende på utvärderingen av tillfredsställelsen kan det ske en försäljning 

som ett sista steg i processen. 
      

Blackwell et al (2001) visar att beslutsprocessen påverkas av två huvudsakliga faktorer. Den 

första är de interna faktorerna som är kopplade till individens minnen och tidigare 

erfarenheter. Den andra faktorn är externa faktorer som påverkar beslutsprocessen. De externa 

faktorerna är de påtryckningar som kommer från omvärlden i form av kultur, social klass, 

personligt inflytande, familjen och situation. Faktorn situation är inte helt definierad men kan 

ses som en omvärldsfaktor då den innehåller faktorer som hur mycket tid man har på sig att 

bestämma sig inför ett köp samt vilken finansiell situation man befinner sig i. Det finns även 

individuella faktorer som påverkar externt och dessa är vilka resurser som konsumenten har 

tillgång till, motivation och engagemang, kunskap, attityd, livsstil, personlighet och 

värderingar. De interna och externa faktorerna är relevanta för denna studie eftersom de 
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påverkar beslutsprocessen kring ett köp. Således är de en bidragande faktor till hur en individs 

konsumentbeteende utvecklas och vad orsaken till det beteendet är.  
      

2.1.2 Konsumentbeteendet från rationellt till irrationellt   
Kotler et al (2008) ur Svensson och Östberg (2013) visar att processen en konsument går 

igenom kan ses som en rationell process. När steget med informationssökningen är gjord ska 

den utvärderas och utfallet av detta leder sedan fram till ett rationellt köpbeslut. Under lång 

tid har konsumenter antagits ha agerat rationellt vid inhämtning av information samt vid 

köpbeslut och man har kunnat placera in konsumtionsbeteenden och förklara dem med 

modeller och teorier. 
 

Svensson och Östberg (2013) menar dock att det idag blivit allt svårare att göra dessa 

antaganden då konsumenter skapar ett allt mer irrationellt beteende eftersom den sociala 

konsumenten har blivit mer inflytelserik både kring sin egen och personer i omgivningens 

konsumtion. Den sociala konsumenten påverkas av möten och interaktion med andra 

människor och deras livsstil och beteenden påverkar i sin tur individen. Detta är något som 

kan påverka även vid de tillfällen då en individ är ensam. En individ förbereder sig hela tiden 

för att omvärlden ska betrakta en och detta påverkar agerandet kring konsumtion genom att 

man vill bli uppfattad på ett visst sätt för att förmedla en viss bild eller livsstil av sig själv.  
      

Svensson och Östbergs (2013) resonemang kring detta kan ändra förutsättningarna för den 

köpprocess som förklaras av Blackwell et al (2001). Om konsumenten har ett mer irrationellt 

beteende kan detta nämligen förkorta inköpsprocessen enligt Goldsmith (2015). Därav är det 

viktigt för denna studie att behandla teorier som ger förståelse för vad det är som kan påverka 

köpprocessen. Teorier kring den sociala konsumenten anses relevant i denna studie eftersom 

individer under uppväxten kan förväntas påverkas av omvärlden på olika sätt. 
   

2.1.3 Gruppers inflytande  	 	 	  
Kelley (1965) talar om hur konsumentbeteendet påverkas av influenser från olika grupper (ur 

Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg 2010). En referensgrupp är en grupp som påverkar 

individens värderingar och beteenden antingen direkt eller indirekt. Vissa referensgrupper har 

större inflytande än andra och kan således påverka på ett djupare plan. Föräldrar lyfts fram 

som ett exempel på en grupp med primärt inflytande i fråga om viktiga beslut, värderingar 

och attityder. Föräldrar som referensgrupp har starka kopplingar till föräldrarnas roll i social 
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lärandeteori som återfinns längre fram i det teoretiska ramverket. Vidare är föräldrarnas roll i 

att forma ett konsumentbeteende av stor relevans i denna studie för att förstå hur ett 

konsumentbeteende utvecklas. 
      

Solomon et al (2010) talar vidare om informella gruppers normativa inflytande, som 

exempelvis en grupp av vänner. Informella grupper antas har ett stort inflytande över 

individen, detta för att denna grupp ofta är involverad i individens vardagliga liv. Således är 

denna grupp betydelsefull för individen och kan ha ett starkt normativt inflytande. Det 

normativa inflytandet innebär att gruppen formar och förstärker standarder och preferenser i 

individens konsumentbeteende. Att undersöka vänners inflytande på konsumentbeteendet 

under uppväxten har en stark koppling till denna studie för att hitta förklaringar till hur 

konsumentbeteendet utvecklas. Detta eftersom vänners inflytande kan påverka individens 

köpprocess som Blackwell et al. (2001) presenterar.  
      

2.1.4 Sociala mediers inflytande 
En annan viktig aspekt av vad som påverkar det hållbara konsumentbeteendet hos unga är 

sociala mediers inflytande. Kucukemirolglu och Kara (2015) menar att kommunikation och 

interaktion via sociala medier är en stor del av människors liv världen över idag. Bloggar, 

message-tjänster och communities tillåter människor att interagera och uttrycka åsikter och 

känslor friare och öppnare än någonsin tidigare. Författarna talar vidare om betydelsen av 

fenomenet Word of Mouth (WoM). Detta innebär att konsumenter för budskap om produkter 

vidare. Online påverkas konsumenters vilja att delta i WoM-kommunikation till stor del av att 

det ska finnas ett förtroende för den som publicerar budskapet eller åsikten. Detta innebär att 

konsumenter är mer benägna att lita på sina ”vänner” online än på experter på bloggar eller 

produktrecensionssidor. 
      

Unga konsumenter är det segment som särskilt lockas till konsumtion på digitala sociala 

plattformar (Mas-Tur, Tur-Porcar & Llorca 2016). Denna grupp använder i stor utsträckning 

sociala medier för att söka information och hålla sig uppdaterade. Goldsmith (2015) menar att 

konsumentbeteendet starkt påverkas av sociala influenser och att dessa förändras drastiskt. Att 

sociala influenser har en stark påverkan på vilket beteende, attityder, känslor och åsikter en 

individ utvecklar gör det viktigt för denna studie att förstå vad det är som påverkar att en 

individ faller för en viss influens. Detta är i linje med det som diskuteras av Svensson och 

Östberg (2013). Det irrationella beteendet motarbetar i många fall det hållbara 
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konsumentbeteendet och gör att både inköpsprocessen och beslutsprocessen förkortas vilket 

kan ge konsekvenser på den köpprocess som presenteras av Blackwell et al (2001).
       

2.2 Theory of Planned Behavior     
Theory of Planned Behavior syftar till att ge en tydlig bild av vilka bakgrundsfaktorer som 

ligger till grund för hur attityder, subjektiva normer och uppfattad beteendekontroll påverkar 

intentionen till ett visst beteende. Theory of Planned Behavior bidrar till en djupare förståelse 

för hur ett beteende kan förklaras i köpprocessen och är således av stor betydelse för denna 

studie eftersom avsikten är att undersöka hur ett specifikt konsumentbeteende uppstår. För att 

undersöka hållbara konsumentbeteenden hos unga vuxna används alla delar av Theory of 

Planned Behavior.  
       

Ajzen och Fishbein (2005) diskuterar det mänskliga beteendets komplexitet med hjälp av 

Theory of Planned Behavior (TPB). Författarna avser att med hjälp av teorin förstå och till en 

början förutsäga mänskliga beteenden i specifika sammanhang. Författarna menar att 

attityder, subjektiva normer och upplevd beteendekontroll styr viljan att utföra vissa 

handlingar och att förändringar i dessa faktorer också leder till beteendemässiga förändringar. 

Syftet är att spåra dessa faktorer till de underliggande antaganden och övertygelser de vilar 

på. Teorins olika delar kommer att förklaras mer ingående nedan. 
      

Bakgrundsfaktorer 

TPB fokuserar på hur en individs beteende influeras av attityder, subjektiva normer och 

upplevd beteendekontroll, men det framgår inte specifikt vilka bakgrundsfaktorer som dessa 

beteenden har sitt ursprung i. Ajzen (2011) diskuterar ett antal möjliga faktorer som skulle 

kunna påverka och styra antaganden och övertygelser. Dessa är dels aspekter av personlig 

karaktär som värderingar och erfarenheter, sociala aspekter som ålder och inkomst och även 

breda värden som exempelvis exponering för media och andra informationskällor. Författaren 

menar att denna typ av bakgrundsfaktorer indirekt influerar intentioner och därmed även 

beteenden. Även öppenhet och medvetenhet lyfts fram som två betydelsefulla 

bakgrundsfaktorer av personlig karaktär. Vidare diskuteras även benägenheten att jämföra sig 

med andra som något som kan få effekt på intentionen.  
 

Bakgrundsfaktorerna från Theory of Planned Behavior kan bidra till en djupare förståelse 

kring vilka delar från uppväxten som påverkar konsumentbeteendet som ung vuxen. En 



	 15	

avgränsning har gjorts bland de bakgrundsfaktorer som går att se i Figur 2.2. De individuella 

faktorer som kartläggs i denna studie är värderingar, attityder och erfarenheter från då 

individen var mellan 11-17 år. De sociala aspekter som undersöks är ålder och kultur. Här 

görs en avgränsning från bland annat inkomst och kön. Familjens ekonomiska situation och 

hur den påverkar det hållbara konsumentbeteendet är inget som analyseras i denna uppsats. På 

samma sätt tas inte hänsyn till om respondenten är man eller kvinna. Däremot undersöks 

bakgrundsfaktorer som exponering för media och andra informationskällor eftersom dessa 

anses vara av betydelse för att besvara studiens syfte.  
 

Attityder     

Vilken attityd som finns till ett visst beteende är en av de begreppsmässiga byggstenarna i 

TPB som utgår från vilka typer av beteenden som man är övertygad om att man vill eller ska 

ha (Ajzen 1991). Vilken typ av attityd som utvecklas mot ett objekt kan härledas till vad man 

associerar just det objektet med och det kan antas bestämmas av tidigare beteendekontroller. 

Detta hänvisar till vilken grad en person har en gynnsam eller ogynnsam utvärdering eller 

bedömning av just det beteendet som är aktuellt att belysa.  
      

Subjektiva normer   

Denna del är en social faktor som tar hänsyn till den uppfattade sociala pressen till att utföra 

eller inte utföra ett visst beteende (Ajzen 1991). Detta härstammar från normativa 

övertygelser där en grupp accepterar eller inte accepterar ett specifikt beteende. De 

upplevelser individen har haft sedan tidigare som mynnar ut i de sociala normer en individ 

upplever att den bör ha från eventuell social press. 
      

Upplevd beteendekontroll      

Enligt Ajzen (1991) är upplevd beteendekontroll den del av TPB som handlar om hur enkelt 

eller svårt det är att utföra ett beteende. Upplevd beteendekontroll syftar till att reflektera 

kring tidigare erfarenheter och förväntade hinder som kan uppstå samt hur dessa behärskas. 

Den upplevda beteendekontrollen påverkas och antas bestämmas av de övertygelser individen 

har sedan tidigare. 
      

En generell regel som kopplar ihop dessa tre begrepp är att desto mer gynnsamma attityder 

eller subjektiva normer som finns, desto bättre blir den upplevda beteendekontrollen. Vikten 

av dessa begrepp varierar dock mellan olika situationer samt i olika beteenden (Ajzen 1991). 
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För att förändra någon av de ovanstående faktorer är det möjligt att antingen försöka påverka 

någon av de starka övertygelser som finns hos individen eller de värderingar som de besitter. 

Ajzen (1991) menar även att det inte räcker att bara förändra några övertygelser för att ändra 

en attityd till ett nytt beteende. En förändring kan tvärtom leda till en övertygelse i en annan 

riktning. För att ändra en attityd till ett beteende krävs att alla övertygelser är i balans och rör 

sig i samma riktning mot förändringen 

      

Intentioner  

En av de mest centrala delarna i Theory of Planned Behavior handlar om individens intention 

(Ajzen & Fishbein 2005). Intention, som är en motivationsfaktor, påverkas av faktorerna som 

nämnts ovan. Individens intention till att genomföra ett visst beteende hänger samman med 

individens vilja att anstränga sig. Desto mer gynnsamma attityder eller subjektiva normer som 

finns till ett beteende, desto bättre blir den upplevda beteendekontrollen och därmed 

intentionen. Således påverkar dessa faktorer vilka intentioner en person har att genomföra ett 

visst beteende (Ajzen 1991). Själva beteendet är den slutgiltiga faktorn som analyseras med 

hjälp av de tidigare faktorerna och det är viktigt att det finns ett starkt samband mellan 

intentioner och beteendet. 

   

   

Figur 2.2. The theories of reasoned action and planned behavior. Icek Ajzen och Martin 

Fishbein 2005, sida 194, The Influence of Attitudes on Behavior. 
      

2.2.1 Theory of Planned Behavior kopplat till irrationella beteenden 
I en av de senare studierna Ajzen (2011) har gjort, utvecklas den tidigare definitionen av att 

en konsuments attityder och normer leder fram till ett förväntat, rationellt beteende, till att det 

även kan ske irrationella beteenden. Ajzen menar att det inte finns några antaganden att 



	 17	

beteenden, normer och övertygelser alltid är rationella eller att de alltid ger en perfekt bild av 

verkligheten. Övertygelser som en individ har om ett beteende behöver inte alltid vara kopplat 

till vad ett beteende verkligen ger uttryck för. En anledning till att beteendet inte alltid blir 

som planerat kan vara att en individ även kan agera irrationellt eller agera utifrån rädsla, ilska 

eller efter motiv som främjar individen själv. Förändringen i synen på konsumenten som inte 

alltid anses agera rationellt, utan tillämpar ett mer irrationellt beteende, går även i linje med 

Svensson och Östbergs (2013) resonemang kring en förändrad köpprocess.  
     

2.2.2 Theory of Planned Behavior kopplat till hållbart konsumentbeteende 
Vernier och Verbeke (2008) menar att TPB kan användas för att förstå och få en bättre insikt i 

vad det är som påverkar hållbart konsumentbeteende. Enligt författarna är det av stor vikt att 

ta reda på vilka attityder och subjektiva normer det är som påverkar ett visst hållbart 

beteeende och även vilket inflytande en beslutsfattare har på detta. Skillnader från Ajzens 

(1991) teorier ovan är att Vernier och Verbeke (2008) involverar hållbarhet utifrån TPB vilket 

är av nytta för denna studie för att belysa att denna teori kan användas för att förstå hur ett 

hållbart konsumentbeteende uppstår. Detta är starkt kopplat till denna studie eftersom det 

visar att anledningen till att ett visst beteende skapas är beroende av konsumentens 

värderingar och uppfattade kontroll.     

 

2.3 Social lärandeteori     
För att förstå hur ett konsumentbeteende uppstår har en utgångspunkt tagits i social 

lärandeteori. Denna teori används för att förklara hur en individ tar efter beteenden, normer 

och värderingar. Detta är av stor betydelse för denna studie eftersom upplevelser från 

uppväxten i form av kommunikation och observation skulle kunna styra hur stark intentionen 

till ett beteende blir. De delar av social lärandeteori samt med vilka utgångspunkter som 

kommer användas lyfts nedan. Social lärandeteori används därför som en grund till att förstå 

intentionen i Theory of Planned Behavior och beteendet i köpprocessen. 
      

Moschis (1985) diskuterar föräldrars roll i unga vuxnas konsumentbeteende. Moschis menar 

att föräldrar direkt kan påverka sina barns lärande i konsumentbeteende genom 

kommunikation och interaktion kring konsumtionsfrågor. Författaren visar även vilket 

inflytande föräldrarna har på sina barn endast genom att barnen tar efter det 

konsumentbeteende och attityder föräldrarna har. Även då det inte sker någon kommunikation 

kring konsumtion kommer barnet att ta efter det de ser och upplever från sina föräldrars 
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beteende. Detta har kopplingar till föräldrar som referensgrupp som Kelley (1965) ur 

Solomon et al. (2010) talar om eftersom att även denna teori lyfter fram hur föräldrar 

implementerar attityder och värderingar. I denna fråga finns en tydlig röd tråd mellan teorier 

för konsumentbeteende och social lärandeteori eftersom det inom båda teorierna lyfts fram 

betydelsen av andras inflytande på hur individens konsumentbeteende utvecklas. 
      

Dotson och Hyatt (2005) menar att det finns en skillnad i hur konsumenters socialisering har 

sett ut tidigare och hur den ser ut idag. I tidigare forskning framgår det att det finns tre 

huvudsakliga faktorer som påverkar unga vuxnas konsumentbeteende, dessa är föräldrarna, 

vänner och sociala medier. Det framgår dock att det finns skillnader i vilken faktor som är av 

störst betydelse. Vilket åldersstadium som de unga befinner sig i avgör vilken av de nämnda 

faktorerna som har störst inflytande. Desto yngre en individ är desto större möjlighet har 

föräldrarna att påverka konsumentbeteendet. Allt eftersom individen blir äldre och vuxen blir 

vänner den faktor som har mer inflytande att påverka individens konsumentbeteende. Det är 

dock enligt författarna fortfarande föräldrarna som har det mest rationella inflytande medan 

vänner och massmedia har ett mer irrationellt inflytande. 

  

 
    

Figur 2.4.1, Banduras 1968 ur Jorgensen och Savla 2010, Financial Literacy of Young 

Adults: The importance of Parental Socialization, sida 467 

      

Ovanstående modell utgår från social lärandeteori och denna modell har som mål att 

poängtera det inflytande föräldrar har på unga vuxnas beteende kring ekonomi (Banduras 

1986 ur Jorgensen & Savla 2010). Inom denna teori betonas återigen föräldrarnas roll i att 

forma unga vuxnas beteende genom att det är de som har största inflytande över barnets liv. 

Allt eftersom individen blir äldre påverkas de av sociala möten mer och det är dessa sociala 

aspekter som har en stor betydelse för vilken attityd och kunskap som uppstår hos individen. 

Denna modell har som avsikt att förtydliga vilka olika faktorer som kan påverka en individ till 

ett visst beteende, i detta fall ett beteende kopplat till ekonomi men likheter i hur imitering 

genomförs kan appliceras mot det konsumentbeteende som har fokus i denna studie.  
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2.3.1 Social lärandeteori och hållbarhet    
McGregor (2009) menar att social lärandeteori är applicerbart både på hur ett 

konsumentbeteende uppstår genom individens egna erfarenheter, men även hur ett 

konsumentbeteende påverkas av observation av andras beteende. McGregor (2009) kopplar 

ihop social lärandeteori med Education för Sustainable Development (ESD). Denna teori har 

för avsikt i studien att ge extra stöd till att social lärandeteori är användbar i sammanhang 

kring hur ett hållbart konsumentbeteende utvecklas samt anledningar till det. Teorin kring 

ESD bygger på att det är sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter som påverkar 

lärandet i hållbarhet. Syftet med ESD är att konsumenter lär sig om hållbar utveckling vilket 

leder till mer makt att påverka nya beteenden som uppstår. Syftet med detta är att göra 

framtiden mer inriktad mot hållbara livsstilar. Enligt författaren kan ESD utvecklas och 

förändras med hjälp av social lärandeteori. Utifrån social lärandeteori och ESD-begreppen har 

en modell skapats som menar att ett hållbart beteende kan läras ut till konsumenter endast 

genom att de observerar och tar efter andras beteenden samt i vilka miljöer de uppstår. 

  

     

Figur 2.4.2 av McGregor 2009, Reorienting consumer education using social learning 

theory: sustainable development via authentic consumer pedagogy, sida 259 

      

Modellen ovan av McGregor (2009) kan ses som en komplettering av modellen av Banduras 

(1968) ur Jorgensen och Savla (2010). Figur 2.4.1 visar hur föräldrar påverkar kunskap, 

attityder och personliga egenskaper gentemot beteendet. I förförståelsen är det viktigt att 

betrakta föräldrarna som en grund till att beteendet uppstår, men för att kunna ta vänner och 

sociala mediers inflytande i beaktning är det betydelsefullt att använda modellen av 

McGregor (2009) som ett komplement. Figur 2.4.2 belyser hela omvärldens inflytande och 

inte bara föräldrarnas. 
      

Modellens inre del är uppbyggd av den sociala lärandeteorins byggstenar. Den första är 

personliga faktorer och kognitiva kompetenser. I denna byggsten ingår biologiska faktorer, 
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kunskap, förväntningar, attityder, mål och egen uppfattningsförmåga. Den andra byggstenen 

är beteende och jämför olika färdigheter som det man lärt sig och fått praktiska erfarenheter 

kring. Den tredje byggstenen är miljö som innehåller hur personen agerar och anpassar sig 

efter sociala normer och samhället samt möjligheten att influera andra. 
      

Ovanstående modell av McGregor (2009) kan även jämföras med Figur 2.2 från TPB (Ajzen 

& Fishbein 2005). Det finns likheter i att de belyser vikten av hur attityder påverkar ett 

beteende samt att sociala eller subjektiva normer handlar om pressen att utföra ett visst 

beteende. Skillnaden är att TPB inte handlar om enbart inlärning för att förklara varför ett 

beteende uppstår utan TPB syftar till att förklara vilka grundläggande övertygelser som 

påverkar ett beteende. Byggstenen beteende innehåller vad man har lärt sig från tidigare 

erfarenheter vilket kan kopplas till de interna faktorerna i köpprocessen av Blackwell et al. 

(2001) som är minnen och tidigare erfarenheter. 
      

2.4 Sammanfattning av teorin  
I detta avsnitt förklaras hur de olika teoretiska delarna är kopplade till varandra och hur de 

tillsammans bidrar till att undersöka det identifierade problemet i studien. Innebörden av de 

centrala begrepp som används i empiri och analys och hur dessa är relaterade enligt teorin 

kommer även presenteras. 
      

Social lärandeteori betraktas som grunden till att förstå hur och varför ett visst 

konsumentbeteende uppstår. Genom att ta utgångspunkt i social lärandeteori kan en 

uppfattning bildas kring hur beteendet är influerat av familj, vänner och sociala medier genom 

lärande; kommunikation och observation av beteenden. Konsumentbeteenden påverkas i unga 

åldrar vilket gör denna teori högst relevant för studien. Social lärandeteori bidrar till att 

kartlägga hur grunden läggs för det konsumentbeteende som utvecklas. Detta har en stark 

koppling till bakgrundsfaktorerna i Theory of Planned Behavior.  
 

Genom att studera Figur 2.2 av Ajzen och Fishbein (2005) går det att se samband mellan 

individuella, sociala och informationella bakgrundsfaktorer i TPB och social lärandeteori. 

Individuella faktorer som värderingar, attityder och erfarenheter har stark koppling till social 

lärandeteori. Dessa bakgrundsfaktorer som kan ha formats under uppväxten skapar attityder, 

subjektiva normer och upplevd beteendekontroll gentemot ett viss beteende. Detta leder fram 
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till hur starka intentioner som uppstår till att utföra ett visst beteende. Här finns en tydlig röd 

tråd mellan erfarenheter från uppväxten och beteendet.  
 

För att addera ännu en dimension till studien, syftar teorier kring konsumentbeteende till att 

förstå hur ett köp uppstår och vad det är som påverkar beslutsprocessen både innan, under och 

efter köpet. Interna faktorer som minnen och erfarenheter påverkar beslutsprocessen, vilket 

kan kopplas till social lärandeteori samt bakgrundsfaktorerna i Theory of Planned Behavior. 

Även externa faktorer som familj förväntas påverka beslutsprocessen, vilket återfinns i 

föräldrars roll i social lärandeteori. Vidare diskuteras irrationella konsumentbeteenden och 

den sociala konsumenten som påverkas av informella grupper som vänner samt sociala 

medier.  
 

De tre byggstenarna social lärandeteori, Theory of Planned Behavior samt 

konsumentbeteendeteorier kan således skapa förståelse för konsumentbeteendet. Tillsammans 

bidrar de med att förstå processen från att en individ påverkas i ung ålder till att ett beteende 

köpprocessen utvecklas.  
     

2.4.1 Centrala begrepp      
I slutet av empiriavsnittet presenteras en sammanställning av empirin utifrån uppsatsens 

centrala begrepp. Denna matris har skapats genom att resultatet från varje enskild respondent 

har kopplats mot det mest kärnfulla i teoretiska referensramen. Valet av begrepp i modellen 

har gjorts utifrån vad som på bästa sätt kan förklara det identifierade problemet. 
      

Centrala begrepp från konsumentbeteendeteorier är de interna och externa faktorer som 

påverkar hur köpprocessen ser ut. De interna faktorerna är de minnen och tidigare 

erfarenheter en individ har och de externa faktorerna syftar främst till familj, informella 

grupper och sociala medier. Vidare används även begreppen rationellt och irrationellt 

återkommande i analys och slutsats. Syftet med dessa är att beskriva de olika former av 

inflytanden som olika referensgrupper kan ha på konsumentbeteendet. 
      

Centrala begrepp i Theory of Planned Behavior är attityder, subjektiva normer, upplevd 

beteendekontroll och intentioner. Dessa är viktiga att kartlägga hos varje individ eftersom 

attityder, subjektiva normer och upplevd beteendekontroll styr hur gynnsam eller stark 

intentionen blir gentemot ett beteende. I uppsatsen tas flera olika attityder upp; det är attityder 
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till konsumtion, attityder till hållbarhet samt attityder kring hållbarhet sett till 

livsmedelskonsumtion samt klädkonsumtion. Vidare kan även subjektiva normer ha olika 

innebörd då det dels kan handla om den sociala press en individ upplever från sin omgivning 

som familj och vänner men även de sociala normer som upplevs från samhället och sociala 

medier. Begreppet upplevd beteendekontroll innebär hur mån en individ är om att ändra sitt 

konsumentbeteende till att bli hållbart. Upplevd beteendekontroll kan också handla om hur 

lätt eller svårt individen uppfattar att det är att utföra ett visst beteende. Imitering och 

kommunikation är begrepp som används från social lärandeteori och som ses som viktiga 

begrepp för att förstå hur och varför ett beteende tas efter. 
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3. Metod 
I följande avsnitt presenteras de metodval som gjorts i denna uppsats för att kunna redogöra 

för ett resultat och slutsats som besvarar syftet. Metoden används även för att presentera 

empiri som förklarar och belyser hur faktorer från unga vuxnas uppväxt påverkar att 

individens konsumentbeteende blir hållbart eller inte. 
      

3.1 Kvalitativ metod    
Insamling av empiri har gjorts med hjälp av en kvalitativ metod. Inom kvalitativ forskning är 

intervjuer den mest förekommande datainsamlingsmetoden (Bryman & Bell 2011). För denna 

studie har ett val gjorts till att samla in empiri genom semistrukturerade intervjuer. Detta för 

att kunna förstå och förklara det problem som identifierats och hur olika faktorer hänger 

samman. Empirin har samlats in genom öppna intervjufrågor där intervjupersonen själv har 

fått fundera och diskutera. Detta för att identifiera motiv till varför ett beteende uppstår eller 

inte. De resonemang som eftersträvas skulle vara svåra att nå genom enkätfrågor eftersom det 

i intervjuerna har behövt ställas följdfrågor beroende på intervjupersonens svar. Således har 

valet av metod fallit på semistrukturerade intervjuer då detta anses vara den mest lämpade 

metoden för att kunna besvara studiens syfte och belysa det aktuella problemet samt 

uppmärksamma problemet bland respondenterna för intervjuerna. 
 

I artikeln av Hume (2009) som presenterades i tidigare forskning, genomfördes en kvalitativ 

studie genom att först utföra intervjuer i fokusgrupper om åtta personer för att sedan 

genomföra djupintervjuer om 22 personer. Frågorna utformades utifrån de olika aspekterna av 

hållbarhet. Detta stödjer metodvalet ytterligare att genomföra en kvalitativ studie eftersom 

intervjuer är ett lämpligt verktyg för att nå bakomliggande faktorer kring hållbart 

konsumentbeteende. 
 

3.2 Semistrukturerade intervjuer     
Intervjuerna bygger på en öppen dialog där intervjupersonen fått utrymme att utveckla sina 

egna svar för att sedan starta en diskussion/samtal kring ämnet. Utformningen av 

intervjufrågorna ska uppfattas vara öppen för intervjupersonen, detta för att få en djupare 

förståelse för intervjupersonens verkliga upplevelser (Bryman & Bell 2011). I denna studie 

har det genomförts besöksintervjuer då det inte är långt avstånd till de intervjupersoner som 

har valts ut. Utformningen av en intervjuguide gjordes inför genomförandet av de 

semistrukturerade intervjuerna. Intervjuguiden är utformad med teman från det teoretiska 
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ramverket med ett huvudtema inom hållbart konsumentbeteende. En strävan efter att integrera 

alla delar från det teoretiska ramverket i intervjuguiden har gjorts för att undersöka kopplingar 

mellan resultat och teori. Detta för att med hjälp av de teoretiska byggstenarna undersöka vad 

det är som påverkar från uppväxten samt hur det har lett fram till vilket beteende som en 

individ besitter idag med hjälp av TPB och köpprocessen. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 1. 
      

Respondenterna var ej medvetna om vad intervjun skulle handla om mer än att temat var 

inriktat mot konsumentbeteende. Detta för att inte styra in respondenterna till att ta upp 

hållbart konsumentbeteende för att de då kan bli medvetna om att de bör göra det. Detta för 

att få fram en så sanningsenlig och naturliga svar som möjligt. 
      

3.3 Val av respondenter 
Respondenterna i de kvalitativa intervjuerna har valts utifrån ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att de personer som deltagit i studien har valts eftersom de funnits 

tillgängliga både sett ur ett geografiskt perspektiv samt att respondenterna hade tid och 

möjlighet att ställa upp med relativt kort varsel (Bryman & Bell 2011). Bryman och Bell 

(2011) förklarar att bekvämlighetsurval är relativt vanligt förekommande inom 

företagsekonomisk forskning. 
      

Insamlingen av data har gjorts inom ramen av vissa kriterier. Empirin bygger på kvalitativa 

intervjuer med unga vuxna i åldrarna 20-25 år eftersom denna grupp återspeglar det 

åldersspann som är av intresse i denna uppsats. Åldersgruppen 20-25 år har valts ut för att få 

fram ett resultat kring hur faktorer från uppväxten har fått konsekvenser på deras 

konsumentbeteenden idag. Denna åldersgrupp har valts ut för att det inte är ett långt tidsspann 

från det att de var mellan 11- 17 år och de kan således komma ihåg specifikt vad det var de 

påverkades av och på vilket sätt. Vidare har deltagarna i studien den huvudsakliga 

gemensamma egenskapen att de är studenter. Samtliga respondenter studerar vid Örebro 

universitet, men inom olika utbildningar och på olika nivåer. 
      

Urvalsstorleken är åtta personer, fyra män och fyra kvinnor. Urvalet har genomförts på detta 

sätt då ett resultat vill uppnås som grundas på att båda könen fått lika stor representation för 

att ge en rättvisande bild. Eftersom samtliga studerar vid Örebro universitet har en geografisk 

avgränsning gjorts till Örebro. Att alla är bosatta i Örebro men kan ha vuxit upp någon 

annanstans i Sverige är inget som har betydelse för denna studie. För att besvara det 
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identifierade problemet undersöks hur faktorer påverkat och det är inget som behöver 

avgränsas till en specifik stad. 
 

Valet av att jämföra denna grupp med hur de upplevde sitt beteende när de var just 11-17 år 

grundas i att det är ett åldersspann där stora förändringar kan ske. Vidare grundades detta på 

att Francis och Davis (2014) använder i princip samma åldersspann i sin studie, 11-18 år. 

Francis och Davis menar att individen under denna period befinner sig i ett reflekterande 

skede av sitt konsumentbeteende vilket vi fann intressant. Eftersom vi i denna studie i 

konsumentbeteende undersöker hur upplevelser från uppväxten påverkar konsumentbeteendet 

i åldern 20-25 år, valde vi att undersöka ett något mindre åldersspann än i studien av Francis 

och Davis. I vår studie undersöker vi ett åldersspann mellan 11-17 år för att inte komma för 

nära den ålder respondenterna befinner sig i idag. Syftet med detta var att respondenten på ett 

enklare sätt skulle kunna reflektera mellan skillnaden i sitt beteende nu och då.  
      

3.4 Visual card sorting 
En utgångspunkt vid utformningen av intervjuguiden och insamlingen av empirin har tagits i 

Visual card sorting (VCS). Budhear (2000) skriver att denna metod på senare tid har börjat 

användas mycket och är särskilt applicerbar för att undersöka ledande tankemönster 

(kognitioner) samt för att förstå mänskliga beteenden inom ett visst kunskapsområde. 

Metoden syftar till att uppmärksamma hur en individ kategoriserar objekt utifrån deras egen 

kunskap. Denna metod lyfter även fram bakomliggande motiv till varför en individ har vissa 

åsikter, attityder och beteenden samt hur tankarna går kring dessa beslut. Författaren visar att 

man kan utröna likheter och skillnader mellan exempelvis hur två olika grupper tänker kring 

liknande frågor. Kunskapen om detta nås genom att förstå de kategorier som en person 

använder sig av och hur konceptet tilldelas dessa kategorier. 
      

VCS är mycket användbar och passande för studier där forskarna har begränsad tid för 

utförandet av studien och behöver hålla utformningen av intervjun strukturerad (Budhear 

2000). Under intervjutillfällena användes VCS för att låta respondenterna rangordna olika 

faktorer som de ansåg ha påverkat deras beteende. Syftet med dessa mer strukturerade frågor 

var inte bara att få fram faktorerna i sig, utan att få respondenten att förklara och resonera 

kring vilka motiv som ligger bakom själva rangordningen samt hur det har påverkat hens 

beteende. Denna sorteringsteknik bidrog till att väcka tankeverksamheten hos respondenten 

vilket skapade möjlighet till ett djupare samtal. Det gavs inga förslag på faktorer att 
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rangordna, utan respondenterna fick tänka fritt. Detta är i linje med syftet med en kvalitativ 

studie. 
  

    

3.5 Genomförande, inspelning och transkribering   
Vid genomförandet av intervjuerna var två intervjuare på plats. En fördel med att vara två 

intervjuare är att det kan uppstå en mer avslappnad stämning genom att man kan diskutera 

mer som en grupp mellan tre personer och allt fokus då inte behöver vara på intervjupersonen 

(Bryman & Bell 2011). Syftet var att få uttömmande svar och skapa en personlig kontakt med 

respondenten, vilket lyckades i intervjuerna. För att få ett jämförbart material användes 

intervjuguiden på liknande sätt i samtliga intervjuer. 
      

Utifrån en etisk aspekt genomfördes intervjuerna i ett rum avsides där ingen annan kunde höra 

samtalet. I avsnitten om empiri samt i analys har intervjupersonerna fått fingerade namn för 

att respondenterna inte ska kunna identifieras. Vid samtliga intervjutillfällen spelades 

intervjuerna in, men detta först efter att intervjupersonerna godkänt att bli inspelade. Syftet 

med att spela in intervjuerna var dels för att under själva intervjun kunna fokusera fullt ut på 

samtalet och dels för att i efterhand kunna lyssna på samtalet flera gånger. Under efterarbete 

och transkribering växte en mer grundläggande förståelse för intervjusvaren fram. 
     

3.6 Trovärdighet och äkthet 
Kvalitativa undersökningar kan värderas efter begreppen trovärdighet och äkthet (Bryman & 

Bell 2011). Begreppet trovärdighet baseras på tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftelse. Dessa är delar som måste uppfyllas för att den aktuella undersökningen ska anses 

vara trovärdig. Genomgående under intervjuerna kopplades det tillbaka till respondentens 

svar för att bekräfta att svaret hade uppfattats rätt och för att nå fram till en tillförlitlighet. 

Detta för att få en tydlig bild samt säkerställa att metoden varit trovärdig. Överförbarheten 

handlar enligt Bryman och Bell (2011) om hur väl det framtagna resultatet kan appliceras i en 

annan social kontext eller kommer kunna användas i en senare studie. Detta kommer kunna 

göras då det är generella och aktuella ämnen som i grunden skulle kunna användas på 

exempelvis en grupp unga vuxna som inte är studenter.  
      

Bryman och Bell (2011) förklarar vidare begreppet äkthet inom kvalitativ forskning. Ett av 

kraven för äkthet är rättvisande bild. I denna uppsats har försök gjorts till att framställa en 
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rättvisande bild utifrån ett bekvämlighetsurval där deltagarna i undersökningen varit 

studenter. De resultat som presenteras bygger på den bild som denna grupp lyft fram. Denna 

bild är således inte representativ för alla unga vuxna i åldern 20-25 år. 
      

3.7 Metodreflektion 
Kvalitativ metod som använts i denna uppsats kan kritiseras för att vara subjektiv. 

Intervjusvaren och resultaten från empirin bygger på en uppfattning av deltagarnas verklighet. 

Därför är studien till viss del färgad av subjektiva tolkningar och preferenser. För att kunna 

framställa en så rättvis bild som möjligt i resultatet samt säkerställa äktheten kopplades det 

genomgående tillbaka till respondenternas svar under intervjuerna för att bekräfta att svaren 

uppfattats rätt. 
      

Vidare utgår studien från ett bekvämlighetsurval där det funnits olika nära relation mellan 

intervjuare och studiens respondenter. Med olika nära relation avses att en del av 

respondenterna har uppsatsförfattare känt sedan tidigare på ett personligt plan. En annan del 

av respondenterna har endast en ytlig relation funnits men en likhet med samtliga 

respondenter är att det har funnits en personlig koppling. Förhållandet mellan intervjuare och 

deltagarna kan ha påverkat hur bekväma respondenterna känt sig vid intervjutillfällena. Detta 

är dock inget som anses har påverkat resultatet av studien då respondenterna har kunnat vara 

helt ärliga med sina svar som en följd av att det funnits en relation mellan de två parterna. Det 

gjordes försök att nå individer som det inte fanns en relation till, men dessa visade inget 

intresse till att delta i studien. Dessa försök till kontakt gjordes via mail då vi inte hade 

tillgång till någon annan kontaktform till de personerna. Upplevelsen som forskare är att 

samtliga intervjuer uppnådde syftet att ge utrymme till respondenterna att resonera avslappnat 

och fritt vilket även det kan ha varit en effekt av att respondenten kände sig bekväma i 

intervjusituationen.  
      

Ett annat viktigt faktum att reflektera kring är att alla deltagarna i studien har den 

gemensamma egenskapen att de är studenter. Det finns fördelar med att gruppen ingår i 

samma kontext, men det är även viktigt att vara medveten om att denna grupp inte är 

representativ för hela populationen unga vuxna i åldern 20-25 år. Svårigheten att generalisera 

kvalitativa forskningsresultat är även något som behandlas av Bryman och Bell (2011). 

Avgränsningen leder till att det är omöjligt att dra generaliserande slutsatser kring en 

population då denna population är så pass stor. Syftet med den valda metoden är istället att 
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resultaten ska generaliseras till teori. Åldersspannet som har använts i studien har varit mellan 

11-17 år vilket är ett långt åldersspann och det finns även en stor skillnad inom detta 

åldersspann. Det var ett medvetet val att välja ett brett åldersspann för att kunna se hur 

respondenterna ställer sig till samt reflekterar kring den förändring som kan ha skett under 

denna period. Syftet var att återspegla dynamiken och hur det ändras under den aktuella 

perioden vilket anses ha kommit fram under vår empiriinsamling. 
      

I studien gjordes en undersökning i konsumentbeteendet kring lågengagemangsprodukter 

vilket kan ha varit en aning för brett. Även att undersöka vilka faktorer som påverkar att ett 

konsumentbeteende blir hållbart eller inte kan ses som för brett men då har en avgränsning 

gjorts till hur föräldrar, vänner och sociala medier påverkar för att göra studien smalare. Det 

kan ha underlättat att välja antingen mat eller kläder eftersom det under intervjuerna 

upplevdes som att det uppstod viss förvirring hos respondenterna när de skulle generalisera 

sina beteenden kring mat och kläder då det i många fall skiljer sig åt i beteenden mellan de två 

kategorierna. Samtidigt kan det ha varit en fördel att det behövdes göras en generalisering till 

ett allmänt konsumentbeteende då det framkom tydliga skillnader i attityder till mat 

respektive kläder vilket var användbart i analysen. 
      

Efter att empiri samlats in framkom ett mönster genom alla intervjuer att respondenterna 

upplever att detta är ett svårt ämne som man i många fall inte har reflekterat över i stor 

utsträckning tidigare. Det upplevs som relativt svårt att gå tillbaka till då individen var mellan 

11-17 år och med säkerhet komma på vad det var som påverkade ett beteende då. Alla 

respondenter ansträngde sig och gav välmotiverade svar på alla frågor trots detta. 
 

3.8 Analysmetod 
Studiens analysavsnitt tar utgångspunkt i den matris som presenteras i slutet av 

empiriavsnittet. Denna sammanställning av empiri syftar till att ge en överblick över 

respondenternas konsumentbeteende utifrån centrala begrepp i teorin. Analysen är i sin tur 

uppbyggd utifrån dessa begrepp. De olika teoretiska delarna bidrar till att förstå och 

karaktärisera den grupp som studerats med hänsyn till hållbart konsumentbeteende. 
 

Att bygga upp analysen på detta sätt har bidragit till struktur och fördjupad förståelse för hur 

beteenden hos individerna kan förklaras av teoretiska modeller. Theory of planned behavior 

och social lärandeteori har både var och en för sig och tillsammans kunnat bidra till att 
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analysera beteenden i köpprocessen som kunnat urskiljas i empirin. Denna analysmetod har 

även bidragit till att likheter och skillnader mellan individerna avseende vad som påverkar det 

hållbara konsumentbeteendet, har kunnat urskiljas. I analysen har även citat från empirin valts 

ut för att kunna understryka det analysen syftar till att belysa. 
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4. Empiri     
I följande kapitel presenteras resultaten från empiriinsamlingen. Nedan följer en 

sammanfattning av varje intervju där syftet varit att i korta drag formulera det som varit 

signifikant för varje enskild respondent. Respondenternas namn är fingerade. 
      

4.1 Albin   
I sin köpprocess är Albin kalkylerande och planerande då det kommer till mat eftersom han 

tänker mycket på pengar och alltid väljer det billigaste alternativet. Då det kommer till kläder 

är Albin lite av en periodare, som ibland köper mycket kläder som han inte behöver. Detta för 

att han tycker att det är kul med mode och att han ibland har extra pengar över. Albin säger att 

hans konsumentbeteende kring kläder kan grundas i att hans familj inte hade ekonomisk 

möjlighet att köpa kläder då han var yngre. Idag då möjligheten finns vill han ta den. Albin 

får inspiration till att köpa en viss produkt främst från sina vänner, då han vill imponera på 

dem. 
      

Vid rangordning av vad Albin anser som viktigt vid ett köp, väljer han behov först följt av 

priset. Hållbart konsumentbeteende är inget han tar med i rangordningen alls. Albin skyller 

det på att har inte fått kunskap eller information om att agera hållbart under sin uppväxt. 

Istället är detta något han upptäckt på senare år. 
      

Det som påverkade Albins konsumentbeteende då han var 11-17 år var hans mamma och 

pappa, följt av social acceptans. Albin hade ingen möjlighet att konsumera själv under denna 

period, utan det var istället då han började tjäna pengar som han fick ansvar över sitt eget 

konsumentbeteende. Det som påverkar Albins konsumentbeteende idag är främst normer. 

Utöver detta säger han sig påverkas av sin omgivning och sociala medier. Albin påverkas av 

normer eftersom han anser att det är viktigt att passa in i samhället och leva upp till det som 

samhället förväntar sig av en. Han vill känna social acceptans. Senare säger Albin att sociala 

medier inte påverkar honom särskilt mycket, trots att han nämnde det tidigare. 
      

Albin berättar att informationssökningen inför köp sker via Facebook, NA, Sportbladet och 

Prisjakt. Vidare berättar han också att han konsumerar mer idag än han gjorde då han var 

yngre. Albin säger också att han är väldigt olika i sina beteenden kring mat och kläder. När 

det kommer till mat är han konsekvent och handlar alltid det billigaste. Kläder konsumerar 
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han mer spontant, men samtidigt säger han att kläder inte alls är lika viktigt för honom som 

mat är. 
      

“Hållbarhet var helt obefintligt för mig när jag var 11-17 år och idag är det fortfarande inte 

bra men man är medveten om det så att det är bra i alla fall, jag vet att det är ett problem 

vilket jag kanske inte hade en förståelse för då. Det har att göra med att nu har man ju 

kunskap om det. 11- 17 hade jag ingen aning om vad hållbarhet var men nu vet man ju exakt 

vad det är. Jag hade velat att det skulle påverka mig. Men det gör det inte, kanske i 

framtiden” 

      

Hållbart konsumentbeteende har inte kommunicerats någonting under Albins uppväxt och inte 

så mycket idag i hans omgivning heller. Albins anledning till att inte konsumera hållbart beror 

till viss del på att problemen är för långt bort och att han inte stött på några konsekvenser än. 

Albin säger att han skulle kunna ändra sitt beteende om han ville, eftersom han är viljestark. 

Om Albin skulle ändra sitt konsumentbeteende till att bli mer hållbart, skulle det ge honom en 

egennytta i form av gott samvete. 
      

4.2 Anna 
Anna har under de senaste veckorna gjort ett inköp av en tröja, förutom vardagliga köp som 

mat. När det kommer till mat letar Anna efter lågprisprodukter och hon testar alltid det 

billigaste alternativet först, men om det inte är så bra går hon upp en prisklass. Detta är Anna 

konsekvent med. Köpet av tröjan var planerat och hon hade kollat upp köpet på butikens 

hemsida innan. Anna hittar även inspiration via Instagram och säger att det kan påverka henne 

till att hon tycker någonting är snyggt. Hon berättar också att hon kan köpa något på grund av 

att hon ser någon på Instagram ha på sig plagget. Hon konsumerar ofta mycket kläder. När det 

kommer till inköpsprocessen kring mat handlar det främst om bekvämlighet samt de 

beteenden hon tagit med sig hemifrån. 
      

Det Anna handlar efter i sitt konsumentbeteende är begär, pris, behov och till sist tidsaspekten 

av nyttjandet. När hon förklarar begär menar hon vad hon vill ha samt att hon tror att hon 

kanske till och med blir lyckligare av att få det. Anna tänker inte särskilt mycket på, eller 

lägger stor vikt vid, hållbarhetsaspekter och det ger henne lite dåligt samvete. Anna försvarar 

sig genom att säga att hon är student och att det då är okej, eftersom det är dyrt att köpa 

exempelvis ekologiskt. I rangordningen kring vilka faktorer som påverkade hennes 
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konsumentbeteende då hon var 11-17 år valde hon: mamma och pappa, de som man ansåg 

vara coola och sist vad som var statusmärken och prylar. Annas värderingar kommer främst 

från familjen vilket har gjort att hon skapar ett liknande beteende som de har idag. Anna var 

väldigt sparsam då hon var yngre och brukade spara ihop tills hon kunde köpa fint. Hon fick 

hushålla och ta ansvar över sina egna pengar och har fått med sig kunskapen om pengarnas 

värde. 
      

De faktorer som påverkar Annas konsumentbeteende idag är sociala medier och umgänge. 

Hon hämtar inspiration från influenser på sociala medier och kan även påverkas av vad 

hennes vänner köper. Hon förklarar detta som ett sorts grupptryck samt att om någon vän 

säger att hon ser bra ut i ett plagg kan det leda till att hon köper en produkt hon inte hade köpt 

annars. Anna menar att hon idag har blivit mer medveten kring vad hon köper jämfört med då 

hon var 11-17 år. Idag tänker hon efter mer om hon verkligen behöver en produkt innan hon 

köper den. Det hon fått med sig kring hållbarhet från sin uppväxt kommer främst från skolan. 

Anna anser dock inte att denna kunskap är tillräcklig. 
      

För att Anna ska ändra sitt beteende till att bli mer hållbart skulle hon behöva mer kunskap. 

Hon berättar att anledningen till att hon inte vill ändra sitt beteende beror på att hon inte orkar 

skaffa sig nya vanor eller vill ta reda på hur hon ska gå till väga. Idag tycker hon att det talas 

om hållbarhet överallt, vilket bidrar till att hon får dåligt samvete. Detta kommuniceras främst 

genom sociala medier där det blivit populärt att ha en viss livsstil kring hållbarhet, exempelvis 

att vara vegan. Annas anledningar till att inte konsumera är: 
      

“Nu kommer det låta lite fel... För jag tänker ju inte på hållbarhetsaspekten. Men ibland kan 

jag nog ändå välja bort vissa varor som är `det där köper man inte ́ men det är nog i så fall 

för att det inte är socialt accepterat” 

      

Annas övriga anledningar till att inte konsumera är direkt negativ påverkan på henne själv 

följt av social acceptans och priset. Det som skulle kunna få henne att ändra sitt beteende till 

att tänka mer kring hållbarhet i sitt konsumentbeteende är om det skulle påverka henne direkt 

eller att det skulle hända något drastiskt i hennes närhet. 
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Om Anna verkligen bestämde sig skulle hon kunna ändra sitt beteende men det skulle krävas 

ansträngning. Hon struntar egentligen inte helt i det men hon lägger inte ned energin på grund 

av bekvämlighet och till visst del även ekonomin. Skulle Anna skapa sig ett mer hållbart 

konsumentbeteende skulle det ge henne en egennytta av att hon mår bra själv och inte får 

dåligt samvete för att hon inte agerar hållbart. 
      

4.3 Emma    
I sitt konsumentbeteende beskriver Emma sig själv som väldigt oplanerad. Då det kommer till 

mat sprider respondenten ut sina köp och åker och handlar varje dag. Hon planerar aldrig 

köpen innan, utan väljer de varor som det är erbjudande på eller som hon är sugen på just den 

dagen. När Emma växte upp brukade hennes föräldrar skriva listor och veckohandla, men 

detta är inget beteende hon har tagit efter. 
      

Respondentens rangordning över vilka aktiviteter kring konsumentbeteende som är viktiga är 

snyggt/gott, billigt, bra kvalité, miljö och arbetsförhållanden. Emmas anledningar till att inte 

köpa en vara är dålig kvalité, villkoren och priset. När respondenten var mellan 11-17 år hade 

vänner det största, och sämsta, inflytandet på hennes konsumentbeteende. Hon upplever att de 

i stor utsträckning hetsade varandra till att konsumera och att hon då kunde köpa kläder hon 

inte ens tyckte om. Köpen var då väldigt oplanerade och influerade av vad andra tyckte och 

tänkte. Mängden konsumtion var stor under dessa år och hon köpte mycket onödiga saker. 
      

Idag uppger Emma att hennes vänner fortfarande har det största inflytandet på hennes 

konsumentbeteende, men att hon nu är mycket mer selektiv i sin köpprocess. Idag tänker hon 

mer hållbart och långsiktigt och handlar därför bara om hon har fem bra anledningar till det. 

Genom att räkna upp fem anledningar kan hon avgöra om produkten är värd att köpa eller 

inte. Emma är även noga med att inte låta sig påverkas av olika former av sociala medier idag. 

När hon var yngre kunde hon köpa ett plagg bara för att en bloggare hade gjort reklam för det, 

men det skulle inte hända idag. Emma säger att hon aldrig skulle köpa något som någon 

annan försökt påverka henne att köpa. Hållbart konsumentbeteende är inget som det har talats 

om under Emmas uppväxt vilket visas av detta citat: 
     

“Nej verkligen inte, ingenting, fair trade visste jag inte vad det var tills för några år sedan för 

det har aldrig diskuterats hemma. Närproducerade, ekologiska och bara ordet vegetariskt har 
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nog aldrig sagts hemma. Vi bara tycker det är så gott med kött, det är ingen som tänker på är 

det verkligen bra?” 

      

Emma berättar att hon har tagit efter det beteendet hemifrån och att hon idag varken tänker på 

hållbarhet då det kommer till mat eller kläder. I hennes omgivning idag talas det mer om 

hållbart konsumentbeteende bland vänner, men hon känner sig inte övertygad och har inte 

heller tillräckliga incitament för att ändra sitt beteende. Emma känner inte att hon behöver 

ändra sitt beteende då hon inte har någon personlig koppling till vad det skulle leda till att ha 

ett mer hållbart konsumentbeteende. Respondenten uppger att hon exempelvis inte känner 

någon mjölkbonde och att hennes inställning till ekologisk mjölk kanske hade sett annorlunda 

ut om hon haft en relation till en bonde. Emma tycker att det är svårt att ta till sig hur hållbart 

konsumentbeteende skulle kunna ändra något i världen. 
      

4.4 Hilda 
Hilda har under den senaste tiden främst köpt julklappar. Generellt brukar hon köpa mycket 

kläder via internet och leta runt på olika hemsidor tills hon hittar något hon tycker är fint. 

Dessa köp brukar vara spontana. När Hilda handlar mat är hon istället väldigt mycket mer 

planerad. I mataffären tänker hon på att alltid köpa ekologiskt och nästan bara vegetarisk kost. 

Detta gör hon för att må bättre själv, men även med hänsyn till den miljöpåverkan som 

exempelvis rött kött har på miljön. 
      

Hilda är mycket konsekvent i sitt konsumentbeteende kring mat men inte alls när det kommer 

till kläder. Hilda önskar att hon tänkte på var kläderna kom ifrån, men säger att det blir för 

dyrt att köpa kläder som är producerade på ett hållbart sätt. Anledningen till att hon 

konsumerar kläder med mindre eftertanke än med mat, är att hon vill följa med i trender samt 

att hon tycker att det är så pass roligt med nya kläder. På frågan om vilka beteenden hon 

tycker är viktiga i sitt konsumentbeteende svarade Hilda: pris, kvalitet, ekologiskt och var 

varan kommer ifrån. Om Hilda handlar på H&M köper hon hellre ett plagg från deras hållbara 

kollektion än från den vanliga. Att hon inte rangordnar hållbarhet högre tror hon beror på att 

hon är student och inte har ekonomin för det, men hon är väldigt mån och övertygad om att i 

framtiden ha ett hållbart konsumentbeteende. 
      

Det som påverkade Hildas konsumentbeteende då hon var mellan 11-17 år var familjens 

åsikter, vänner och sociala medier följt av nyheter. Hennes föräldrar har haft väldigt starka 
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åsikter om vad man ska köpa och hur mycket samt att man alltid ska handla ekologiskt. Hilda 

säger att hon har formats väldigt mycket av sina föräldrar. Sociala medier påverkade henne 

mycket i åldern 11- 17 år, eftersom det som visades upp på bloggar ofta skapade ett ha-begär. 

Detta påverkas hon inte alls av på samma sätt idag. Då Hilda var yngre tog hon stort ansvar 

för sina egna pengar och sparade då till att köpa större saker mer sällan, medan hon idag 

konsumerar större mängder. 
      

“Jag tror att familjen har påverkat mig positivt i mitt köpbeteende och mina vänner har 

påverkat mig negativt” 

      

Det som påverkar Hildas konsumentbeteende idag är trender, vänner, familj samt böcker och 

artiklar. Trender kommer mycket från vänner och även till viss del från sociala medier, men 

det ser hon mer som inspirerande och inte lika krävande som sociala medier var vid yngre 

åldrar. Anledningen till att föräldrar inte längre har samma påverkan på Hildas 

konsumentbeteende beror på att de inte längre bor under samma tak. 
      

Hildas hållbara konsumentbeteende kring mat har blivit bättre idag eftersom hon blivit mer 

medveten. Däremot konsumerar hon idag mer kläder. Kommunikation kring hållbart 

konsumentbeteende tror hon har varit mer utbrett i hennes familj än i omvärlden under 

uppväxten och detta beteende tror hon att hon har tagit efter till stor del. Dock mest kring mat 

och inte lika mycket som hon önskat kring kläder. Hilda menar att det idag överlag pratas mer 

i samhället och även bland hennes vänner om hållbarhet. Hon får intrycket från sociala medier 

att det är inne att vara miljömedveten. Då det kommer till hållbarhet i klädkonsumtion menar 

Hilda att det är företagens ansvar att ta fram mer hållbara trender. 
      

Om Hilda ville, skulle hon kunna ändra sitt beteende, och då framför allt genom att köpa en 

mindre mängd kläder. Hilda tror att det som skulle kunna ändra på det icke-hållbara 

konsumentbeteendet i samhället överlag skulle behöva vara något väldigt drastiskt. Till 

exempel att människor i Sverige fick se hur produktionen går till och vilka som drabbas. Det 

som skulle få Hilda att inte konsumera en vara är först priset, för att hon är student, och sedan 

om det är ett onödigt köp. Egennyttan av att agera hållbart är att hon skulle få ett bättre 

samvete, kan hon göra något så gör hon det så länge det inte påverkar bekvämligheten i 

hennes livsstil allt för mycket. Hilda tänker även på att hennes barnbarn och barnbarnsbarn 

ska ha en planet att leva på. 
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4.5 Kajsa 
Kajsa har under de senaste veckorna inhandlat mat och lite kläder. Klädinköpen har varit 

spontana, vilket är ett återkommande beteende hos intervjupersonen. Kajsa uppger att hon 

sprider ut sina klädinköp. Då hon handlar mat ser beteendet annorlunda ut, då är hon 

strukturerad och har alltid en plan. Oftast storhandlar hon för en vecka framåt. I matbutiken 

försöker respondenten komma undan hyfsat billigt men ändå handla bra råvaror. Allra helst 

vill hon köpa ekologiskt och jämför alltid priset på det ekologiska och det icke-ekologiska. 

Valet mellan ekologiskt eller inte är upp till prisskillnaden. De beteenden som respondenten 

värderar som viktiga i sitt konsumentbeteende är: bra kvalité, prisvärt och nödvändigt. Hon 

anser att alla faktorer hänger ihop. Då frågan om hållbarhet kommer på tal, vill 

intervjupersonen placera detta på andra plats i rangordningen trots att hon inte nämnt hållbart 

konsumentbeteende tidigare. Efter lite eftertanke lägger hon hållbarhet på fjärde plats, men 

poängterar att det hållbara konsumentbeteendet prioriteras högre då det kommer till mat än till 

kläder. 
      

Under perioden 11-17 år upplevde respondenten att föräldrarna hade det största inflytandet på 

hennes konsumentbeteende. Kajsa och hennes föräldrar tog ofta gemensamma beslut, främst i 

åldern 11-14 år. Mellan 15-17 år fick vänner ett allt större inflytande. Kajsa fick då ökat 

ansvar över sina egna pengar, shoppade med sina vänner och ville därmed också gärna köpa 

det hennes vänner köpte. Under denna tid kom också sociala medier in i bilden och började 

påverka respondentens konsumentbeteende. Idag rangordnar respondenten sociala medier på 

första plats. 
      

“Alltså jag följer väldigt många på instagram. Modeikoner och influencers som gör att man 

blir inspirerad av sociala medier. Sen påverkas jag även kompisar om man är och handlar 

tillsammans. Då kanske man köper vissa saker på grund av dem och deras smakråd” 

     

Skillnaden mellan 11-17 år och idag är även att respondenten upplever att hon blivit mer 

medveten om hållbart konsumentbeteende. Framförallt då det kommer till mat är hon mån om 

att göra bra val. Även inom klädkonsumtion har hon blivit mer medveten, men säger 

samtidigt att det inte har stoppat hennes konsumtion. Hon förklarar att det dels beror på att det 

är en så stor prisskillnad mellan att handla hållbara kläder jämfört med de mindre hållbara 

alternativ som finns på de billigare klädkedjorna. Under respondentens uppväxt pratades det 

inte särskilt mycket om hållbart konsumentbeteende. Däremot berättar hon att hennes 
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föräldrar alltid varit noga med att aldrig slänga mat, att inte handla mat i onödan samt att inte 

slänga mat. Detta beteende har hon tagit med sig fullt ut. Hon berättar också att hon handlar 

de produkter hon är van vid från uppväxten. Idag pratas det betydligt mer om hållbart 

konsumentbeteende kring mat i respondentens omgivning. Både föräldrar och vänner har 

blivit mer medvetna och handlar ekologiskt och närproducerat. Respondenten upplever att det 

är trendigt att vara medveten. Däremot pratas det fortfarande inte särskilt mycket om 

hållbarhet då det kommer till kläder. Respondenten uppger dock att hon idag är mer selektiv 

kring sin klädkonsumtion och alltid tänker en extra gång. Förut upplevde hon även att hon 

blev mer påverkad av grupptryck. 
      

Respondenten säger att hon skulle kunna ändra sitt beteende till att bli mer hållbart. Detta 

genom att prioritera annorlunda genom att lägga mindre pengar på kläder och istället lägga 

dessa pengar på att kunna göra ännu bättre val kring mat. Det som skulle krävas är att hon 

prioriterar om. Dock uppger hon att hon inte är tillräckligt motiverad att göra denna 

omprioritering just nu men att hon är övertygad om att hon kommer göra bättre val då hennes 

inkomst ökar. Incitamenten till att ändra konsumentbeteendet skulle också öka om problemen 

kom närmare och hon blev mer uppmärksammad på riskerna. Idag känns det för avlägset för 

att ta till sig. 
      

4.6 Markus 
Markus har inte köpt något speciellt annat än mat under de senaste veckorna. Då Markus 

redogjorde för hur han brukar gå tillväga vid klädköp framkom det att han ofta planerar sina 

inköp i förväg. Om det finns organiska kläder köper han gärna det men det är inget han 

betalar extra för, utan det är snarare ett plus i kanten. Markus säger även att han kan vara 

spontan, men med lite eftertanke. Vid köp av mat försöker han välja att köpa ekologiskt och 

närproducerat om möjligheten finns. Detta ser han som ett konsekvent beteende hos sig själv. 

När det kommer till vad han tycker är viktiga aspekter i sitt konsumentbeteende valde han: 

Pris - relaterat till närliggande produkter, närproducerat, svenskt, tillgänglighet och kvalitet. 
      

Det som främst influerade Markus konsumentbeteende då han var mellan 11-17 år var hans 

familj. På andra plats kom vänner, detta eftersom han då ofta ville ha samma saker som dem 

han såg upp till. Då Markus blev 14 år och äldre fick vänner ett ännu större inflytande och 

föräldrarna ett allt mindre inflytande. Detta i kombination med att Markus då fick ansvar för 

sina egna pengar blev en vändpunkt för hans konsumentbeteende under denna tiden. Markus 
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fick sitt studiebidrag plus lite till att hushålla med. När det kommer till vad som påverkar hans 

konsumentbeteende idag var svaret: beteenden från omgivningen, nyheter och direkt riktad 

reklam. När det kommer till den reklam som han får riktad direkt till sig själv menar han att 

han till viss del blir påverkad, men att han inte skulle gå och köpa produkten på en gång. 
      

Familjen har en väldigt mycket mindre påverkan på Markus idag. Detta beror på alla 

influenser från omvärlden som gör att han snappar upp olika beteenden som han tycker är 

sunda. Markus hållbara konsumentbeteende har blivit mycket bättre idag och han tänker 

mycket på att han själv ska ha ett bra beteende och även att personer i hans omgivning har 

det. Hållbarhet har inte kommunicerats hemma under Markus uppväxt, utan det är något både 

han och hans familj har börjat tänka på mer nu när det har blivit mer uppmärksammat i 

samhället. Det pratas även mer om hållbarhet nu bland vänner och det kan till och med finnas 

en skytsamhetsfaktor kring det. 
      

“Hållbart konsumentbeteende är något som gynnar framtida jaget och omgivningen, lika 

mycket eller mer än det gör idag. Då framförallt nära och desto längre ut man kommer desto 

mindre och mindre kanske” 

      

Det som kan få Markus att inte konsumera är om en matvara inte är svensk, om det är dålig 

kvalitet och slutligen om det finns negativa nyhetsinflunser kring en viss produkt. Det som 

skulle kunna få honom att ändra beteende är att någon man litar på, till exempel vänner, säger 

något som influerar till ett visst beteende. Hans beteende skulle också kunna ändras om det 

kom upp någon nyhetsinfluens från en säker källa. 
     

4.7 Rikard 
Respondenten uppger att han under de senaste veckorna har köpt mat och kläder. Eftersom 

det var Black Friday nyligen passade Rikard på att handla lite nya kläder, han hade inte 

planerat att köpa något speciellt utan köpte det han blev intresserad av på plats. Detta är ett 

beteende som speglar intervjupersonens konsumentbeteende. Rikard är konsekvent i att sällan 

söka upp produkter eller planera sina klädinköp i förväg utan handlar istället om han hittar 

något i butik. Rikard berättar även att hans klädinköp snarare är små per tillfälle och 

utspridda, än att han handlar mycket på en gång. De faktorer kring konsumentbeteende som 

respondenten upplever som viktigast är: behov, pris, kvalitet och miljö. Rikard berättar vidare 

att rangordningen skulle ändras om han fick mer pengar. Då skulle behov och pris inte alls bli 
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lika centrala, utan då blir istället kvalite och miljöfrågan viktigare. Respondenten tror 

samtidigt att han skulle konsumera mer om hans inkomst ökade. 
      

Om respondenten väljer mellan två matvaror, där den ena är Krav-märkt och den andra inte är 

det, väljer han den Krav-märkta. Detta beteende ser inte likadant ut då det kommer till kläder. 

Rikard menar att han är dåligt insatt i det och att han inte vet vad han ska leta efter. Då 

respondenten ska rangordna de faktorer från uppväxten som påverkade hans 

konsumentbeteende, blir ordningen: vänner, familj, mode. Vänner har påverkat genom att han 

velat köpa saker som andra har, till exempel innebandyklubbor. Då han fick ansvar över sitt 

studiebidrag själv kände han en större frihet. Idag ser rangordningen ut som följande: vänner, 

familj, reklam och mode. Rikard menar att familjen fortfarande styr konsumentbeteendet 

indirekt då det kommer till mat eftersom han ofta köper den typen av varor som hans föräldrar 

brukade köpa när han växte upp. 
      

En förändring från när respondenten var 11-17 år till idag, är att reklam påverkar mer nu. 

Modeaspekten kan antingen komma från reklam på stan eller exempelvis på Instagram, men 

också från människor i omgivningen. En annan förändring är att Rikard idag försöker 

anamma ett mer hållbart konsumentbeteende. Detta genom att exempelvis inte flyga inrikes 

samt försöka köpa mat som är Krav-märkt. Priset är dock avgörande. Anledningen till att 

Rikard köper Krav- märkt är för att han tror att han mår bättre av det. Rikard försöker även att 

inte handla så mycket överlag. Detta dels för miljöfrågan men också för att han inte vill göra 

av med pengar i onödan. Rikard berättar dock att han inte tänker särskilt mycket på hållbarhet 

i sitt konsumentbeteende. 
      

“Ja när det kommer till hållbarhet tänker jag mer att det är dåligt för naturen men inte så ofta 

på saker man handlar. Jag tänker mer på källsortering. Jag vet inte om det är att medierna 

inte riktigt skriver om det, att det är ett problem att folk köper för mycket kläder till exempel. 

Det har man ju inte hört att det är ett stort miljöproblem” 

      

Kommunikation kring konsumentbeteende under uppväxten har handlat mycket om att vara 

noga med pengar. Det har inte pratats mycket om hållbart konsumentbeteende, förutom 

diskussion kring vad det är för skillnad mellan Krav och inte Krav. Rikard har däremot 

uppmärksammat att hans föräldrar brukade köpa ekologiska varor. Han uppger dock att det 

under uppväxten ansetts lite töntigt att bry sig om miljön och att han idag inte skulle påpeka 
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för någon annan att dennes beteende är dåligt för naturen. Rikard tror inte att många ser att ha 

ett ohållbart konsumentbeteende som ett problem. 
      

4.8 Valter 
Valter har under den senaste tiden främst inhandlat mat, men även lite kläder. Kring 

mathandling beskriver respondenten sig själv som väldigt planerad och strukturerad. För 

honom är det viktigt att köpa råvaror av bra kvalité, men ibland kan det bli fråga om pris. 

Eftersom han idag är student har han inte utrymme att köpa all mat ekologisk, så han 

fokuserar på att åtminstone köpa ekologisk frukt och grönsaker. Motivet till detta är att det 

inom denna kategori skiljer så lite i pris mellan ekologiskt och icke-ekologiskt. Förutom mat 

har Valter också nyligen köpt ett par skor som han hade tittat på tidigare. Han berättar att han 

är konsekvent i sitt beteende att alltid söka information om produkten innan han köper den. 

Han reflekterar också alltid kring om ett köp är nödvändigt eller inte. Respondenten berättar 

att han har lärt sig av sina misstag eftersom han ofta köpte kläder förut som aldrig kom till 

användning. Valter har därför idag blivit mer medveten om att planera sina köp och köper 

idag hellre en rejäl sak han verkligen vill ha än en stor mängd halvdana saker. 
     

”Jag ser mig själv som ekonomisk, väldigt medveten om mina pengar och vad jag konsumerar 

och inte ska, men jag har också lärt mig av mina misstag, att jag köper saker som jag kanske 

inte har använt och saker som jag kastar för att jag inte tycker det är gott så att det är klart 

att man lär sig av sina misstag” 

      

Valter anser att planera som det viktigast i sitt konsumentbeteende, att det han köper ska vara 

av god kvalité/snyggt (beroende på om det är mat eller kläder) samt priset. Valter beskriver att 

detta går hand i hand för honom. Valter väljer att lägga hållbart konsumentbeteende på fjärde 

plats i rangordningen. Respondenten säger också att han anser att hållbarhet går in lite i det 

andra och att “ekologiskt” skulle kunna gå in under kvalité. Då respondenten var mellan 11-

17 år var det familj och vänner som influerade hans konsumentbeteende. I början av perioden 

var han styrd av sina föräldrar, men då han var 14-15 fick han ansvar över sitt bidrag och fick 

då lite mer ekonomiskt utrymme. I familjen har man inte pratat så mycket i termer av hållbart 

konsumentbeteende, däremot har Valter fått lära sig att vara sparsam och att inte köpa 

onödiga saker. Att skriva inköpslistor och storhandla mat har han fått med sig hemifrån. Idag 

menar respondenten att han främst påverkas av sociala medier i sitt konsumentbeteende, då 

det kommer till klädkonsumtion. Förut blev han mer påverkad av vänner, men idag får han i 
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princip allt från sociala medier. Valter berättar att han tycker det är “extremt” med alla sociala 

medier idag och att det finns en enorm hets och stress kring konsumtion. Sociala medier 

väcker ett “ha-begär” hos honom som inte alltid är rationellt. 
      

Respondenten berättar att han tänker mer på att ha ett hållbart konsumentbeteende idag än när 

han var yngre och att det också överlag är mycket mer uppmärksammat i samhället. Många 

har blivit mer medvetna om hållbart konsumentbeteende och det märks både bland familj och 

i sociala medier. Däremot poängterar Valter att det mest talas om hållbart konsumentbeteende 

då det kommer till mat och inte lika mycket kring klädkonsumtionen. Respondenten tror att 

det beror på att det är enklare att jämföra ekologiska och icke-ekologiska varor i matbutiken 

än i klädbutiken. Hållbart konsumentbeteende för denna respondent handlar om att vara 

ekonomisk och planerad i sitt beteende. Valter köper sällan saker spontant, varken i mat- eller 

klädväg. Valter säger att han saknar kunskap kring hållbart konsumentbeteende och att detta 

är en av anledningarna till att han inte ändrar sitt beteende till att konsumera mer hållbart. 
 

4.9 Sammanställning av empiri 
Nedan följer en sammanställning av insamlad empiri utifrån det de mest kärnfulla begreppen 

från den teoretiska referensramen. I avsnitt 2.4.1 Centrala begrepp presenteras hur dessa 

begrepp valts ut.  
 

Matrisen nedan har skapats genom att koppla resultaten från varje enskild respondent i 

empirin mot kärnfulla grunder i teorin. Materialet har sammanställts genom att utgå från 

respektive utvalt begrepp och sedan har en tolkning av varje respondents svar kring just det 

begreppet gjorts för att undersöka vad respektive individ anser om begreppet. Tankar från 

respondenterna kan handla både om mat eller kläder men i de fall där det är en skillnad i 

beteenden mellan dessa två kategorier framgår det av matrisen. När endast begreppet 

konsumentbeteende eller hållbart konsumentbeteende används innefattar detta både beteenden 

inom kläd-och livsmedelskonsumtion.   
 

 

 

 

 

 



	 42	

Begrepp/Respondent Albin Anna Emma Hilda 

Köpprocessen	 Externa	faktorer	

påverkar	starkt	

konsumentbeteendet	

som	den	finansiella	

situationen,	kultur	och	

familj.	 

Externa	faktorer	som	

finansiell	situation	och	

familj	samt	interna	

faktorer	som	minnen	

och	tidigare	

erfarenheter	påverkar	

konsumentbeteendet. 

Köpprocessen	har	

blivit	lite	längre	idag	

än	mellan	11-17	år,	

genom	mer	

informationssökning	

inför	ett	köp	nu	än	då. 

Köpprocess	inom	

livsmedelskonsumtion	påverkas	

av	den	externa	faktorn	familj	i	

kombination	med		den	interna	

faktorn	minnen.	Köpprocess	inom	

klädkonsumtion	är	kortare	och	

påverkas	mer	av	externa	

faktorer.		 
 

Attityd	till	hållbart	

konsumentbeteende 
Negativ	attityd	överlag	

till		hållbart	konsument- 
beteende	som	delvis	

beror	på	att	det	är	för	

dyrt	att	konsumera	

hållbart. 

Negativ	attityd	överlag:	

medveten	men	inte	

tillräckligt	intresserad	

eller	har	energi	att	

lägga	ned	på	att	agera	

mer	hållbart. 

Attityden	styrs	av	om	

ett	konsument- 
beteende	gynnar	

henne	själv	eller	inte,	

vilket	leder	till	en	

ogynnsam	och	

negativ		attityd	 

Har	en	gynnsam	attityd	till	att	

konsumera	hållbara	livsmedel	

men	inte	på	samma	sätt	när	det	

inom	klädkonsumtion. 

Subjektiva	normer Överlag	viktigt	att	passa	

in	i	upplevda	normer	

både	från	samhället	och	

från	vänner,	främst	

kring	klädkonsumtion.	 

Påverkas	mycket	av	vad	

familjens	åsikter.	Får	

ofta	dåligt	samvete	av	

sociala	medier	kring	att	

hon	inte	har	ett	

hållbart	

konsumentbeteende. 

Upplevde	social	press	

under	åren	11-17	år	

framförallt	från	vänner	

kring	sin	konsumtion	

av	kläder	men	

upplever	inte	någon	

press	idag.	 

Påverkas	av	familjens	och	vänners	

åsikter	och	av	vad	som	är	trendigt	

i	samhället	både	inom	livsmedels	

och-	klädkonsumtion.	Sociala	

medier	är	inte	lika	krävande	idag	

som	mellan	11-17	år. 
 

Upplevd	

beteendekontroll 
Har	inte	motiv	nog	att	

ändra	sitt	beteende	

till	att	bli	mer	hållbart. 

 

Skulle	kunna	ändra	

konsumentbeteendet	

om	hon	verkligen	ville 

Skulle	kunna	ändra	

konsumentbeteendet	

om	hon	ville.	 

Skulle	kunna	ändra	

konsumentbeteendet	genom	att	

konsumera	mindre	kläder 

Intentioner	 Inte	tillräckliga	motiv	

och	ekonomi	till	att	

ändra	

konsumentbeteendet.	

Kanske	om	han	börjar	

tjäna	mer	pengar	och	

då	köpa	mer	ekologiskt	

och	hållbara	kläder. 

Bekvämlighet	och	brist	

på	kunskap	gör	att	hon	

inte	ändrar	sitt	

beteendesamt	att	det	

är	dyrare	att	handla	

hållbara	kläder	och	

matvaror.	 

Brist	på	motiv	att	

ändra	sitt	

konsumentbeteende	

eftersom	det	känns	för	

avlägset	att	ta	till	sig	

om	problemet. 
 

Vill	göra	det	hon	kan	för	att	tänka	

på	omgivningen	och	framtida	

generationer.	Vill	samtidigt	inte	

att	det	ska	påverka	den	bekväma	

livsstilen	alltför	mycket.	 

Kommunikation	och	

imitering 
Ingen	dialog	om	

hållbarhet	i	familjen	

under	uppväxten.	Tagit	

efter	beteendet	som	

fanns	hemma 

Har	inte	

kommunicerats	om	

hållbarhet		hemma	

under	uppväxten 

Ytterst	lite	

kommunikation	om	

hållbarhet		i	familjen	

under	uppväxten	 

Hållbarhet	har	kommunicerats	

mycket	i	familjen,	både	då	och	nu. 
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Begrepp/Respondent Kajsa 	Markus Rikard Valter 

Köpprocessen Köpprocessen	påverkas	

dels	av	interna	faktorer	

som	minnen	och	

erfarenheter	men	också	

av	externa	faktorer	som	

vänner 

Köpprocessen	kring	mat	

påverkas	enbart	av	externa	

faktorer,	t	ex	att	det	ska	

gynna	samhället	och	vad	

som	sägs	bland	vänner	och	

säkra	källor.		 

Är	konsekvent	med	

informationssökning	om	

produkten	innan,	både	

gällande	mat	och	kläder.	

Påverkas	av	den	externa	

faktorn	finansiell	

situation	samt	inspiration	

via	sociala	medier.	 

Påverkas	av	externa	

faktorn	familjen	och	den	

finansiella	situationen.	

Interna	faktorer	som	

minnen	och	invanda	

köpbeteenden	har	också	

inflytande. 

Attityd	till	hållbart	

konsumentbeteende 
Positiv	attityd	till	hållbart	

konsument- 
beteende	inom	

livsmedelskonsumtion,	

vill	göra	medvetna	val.	

Detta	beteende	finns	inte	

inom	klädkonsumtion 

Positiv	attityd	till	att	handla	

närodlat,	ekologiskt	och	

organiska	plagg	om	det	inte	

är	för	dyrt	men	ser	köp	av	

hållbara	kläder	mer	som	ett	

plus	och	inte	som	ett	aktivt	

val.	Positiv	attityd	till	hållbar	

livsmedelskonsumtion 

Attityden	är	splittrad; 
vill	värna	om	miljön	men	

är	inte	tillräckligt	insatt	

för	att	veta	hur	det	ska	

ske. 

Positiv	attityd	till	

hållbart	

konsumentbeteende	

inom	livsmedel	om	det	

gynnar	honom	själv.	I	

övrigt	negativ	attityd	

gentemot	beteendet 

Subjektiva	normer Påverkas	starkt	av	sociala	

normer	från	familj	och	

vänner 

Normer	påverkade	mer	

under	11-17	år	än	idag,	i	så	

fall	undermedvetet	idag 

Påverkas	av	upplevda	

normer	från	föräldrar,	

främst	gällande	

finansiella	beteenden 

Påverkas	av	normer	från	

uppväxten	kring	att	

planera	inköp	 
 

Upplevd	

beteendekontroll 
Skulle	kunna	ändra	

beteendet	om	hon	ville	

och	om	hon	visste	vad	

som	krävs	för	att	göra	det	

på	ett	enkelt	sätt 

Skulle	ändra	sitt 
beteende	till	att	bli	mer	

hållbart	om	någon	han 
litar	på	eller	stora	nyheter	

från	säkra 
källor	upplyste	honom 
 

Skulle	ändra 
beteendet	om	han 
blev	mer 
uppmärksammad	om	

ämnet. 
 

Skulle	kunna	ändra 
sitt	beteeende	om 
han	visste	mer	om 
hållbart 
konsumentbeteende 
 

Intentioner Medveten	om	problemet	

men	känner	sig	inte	

tillräckligt	motiverad	

till		att	prioritera	

annorlunda. 

Starka	intentioner	till	att	

agera	hållbart	eftersom	

man	mår	bättre	själv	och	

gör	något	samhällsnyttigt. 

Inte	tillräckliga	motiv	är	

att	sätta	sig	in	i	frågan 
Dels	kring	miljöaspekten,	

men	intentionen	styrs	av	

hans	finansiella	situation 

Hållbart	

konsumentbeteende	

kring	mat	då	det	gynnar	

hans	hälsa.	Saknar	motiv	

till	att	handla	hållbara	

kläder 
 

Kommunikation	och	

imitering 
Under	uppväxten	

handlade	det	om	att	

aldrig	slänga	mat	och	att	

inte	handla	onödigt.	 

Ingen	diskussion	i	familjen	

under	uppväxten.	Tror	inte	

att	han	tagit	efter	

beteendet	hemifrån 

Hållbart	

konsumentbeteende	

talades	det	inte	om	

under	uppväxten 

Hållbart	

konsumentbeteende	

diskuterades	inte	under	

uppväxten 



	 44	

5. Analys 
I följande kapitel analyseras insamlad empiri med stöd från den teoretiska referensramen. 

Analysen är uppdelad utifrån de tre teoretiska utgångspunkterna för att förstå vad som bidrar 

till hur och varför ett hållbart konsumentbeteende uppstår eller inte hos den grupp individer 

som studerats.  
 

5.1 Konsumentbeteende    
Gruppers inflytande på konsumentbeteendet och köpprocessen  

Utifrån empirin växte en bild fram kring hur föräldrar har påverkat konsumentbeteendet hos 

den grupp individer som studerats. I likhet med det som presenterats i den teoretiska 

referensramen argumenterade flera respondenter för hur deras föräldrar bidragit till att lägga 

grunden för deras respektive konsumentbeteenden. Solomon et al. (2010) lyfter fram föräldrar 

som den grupp som har ett primärt inflytande i fråga om viktiga beslut, värderingar och 

attityder gällande individens konsumentbeteende. Samtliga respondenter, med undantag för 

Markus, menar att föräldrar och familjen hade det primära inflytande på deras 

konsumentbeteende under första delen av perioden 11-17 år. Likt det Solomon et al. (2010) 

diskuterar, menar flera av respondenterna att deras föräldrar bidrog till att forma de 

grundläggande värderingar i konsumentbeteendet som de upplevde både under uppväxten 

men även än idag.  
 

Blackwell et al. (2001) menar att föräldrars roll kan ses som en extern faktor som påverkar 

beslutsprocessen, även Solomon et al. (2010) belyser föräldrarnas inflytande när det kommer 

till att fatta viktiga beslut. Kajsa är en av de respondenter som menar att hon under den första 

delen av perioden 11-17 år alltid fattade beslut kring konsumtion i samråd med sina föräldrar. 

Även Rikard menar att hans konsumentbeteende i stor utsträckning påverkades av hans 

föräldrar både kring de produkter han valde att köpa samt den inställning till ekonomi som 

han utvecklade. Detta kan kopplas till Jorgensen och Savlas (2010) diskussion kring 

föräldrars makt i att påverka finansiella beteenden.  
 

Vidare menar flera av respondenterna att deras konsumentbeteende idag påverkas av minnen 

och tidigare erfarenheter, vilket är de interna faktorer som lyfts fram av Blackwell et al 

(2001). I linje med detta menar flera i den grupp individer som studerats att de idag 

konsumerar de produkter som de minns att deras familj konsumerade under uppväxten, 

oavsett om dessa är hållbara eller inte. Det finns också individuella faktorer som kan påverka 
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beslutsprocessen utifrån det som diskuteras av Blackwell et al (2001). Detta genom att 

beslutsprocessen styrs av engagemang och motivation. Markus menar att hans köpprocess inte 

grundas i tidigare erfarenheter utan i den livsstil han valt att ha och det engagemang han 

lägger ner på att leva på ett speciellt sätt. Han inspireras och motiveras till sin egen livsstil av 

människor i sin omgivning idag snarare än det han minns från sin uppväxt. Detta genom att 

han observerat personer i sin omgivning som han anser har “sunda värderingar”. Personer i 

hans omgivning har också inflytande på honom genom Word of mouth vilket är ett vanligt 

förekommande sätt att bli påverkad på som en social konsument enligt Kucukemirolglu och 

Kara (2015).  
 

Vidare talar Solomon et al (2010) också om informella gruppers normativa inflytande, vilket 

innebär att en grupp utifrån formar och förstärker preferenser i individens 

konsumentbeteende. Detta har en stark koppling till den uppfattning som växt fram utifrån 

empirin. Anna menar att hon påverkats av externa faktorer som påtryckningar från omvärlden 

där hennes köpprocess influeras av intryck från sociala medier och vänner. Utifrån empirin 

går det att utläsa att flera av respondenterna upplevde att vänner fick ett allt större inflytande 

under den senare delen av perioden 11-17 år. Kajsa berättar att hennes föräldrar styrde hennes 

konsumentbeteende mellan 11-14 år, men att vänner fick ett större inflytande mellan 15-17 år 

då hon påverkades mer av vad denna sorts informella grupper tyckte.  
 

“Föräldrar påverkade först. Mina föräldrar var väl med mig och vi tog gemensamma beslut. 

Sen när jag blev äldre var det mer kompisar. Även då när jag var mellan 15-17 började jag 

använda mig av sociala medier och man köpte det som var inne”  

      - Kajsa 

 

Samtliga respondenter för resonemang i linje med detta. Detta stämmer även överens med 

Dotson och Hyatts (2005) teori att det är vilket åldersstadium som individen befinner sig i 

som avgör vilken av de nämnda faktorerna som har störst inflytande och även när en individ 

är som mest mottaglig för yttre påverkan.  

 

Irrationellt inflytande 

Vidare uppger flera av respondenterna att informella grupper bidrog till ett irrationellt 

beteende då de var mellan 14-17 år. Svensson och Östberg (2013) diskuterar hur den sociala 

konsumenten påverkas av möten och interaktion med andra människor, vilket kan kopplas till 
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att konsumenten i detta fall blir äldre och omvärlden påverkar konsumentbeteendet i större 

utsträckning än tidigare då föräldrar var den grupp som hade primärt inflytande på beteendet. 

Både Kajsa, Anna och Emma menar att då var 14-17 år upplevde de en stor social press från 

vänner kring konsumtion vilket kunde leda till irrationella inflytanden där beslutsprocessen 

förkortades. Detta stämmer överens med det Goldsmith (2015) belyser, nämligen att om 

konsumenten har ett mer irrationellt beteende kan detta förkorta inköpsprocessen. Emma är en 

av de respondenter som lyfter fram ett tydligt exempel på hur hennes vänner bidrog till ett 

irrationellt beteende: 
 

“Till exempel när jag var på Primark, jag kommer verkligen ihåg detta, alltså det fanns olika 

uggs som var gjorda av papper typ, väldigt tunna och de fanns i olika färger. Och mina 

kompisar sa att de var så snygga, så jag köpte en av varje färg och sen köpte jag ytterligare 

en till av varje färg för att jag visste att det var så dålig kvalitet och att de skulle gå sönder 

om två månader. Så jag köpte sex par och tyckte jag var så smart, för att när de går sönder 

har jag ytterligare ett till par. Vad tänkte man där? De gick ju inte att använda när jag kom 

hem, det läckte in snö så fort man gick ut.” 

- Emma 
 

Emma menar att hon däremot idag är mer selektiv i sin beslutsprocess på grund av tidigare 

erfarenheter. Detta kan återigen kopplas till Dotson och Hyatt (2005) som menar att 

individens åldersstadium avgör när en individ är som mest mottaglig för yttre påverkan. 

Emmas förändring i beteendet till att bli mer hållbart speglas av följande citat: 
      

“Nu köper jag verkligen bara en produkt om jag har fem bra anledningar till varför jag ska 

köpa det, jag brukar rabbla upp fem anledningar i huvudet för att övertyga mig själv, om den 

klarar testet så köper jag den” 

- Emma 
 

Denna förändring i beteende från uppväxten till hur beteendet ser ut idag gäller även Hilda, 

Anna och Kajsa. Hilda berättar att då hon var yngre hade vännerna ett mer irrationellt 

inflytande som gjorde att hon konsumerade en större mängd kläder. Idag talas det istället mer 

om hållbarhet kring livsmedelkonsumtion i Hildas närhet, i linje med det Kucukemirolglu och 

Kara (2015) beskriver kring hur ett hållbart konsumentbeteende kan skapas genom just Word 

of Mouth.  
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Sociala mediers inflytande på hållbart konsumentbeteende 

I teoriavsnittet framgick det att Mas-Tur et al. (2016) menar att unga konsumenter är den 

grupp som i synnerhet lockas till konsumtion online. Både Albin, Anna, Emma, Hilda och 

Kajsa berättar att sociala medier hade stort inflytande på deras konsumentbeteende under 11-

17 års ålder. Ett par av respondenterna menar också att reklam på bloggar kunde påverka dem 

att konsumera plagg som de inte var i behov av, vilket återigen kan kopplas till Goldsmiths 

(2015) teori om att sociala medier och dess influenser bidrar till ett mer irrationellt 

köpbeteende. 
      

Vidare menar Goldsmith (2015) även att en stor del av informationssökningen i köpprocessen 

sker via sociala medier. Detta stöds av insamlad empiri då flera respondenter menar att de 

söker upp information kring en produkt online innan ett köp genomförs för att vara säkra på 

att de genomför ett medvetet val. Kucukemirolglu och Kara (2015) menar även att mycket 

utbyte av information och åsikter kring produkter sker via sociala medier, vilket kan få direkt 

inflytande på nästa konsument. Markus menar att information kring hållbara produkter måste 

komma från en källa han känner förtroende för. Detta får stöd återigen av Kucukemirolglu 

och Kara (2015) som menar att konsumenter är mer benägna att lita på sina vänner online än 

främlingar. Detta för att individen vill känna tillit till den person som uttrycker budskapet. 
 

5.2 Theory of Planned Behavior  
Bakgrundsfaktorer 

Ajzen (2011) diskuterar de bakgrundsfaktorer som styr antaganden och övertygelser hos 

individen. Som nämnt tidigare antas dessa bakgrundsfaktorer vara kopplade till individens  

uppväxt i denna studie, specifikt åldern 11-17 år. Aspekter av personlig karaktär som 

värderingar och erfarenheter, sociala aspekter som ålder och även breda värden som 

exponering för media och andra informationskällor spåras i denna uppsats tillbaka till den 

period då individen var mellan 11-17 år, för att undersöka om det går att förklara 

konsumentbeteendet utifrån dessa bakgrundsfaktorer.  

 

Värderingar och erfarenheter är bakgrundsfaktorer av personlig karaktär som är starkt 

kopplade till individens uppväxt. Empirin visar att i de fall där det funnits brist på kunskap 

om hållbarhet i familjen, har detta överförts på den unga individen. En viktig aspekt som 

framkommit är att det inte alltid heller handlar om brist på kunskap, utan det kan också handla 
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om att individen inte vill ta till sig information och ändra sitt beteende. Utifrån empirin har 

detta visat sig bero på flera saker, bland annat att man inte vill agera hållbart på bekostnad av 

bekvämlighet och ekonomi. Detta skulle kunna ses som brist på intresse för ämnet som ett 

resultat av en brist på intresse hos föräldrarna. Huruvida den ekonomiska aspekten kan spåras 

till familjens ekonomiska resurser under individens uppväxt har dock inte undersökts.  

 

Den sociala aspekten ålder som går att utläsa i Figur 2.2, är också en ytterst relevant faktor 

från teorin som går att utläsa i empirin. Dotson och Hyatt (2005) menar att individens 

åldersstadium avgör när en individ är som mest mottaglig för yttre påverkan och i linje med 

detta har empirin visat att individen påverkas av olika influenser beroende på ålder. 

Åldersspannet 11-17 år har även visat sig innehålla många förändringar i beteenden kring 

konsumtion. Breda värden som exempelvis exponering för sociala medier har visat sig ha ett 

stort inflytande på individen under den senare delen av perioden 11-17 år. 

Bakgrundsfaktorerna från Theory of planned behavior får såldedes stor betydelse för de 

attityder, sociala normer och den uppfattade beteendekontroll som utvecklas.  
 

Attityder till hållbart konsumentbeteende  

Som framgår av teoriavsnittet, menar Ajzen (1991) att attityden är uppbyggd av de beteenden 

som man är övertygad om att man vill eller ska ha. Detta leder till att attityden till ett visst 

beteende antingen kan vara gynnsam eller ogynnsam. En positiv eller negativ attityd gentemot 

ett beteende förväntas också korrelera med hur stark eller svag intentionen är gentemot 

beteendet. I denna studie har det visat sig att attityden gentemot ett hållbart 

konsumentbeteende skiljt sig mycket åt mellan respondenterna i den grupp som studerats. 

Längre fram i analysen presenteras hur detta i sin tur får effekt på intentionen. I empirin har 

även en skillnad upptäckts mellan attityden till hållbart konsumentbeteende inom 

klädkonsumtion och hållbart konsumentbeteende inom livsmedelskonsumtion. För att visa 

dessa skillnader i attityd presenteras dem separat. 

    

Livsmedelskonsumtion 

Bland respondenterna i den grupp som studerats har ungefär hälften av dessa en positiv attityd 

till hållbar livsmedelskonsumtion. De två mest utmärkande respondenterna är Hilda och 

Markus som är mycket måna om att göra medvetna val. Med stöd från Theory of planned 

behavior kan dessa attityder spåras till de grundläggande övertygelser de vilar på. Det kan 

tolkas som att både Hildas och Markus attityder härstammar från bakgrundsfaktorer av 
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personlig karaktär som värderingar och erfarenheter. Den attityd som utvecklats mot det 

aktuella beteendet kan antas bestämmas av tidigare erfarenheter i Hildas fall då det under 

hennes uppväxt i familjen ansågs viktigt att konsumera närodlad och ekologisk mat. 
 

Albin, Emma och Anna har tvärtom mot Hilda och Markus, en negativ attityd till det aktuella 

beteendet och anser inte dem själva ha incitament nog att ha ett hållbart konsumentbeteende. 

Albin och Emma menar att den främsta anledningen till detta är att de inte har fått kunskapen 

hemifrån. Detta skulle kunna spåras till Ajzens (1991) bakgrundsfaktorer av personlig 

karaktär som tidigare erfarenheter och möjligtvis föräldrarnas kunskaps- och intressebrist. Det 

kan vidarke tolkas som att dessa tre respondenter är rationella i sina beslut då de är 

övertygade om att hålla fast vid dessa beteenden. 
 

Ett antal av respondenterna kan placeras i en gråzon där attityden till hållbar 

livsmedelskonsumtion är svår att kategorisera. Dessa menar att de gärna skulle vilja ha ett 

hållbart konsumentbeteende men att detta hindras av olika anledningar. Rikard och Kajsa har 

inget konsekvent mönster i sin attityd till att agera hållbart utan de konsumerar hållbara 

livsmedel vid spridda tillfällen. Detta gap mellan medvetenhet och agerande går att koppla till 

Hume (2009). Vidare kan detta beteende tolkas som irrationellt. Rikards attityd är även starkt 

kopplad till finansiella aspekter vilket leder till att hans attityd påverkas av det ekonomiska 

intresset. Pris är alltid viktigare än hållbarhet i en beslutssituation, vilket kan spåras till 

bakgrundsfaktorn tidigare erfarenheter och föräldrars makt i att påverka finansiella beteenden.  
 

Klädkonsumtion 

Av de individer som studerats är det ingen som har ett hållbart konsumentbeteende inom 

klädkonsumtion. En återkommande anledning till detta som nämns i empirin är att flera 

respondenter uppger att det är svårt att agera hållbart inom klädkonsumtion, vilket skulle 

kunna tolkas bero på bristande marknadsföring från butikernas sida. Flera respondenter menar 

att det är betydligt enklare att se vilka varor i matbutiken som är ekologiska eller icke 

ekologiska. Detta kan således också antas ha bidragit till en kunskapsbrist hos föräldrarna då 

individerna var mellan 11-17 år. 
 

Vidare kan det diskuteras om beteendet även kan bero på brist på intresse och motiv. Emmas 

attityd till hållbarhet styrs exempelvis av att det ska gynna henne själv och inte gå ut över den 

bekvämlighet hon har i sitt liv. Denna attityd till hållbarhet är densamma både avseende 
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livsmedel- och klädkonsumtion. Emma är inte villig att ändra sitt beteende på grund av brist 

på intresse och kunskap. Ogynnsamma attityder till beteendet i kombination med 

ogynnsamma subjektiva normer leder fram till mycket svaga intention gentemot ett hållbart 

konsumentbeteende. Flera av respondenterna är medvetna om att det finns en problematik 

kring klädkonsumtion och “fast fashion”, men saknar engagemang: 
 

”Man hör ju massa om hur H&M håller på med dåliga grejer och sådär, men jag är lite för 

dåligt insatt för att veta vilka grejer det är som är dåligt” 

-Valter 
 

Vilken typ av attityd som utvecklas mot ett objekt kan härledas till vad man associerar just det 

objektet med och det kan antas bestämmas av tidigare beteendekontroller. Här kommer även 

en annan faktor in och den handlar om att hållbar livsmedelskonsumtion förväntas gynna den 

egna individen, till skillnad från klädkonsumtion. En viss attityd kan också associeras med 

trender och uppfattning om vad attityden till ett beteende bör vara. Sociala medier har i flera 

fall inflytande på attityden under perioden 11-17 år, speciellt kring kläder som tillhör mer 

sällsynta än livsmedelskonsumtion. Under denna period påverkades attityden i hög grad av 

omgivningen och media hos individerna, vilket till viss del finns kvar idag. Hilda menar att 

det är viktigt att följa med i trender och Anna menar att hennes attityd till klädkonsumtion kan 

styras av känslor av begär och lycka vilket skulle kunna härledas till social press. 
      

Subjektiva normer       

I Theory of planned behavior härstammar individens subjektiva normer från de normativa 

övertygelser individen har sedan tidigare stadier i livet. Ajzen (1991) menar att subjektiva 

normer handlar om den uppfattade sociala press som upplevs av individen till att utföra ett 

visst beteende. Empirin har i flera fall visat att de beteenden och övertygelser som funnits i 

familjen under uppväxten har lett fram till att sociala normer har skapats och påverkar 

individens beteende idag. Flera av respondenterna beskriver att de följer de beteenden som 

varit accepterade kring konsumentbeteende och då särskilt i familjen under uppväxten. 

Däremot menar Markus att de normer han upplever kring hållbart konsumentbeteende inte 

kommer från någon specifik grupp från hans uppväxt utan snarare från samhället som helhet.  
 

“Jag har inte tagit med mig ett tänk kring hållbarhet från min familj.” 

-Markus 
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Solomon et al (2010) talar vidare om det normativa inflytande som informella grupper kan ha 

på individen. Flera av respondenterna beskriver att det funnits en uppfattad social press från 

vänner till att utföra vissa beteenden kring konsumtion. Denna press kan ha format de sociala 

normer som individen upplevde att den borde ha. Emma, Kajsa, Anna och Rikard beskriver 

att de i åldern 11- 17 styrde sitt konsumentbeteende till stor del efter den hets till konsumtion 

som fanns bland deras vänner. Denna grupp bidrog till att forma preferenser i individens 

konsumentbeteende både sett till konsumtionsmängd samt vilka produkter som var 

accepterade bland jämnåriga och inte. Detta skulle kunna spåras till vilja och behov av 

grupptillhörighet. Valter menar i sin tur att hans vänner samt sociala medier har påverkat hans 

konsumentbeteende kring kläder genom att han upplevt subjektiva normer kring att se ut på 

ett visst sätt. Dessa påtryckningar från omvärlden har präglat hans attityd gentemot kläder 

under uppväxten. Idag, däremot, menar Valter att han med åren blivit mer medveten.  
      

“Ju äldre man blir, desto mer medveten blir man och har ett eget val mer eller mindre och 

man tänker efter mer än när man var mellan 11-17. Då försökte man mest passa in men idag 

försöker man hitta sin egen väg och hur man själv kan påverka det  

      -Valter 

 

Idag upplever flera av respondenterna däremot en annan form av subjektiv norm. Det finns en 

större medvetenhet från samhället och hållbarhet har blivit belyst på ett helt annat sätt än 

tidigare, i likhet med det Hume (2009) diskuterar. Flera respondenter upplever en subjektiv 

norm idag att agera mer medveten kring hållbarhet vilket inte uppfattades när individerna var 

mellan 11-17 år. Markus och Hilda menar att det upplevs som en trend idag att ha ett hållbart 

och miljömedvetet beteende. Hilda upplever en social press till att äta vegetarisk kost, vilket 

kan spåras till hennes grundläggande värderingar från uppväxten kring familjens hållbara 

konsumentbeteende inom livsmedelskonsumtion. Detta kan tolkas som en form av social 

press.  
 

Upplevd beteendekontroll     

Ajzen (1991) menar att den upplevda beteendekontrollen hänger samman med hur enkelt eller 

svårt individen upplever att det är att utföra ett beteende. Utifrån empirin framgår det tydligt 

att samtliga respondenter menar att de skulle kunna ändra sitt konsumentbeteende till att bli 

mer hållbart om de ville, men ingen har tillräckliga motiv att ändra sitt beteende i den 
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livssituation de befinner sig i. De som vill ändra sitt beteende menar också att det inte får gå 

ut över den livsstil de har idag, vilket är i linje med de resultat som presenteras i studien av 

Francis och Davis (2014). 
 

Anna, Valter, Kajsa och Rikard nämner att det är svårt att ändra beteendet då de är studenter 

och inte har finansiella resurser som gör det möjligt att ha ett hållbart konsumentbeteende, 

men att de tror att när denna situation ändras kommer även deras beteende ändras. Från 

empirin framkom det även att det finns svårigheter i att ha ett hållbart konsumentbeteende 

inom klädkonsumtion, vilket sätter större press på konsumenten själv att ta reda på detta inför 

ett köp som en del i informationssökningen vilket kan leda till att individen inte bryr sig om 

att ändra sitt beteende. Detta kan härledas till en brist på kunskap kring ämnet i kombination 

med brist på motivation till att skaffa sig mer av denna kunskap. Detta skulle kunna härledas 

till föräldrarnas brist på kunskap och intresse i ämnet under uppväxten. Detta är en viktig del 

att bli medveten om och sträva mot för att enklare kunna ändra sin upplevda beteendekontroll 

när det kommer till både livsmedel och klädkonsumtion. 
 

Intentioner  

Intentioner är en motivationsfaktor som enligt Ajzen (1991) är beroende av vilken attityd, 

subjektiv norm och upplevd beteendekontroll en individ besitter. Bakgrundsfaktorer som 

återfinns i Figur 2.2 av Ajzen och Fishbein (2005) påverkar även individens intentioner och 

grundas i individens grundläggande övertygelser. Exponering för media och att jämföra sig 

med andra är faktorer från modellen som återfinns i empirin. En tydlig likhet mellan 

respondenterna är att alla på ett eller annat sätt använder sig av sociala medier idag för att 

finna bland annat inspiration från sina vänner men även personer som de inte känner. Detta 

kan tolkas som en form av motivation till att vilja eftersträva en annan individs beteende. 

Trots att respondenterna uppger att de inte påverkas av detta konstanta flöde framgår det att 

det som är accepterat och trendigt i en individs omgivning är det som påverkar individens 

värderingar, livsstil och konsumentbeteende. Detta visas av citatet nedan: 
      

“Förr var det mer ‘men gud är du vegetarian’ och nu är det mer skämskudde på dom som 

fortfarande äter kött. I alla fall i dom omgivningarna jag är i. Det är inne att vara 

miljömedveten tycker jag. Det är inne att äta grönt, det är inne att konsumera bättre och 

tänka efter mer. Och jag tycker att det absolut går i rätt riktning på det sättet. Jag tycker det 
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märks idag både på sociala medier, på nyheterna, i omgivningen, i familjen, bland vännerna” 

- Hilda 

     

Insamlad empiri visar dock, i linje med Zsoka et al (2012), att miljön inte är det huvudsakliga 

anledningen till att motivera en individ till att inte konsumera. Empirin visar att det främsta 

anledningen till att inte konsumera är det finansiella aspekten. En likhet mellan alla 

respondenter är att de är studenter och att ekonomin kan vara det som bidrar till att deras 

intentioner är svaga gentemot ett hållbart konsumentbeteende. Vidare har de flesta fått ta eget 

ansvar kring sin ekonomi och konsumtion och detta ansvar har uppkommit runt 14-17 års 

ålder. Detta tidiga ansvar kring egen ekonomi kan vara en anledning till att det finns en 

medvetenhet till att inte konsumera mer än vad ens ekonomi tillåter. Resonemang i linje med 

detta förs även av Dotson och Hyatt (2005).    

    

“Mamma och pappa kunde ändå printa in särskilt när jag var i ung ålder att om du använder 

hela pengen nu så kommer du inte ha något sen, det är ditt val men du kommer inte få något 

mer av oss”      

      - Anna 

       

Markus motiv till ett hållbart konsumentbeteende är att genomföra något som är nyttigt för 

samhället och Hilda vill se till att framtida generationer har möjlighet att leva på vår planet. 

Dessa motiv må verka starka men det är inte tillräckligt starka för att de ska förändra den 

livsstil individerna har idag. Albin, Emma, Rikard och Anna menar att det inte finns 

tillräckligt med motiv till att sätta sig in i vad som skulle kunna göras och behöver göras.  
      

“För att man inte har stött på konsekvenserna av att man inte är hållbar än, hade man stött 

på konsekvenserna hade man kanske ändrat beteendet men det har man inte gjort”
  

- Albin 

    

Denna brist på intentioner till ett hållbart konsumentbeteende skulle kunna härledas tillbaka 

till hur ämnet har kommunicerats under individens uppväxt samt en brist på kunskap från 

föräldrarnas och samhällets sida till hur man på ett bra sätt förmedlar vikten av att agera 

hållbart. Dessa svaga intentioner mot ett hållbart konsumentbeteende leder fram till ett gap 

mellan ett befintligt medvetande och att agera. Det framgår att samtliga respondenter på ett 

eller annat sätt är medvetna om att inte ha ett hållbart konsumentbeteende inte är bra för 
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miljön i längden. Trots detta finns det inte tillräckligt med intentioner till att ändra på 

beteendet och börja agera, detta i enlighet med Humes teori (2009). 
 

Inre motivation 

Utöver Ajzen (1991) identifierade intentioner kan det utifrån empirin även finns en inre 

motivationsfaktor som påverkar vilket beteende som uppstår. Det framgår av empirin att flera 

av respondenterna motiveras av att man tar hand om sig själv och själv mår bättre fysiskt och 

psykiskt av att agera hållbart. Kajsas attityd till hållbarhet handlar om att göra medvetna val 

för sin hälsas skull samt för sitt eget samvete. Just att få ett bättre samvete är en faktor som 

flera respondenter nämner som en anledning till varför det agerar hållbart eller skulle vilja 

göra det. Anna poängterar även att hon kan få dåligt samvete för att hon inte agerar mer 

hållbart. Detta gäller både inom klädkonsumtion och livsmedelskonsumtion. Det är dock inte 

tillräckligt starka motiv för att ändra beteendet. En anledning till detta kan vara följande citat; 
    

“Ibland känner jag att det här vill jag ha, som att jag nästan tror att jag blir lyckligare av att 

jag får det”      

      - Anna 

 

Detta citat visar hur Anna kopplar konsumtion till känslor av lycka och begär. Det framgår 

även av empirin att det inte är många som har motiv att ha ett hållbart konsumentbeteende 

förutom att det ska gynna just den egna individen. Den främsta anledningen till hur det gynnar 

på individnivå är antingen genom att individen upplever att hållbara livsmedel är bättre för 

hälsan eller att det ger ett bättre samvete om man agerar hållbart. Francis och Davis (2014) 

menar att ungas motiv till att agera hållbart kan delas in i tre dimensioner: miljö, 

välbefinnande och samhälle. Från empirin lyfts ett par framträdande faktorer fram vilka är 

bekvämlighet, kostnader och att ett hållbart beteende inte får gå ut över välbefinnandet i 

livsstilen. Det finns med andra ord starka intentioner till att inte anamma ett hållbart 

konsumentbeteende trots att det kan framkalla ett dåligt samvete.  
 

Valter och Markus menar att det är av stor vikt att det ska gynna ens egen hälsa genom att den 

mat man äter ska vara ekologiskt. Motivationsfaktorn intentioner stärks av Markus attityd 

gällande att han själv mår bättre och samtidigt gör något samhällsnyttigt. Intentionen leder till 

ett hållbart konsumentbeteende gällande livsmedelskonsumtion. Valters attityd till 

konsumtion handlar om att göra medvetna val inför ett köp samt fundera kring behovet av 
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produkten. Hans attityd till hållbarhet är att det ska gynna honom själv och då främst kring 

livsmedelskonsumtion då han upplever att det bidrar till en bättre hälsa för honom. 

Genomgående från empirin framkommer det att klädkonsumtionen inte lika kopplat till de 

inre faktorerna hos en individ som livsmedelskonsumtionen är. Detta kan återigen härledas till 

bristen på kunskap och att en individ har svårt att ta till sig konsekvenserna av att inte agera 

hållbart när det kommer till konsumtion av kläder.  
 

5.3 Social lärandeteori     
Den studerade gruppens hållbara konsumentbeteende har starka kopplingar till upplevelser 

från uppväxten i form av kommunikation och observation. Empirin visar att hur hållbarhet har 

kommunicerats och observerats under uppväxten spelar stor roll för det konsumentbeteende 

som utvecklas. Moschis (1985) menar att föräldrar har stort inflytande på sina barns lärande i 

konsumentbeteende genom kommunikation, men även då det inte sker någon kommunikation 

i ämnet kommer barnet imitera det de upplever i sina föräldrars beteende. Detta är i linje med 

insamlad empiri.  
 

Ett par av respondenterna har haft en öppen kommunikation med sina föräldrar under 

uppväxten kring konsumentbeteende. Hilda berättar att hennes hållbara beteende starkt 

påverkats av dialog med hennes föräldrar under uppväxten. Moschis (1985) menar att 

föräldrar direkt kan påverka sina barns beteende genom öppen kommunikation, vilket är i 

linje med det Hilda beskriver. Den öppna dialogen kring hållbarhet har lett till att hon 

anammat detta beteende kring livsmedelskonsumtion och tagit med sig det in i vuxenlivet. 
     

Vidare menar Moschis (1985), som nämnt ovan, att unga också kan ta efter sina föräldrars 

beteende trots att det inte skett någon kommunikation. Barn imiterar nämligen det de upplever 

hos sina föräldrar genom observation av beteenden. Kajsa, Rikard och Valter menar att de 

tagit efter sina föräldrars hållbara konsumentbeteende genom observation. De har inte haft 

någon direkt dialog i ämnet, men menar att de per automatik tagit efter de hållbara vanor som 

funnits i familjen under uppväxten. Under Rikards uppväxt har det inte kommunicerats om 

hållbart konsumentbeteende men han har däremot uppmärksammat att hans föräldrar ibland 

brukade köpa ekologiska varor. I detta fall har Rikard delvis imiterat beteendet i form av att 

ibland köpa Krav- märkta livsmedel om det inte går ut för mycket över hans finansiella 

situation. 
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Emma, Anna och Albin menar att de har tagit efter sina föräldrars konsumentbeteenden 

genom observation, men dessa konsumentbeteenden har däremot inte varit hållbara. Detta 

visar att individen i flera fall tar efter de konsumentbeteenden som funnits i familjen, oavsett 

om dessa beteenden varit hållbara eller inte. Detta visar även att attityden till hållbart 

konsumentbeteende samt den upplevda normen i flera fall är inlärda övertygelser formade av 

föräldrar. Detta kan kopplas till teorin kring föräldrar som viktig referensgrupp som 

diskuteras av Solomon et al. (2010). Empirin visar, i linje med teorin, föräldrarnas starka 

inflytande i fråga om värderingar och attityder. 
     

”Ja, jag tror att jag hade ju inte sagt det till någon när jag var 17, då var man rädd att någon 

skulle tycka att man var lite töntig och tror du att vi bryr oss om det där. Och lite så är det väl 

kvar idag. Man skulle kanske inte sagt det till någon som man inte känner, jag tycker att du 

köper för mycket grejer, det är ju dåligt för naturen. Men jag vet inte egentligen. Det är 

konstigt egentligen för det är ju, jag tror att det är många som inte ser det som ett problem.

      - Rikard 

      

Francis och Davis (2014) menar att det bland unga idag kommuniceras allt mer om hur ett 

hållbart konsumentbeteende påverkar både välmående och miljön. Utifrån empirin råder det 

delade meningar om detta. Hilda anser att det pratas väldigt mycket om i sin närhet och då 

främst om hållbar livsmedelskonsumtion medan Albin menar att det aldrig pratas om ämnet i 

sin omgivning. Rikard menar i sin tur att det inte är helt socialt accepterat att ta upp 

diskussionen, vilket visas av citatet ovan. Hur en individ uppfattar kommunikationen idag kan 

härledas till hur hållbart konsumentbeteende värderades att diskutera kring under uppväxten. 
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5.4 Sammanfattning av analysen  
Efter att ha studerat matrisen samt gjort en analys utifrån denna kan vi se att attityder och 

beteenden inte alltid samspelar och att faktorer från uppväxten kan påverka på olika sätt 

beroende på vilken typ av konsumentbeteende det fokuseras på. Det kan ses som att föräldrar 

genomgående har ett större rationellt inflytande över livsmedelskonsumentbeteende medan 

vänner och sociala medier har ett mer irrationellt beteende på klädkonsumtion. Som framgår 

av matrisen har en del individer en positiv attityd till ett hållbart konsumentbeteende kring 

livsmedelskonsumtion men inte alls kring klädkonsumtion vilket även detta kan härledas 

tillbaka till och förklaras av föräldrarnas beteende, kunskap och kommunikation kring ämnet.  
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6. Slutsatser      
I följande avsnitt presenteras uppsatsens slutsatser. För att besvara syftet har unga vuxnas 

hållbara konsumentbeteende undersökts utifrån två forskningsfrågor.  
      

6.1 Hur påverkar familjen, vänner och sociala medier då individen är mellan 11 
- 17 år det hållbara konsumentbeteendet vid 20 - 25 års ålder? 
Familjen har det största inflytandet på unga vuxnas hållbara konsumentbeteende då denna 

grupp formar de grundläggande värderingar, attityder och normer en individ upplever i sitt 

beteende, vilket stämmer överens med det Solomon et al (2010) betonar. Huruvida hållbart 

konsumentbeteende har diskuterats och kommunicerats under en individs uppväxt har i sin tur 

stor inverkan på hur en individs hållbara konsumentbeteende utvecklas då de växer upp. 

Vikten av kommunikation för att forma ett visst beteende stämmer väl överens med det 

Moschis (1985) diskuterar. 
      

I studien har en tydlig röd tråd upptäckts mellan kommunikation i hållbarhet bland familj, 

vänner och sociala medier och vilken attityd mot hållbart konsumentbeteende som utvecklas. 

I de familjer där det funnits ett aktivt hållbart konsumentbeteende har denna attityd anammats 

och följt med in i individens beteende som vuxen. På samma sätt har de individer som inte har 

växt upp med hållbart konsumentbeteende hemma inte några incitament till att agera hållbart 

nu heller. Dessa respondenter känner inte engagemang eller behov av att ändra sitt beteende 

idag. Detta visar att kommunikation och/eller observation leder till imitering av beteendet, 

oavsett om det är hållbart eller inte. Familjens, och i synnerhet föräldrarnas, inflytande är 

sammanfattningsvis djupt rotat. 
      

Under uppväxten styr vänner och sociala medier köpprocessen till stor del genom att påverka 

vad som är accepterat att köpa. Vänners inflytande kan tolkas som irrationellt och är inte lika 

djupt rotat i vuxen ålder som det rationella beteende föräldrarna implementerat, vilket 

stämmer väl överens med Dotson och Hyatts teori (2005). Sociala medier skapar ett mer 

irrationellt konsumentbeteende och ha-begär enligt Goldsmith (2015). Detta stämmer dock 

inte helt överens med resultatet av studien. Det går att spåra till då en individ är mellan 11-17 

år då det framkommer att de lättare blir påverkade av sociala medier, men i takt med att 

individen blir äldre påverkas denne inte i samma utsträckning av sociala medier. Som ung 

vuxen har det identifierats att individer använder sociala medier för inspiration och upplever 

inte samma sociala press som fanns i deras liv tidigare. Idag påverkas de inte i lika stor 
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utsträckning av uppfattade sociala normer och attityder från vänner och sociala medier som de 

gjorde åldrarna 11-17. Denna grupp uppger att de idag hellre låter sitt hållbara 

konsumentbeteende påverkas av människor de litar på genom Word of Mouth. 
     

6.2 Finns det ett gap mellan medvetenhet och beteende i unga vuxnas hållbara 
konsumentbeteende och hur har detta gap uppstått? 
I likhet med Humes (2009) teori har denna studie visat att det finns ett gap mellan den 

medvetenhet individen besitter och det beteende som utövas. Det lyfts från resultatet fram att 

det finns en oro och medvetenhet kring orättvisor och miljöskador kopplade till 

konsumentbeteenden. Dessa motiv må verka starka men ändå är inte individen villig att ändra 

sin livsstil. En vidareutveckling från Humes (2009) studie görs här genom att gapet kan 

härledas till bristen på incitament för att problemet känns avlägset och att det därmed är 

enklare att blunda för problemet än att faktiskt agera. Sociala medier kan genom studien ses 

som en bidragande faktor till att gapet mellan medvetenhet och beteende inte minskar 

eftersom sociala medier inte belyser problemet med att ha ett ohållbart konsumentbeteende i 

stor utsträckning. Sociala medier skulle kunna användas till att lära och inspirera till hållbara 

livsstilar då unga vuxna idag uppges använda dessa plattformar i stor utsträckning till just 

inspiration. 
 

Av studien har det även framkommit att det finns ett större gap mellan medvetenhet och 

beteende inom klädkonsumtion än inom livsmedelskonsumtion. En av anledningarna till detta 

är dels att hållbar livsmedelskonsumtion förväntas gynna den egna individen på ett fysiskt och 

psykiskt plan, vilket stärker intentionen till beteendet. En annan förklaring är att det inom 

klädkonsumtion finns svårigheter i att få tillgång till information i butikerna om hållbara eller 

icke hållbara alternativ. Utifrån den studerade gruppen går det att fastslå att detta delvis beror 

på brist på kommunikation från klädföretag, men också brist på eget intresse. Möjligtvis kan 

bristen på motiv spåras till att föräldrar inte varit måna om att implementera denna kunskap 

hos sina barn.  
 

Samtliga respondenter i studien menar att de skulle kunna ändra sitt beteende till att bli mer 

hållbart. Ajzen (1991) menar att för att förändra ett beteende räcker det inte att bara ändra en 

övertygelse. För att ändra attityden måste istället alla övertygelser röra sig i samma riktning 

mot förändringen. Att alla övertygelser inte är i balans skulle kunna förklara hur gapet 

uppstått. Den medvetenhet som respondenterna besitter kommer i konflikt med exempelvis 
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brist på kommunikation, ekonomisk situation, uppfattad social press, tidigare erfarenheter och 

livsstil. Slutsatsen av studien blir att gapet uppstått genom främst bristande kommunikation 

från föräldrar och sociala medier. Då särskilt kring hur individen skulle kunna använda den 

befintliga medvetenheten till att utveckla en mer gynnsam attityd till hållbart 

konsumentbeteende.  
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7. Diskussion      
En fortsatt diskussion som utvecklar den första frågeställningen om hur faktorer från 

uppväxten påverkar det hållbara konsumentbeteendet, kan utvecklas utifrån det McGregor 

(2009) tar upp i sin studie om vikten av kommunikation kring hållbarhet inom utbildningen. 

Detta då resultatet visar att det man lär sig eller inte lär sig under utbildningen kan ses som en 

bidragande faktor till hållbart konsumentbeteende idag. Om en individ fick med sig 

kunskapen om hållbart agerande redan under skolgången skulle det med stor sannolikhet bidra 

till att minska gapet mellan medvetenhet och agerande. 
      

En annan reflektion som kan göras från intervjuerna är att en fråga handlade om hur man 

skulle kunna ändra sitt beteende till att bli mer hållbart om man ville, den upplevda 

beteendekontrollen, och då svarade alla att de skulle kunna ändra sitt beteende om de ville. 

Detta skulle dock kunna vara något man säger i en intervjusituation för att verka medveten 

och framstå som att man vill göra skillnad. Det framgår att samtliga lägger fram argument för 

att de inte ska ändra sina beteenden idag men om den egna situationen och då främst den 

finansiella situationen skulle förändras skulle de kunna ändra beteendet. Det skulle krävas 

förändringar som ligger långt fram i tiden för individen vilket kan ses som att man inte är 

villig att ta tag i problemet omedelbart och skjuter det framför sig. 
      

Målet med denna studie har varit att bidra till att unga vuxna idag och i framtiden reflekterar 

och agerar på ett mer medvetet sätt kring hållbarhet i sitt konsumentbeteende. Tidigare 

litteratur lyfter fram att det under uppväxten formas attityder, preferenser och beteenden kring 

konsumtion som följer med in i vuxen ålder. Genom att undersöka och belysa det 

identifierade problemet kring hur dessa faktorer påverkar har avsikten varit att kunna öka 

agerandet  och medvetenheten i hållbart konsumentbeteende hos framtidens konsumenter. 

Detta anses studien ha lyckats med genom att den väckt tankar och funderingar hos 

respondenterna kring sina konsumentbeteenden och hur de skulle kunna bli mer hållbara. 
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8. Förslag till vidare forskning   
  
Med tanke på att studenter har en annan ekonomisk situation än individer som inte studerar 

hade det varit intressant att undersöka skillnaden i attityder och incitament mellan studenter 

och icke- studenter. Det hade även varit intressant att genomföra en studie på en större 

urvalsgrupp för att kunna dra mer generaliserade slutsatser. Det hade även varit intressant att 

undersöka mer ingående hur föräldrarnas ekonomiska situation har sett ut under en individs 

uppväxt och om det är något som påverkar huruvida ett konsumentbeteende utvecklas till att 

bli hållbart eller inte. Det är en aspekt som vi inte har tagit hänsyn till i vår empiriinsamling 

och studie men som kan tänkas ses som en faktor som skulle kunna påverka om man 

prioriterar att agera hållbart eller inte. Därav hade det varit intressant att ha detta som en 

vidare forskningsfråga.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

      

Inledning: Lågengagemangsprodukter, dagligvaruköp.  
 

1. Berätta om de köp du har gjort de senaste två veckorna? Om inga har gjorts kan tiden 

förlängas till en månad eller två. 
       

2. (VCS) Rangordna vilka aktiviteter kring konsumtion du tycker är viktigast - kom på själv 

och rangordna dem 4-5 stycken. 
 

3. Varför har du gjort denna rangordning? (då får vi fram vilka motiv som ligger bakom 

rangordningen). Om de inte har med hållbart konsumentbeteende eller någonting om att var 

hållbar eller miljömedveten kan vi fråga efter det och be dem placera in det i efterhand. 
       

4. (VCS) Rangordna vilka faktorer från omvärlden (här får de själva komma fram till 

alternativ (familj, vänner, sociala medier) du skulle säga hade störst inflytandet på dig när du 

var 11-17 år. Hur tror du att ditt konsumentbeteende har påverkats av omvärlden under din 

uppväxt?      

  

5. Stort åldersintervall - när under den här perioden har en eventuell vändpunkt varit och 

resulterat i en förändring av beteendet?    

      

6. (VCS) Rangordna vilka faktorer från omvärlden (familj, vänner, sociala medier säg inte 

dem) du skulle säga har störst inflytande på dig idag. 

Ser du några faktorer/grupper utöver dessa? 

Tänker du mer på att ha ett hållbart konsumentbeteende nu och i så fall vad är det som har 

fått dig att göra det? 

      

Kan be om en förklaring om vad hållbarhet och hållbart konsumentbeteende är för dig? 

      

7. Hur har hållbar konsumtion kommunicerats under din uppväxt och vart har du fått din 

kunskap ifrån? Tar du efter det här beteendet? Hur kommuniceras detta i din omgivning idag? 
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8. Berätta om ditt eget hållbara konsumentbeteende (om det inte finns något, be då om 

förklarande anledningar till varför inte och om det finns be då om förklaring till varför). 

Har mängden du köper ändrats från att du var yngre jämfört mot idag? 

      

9. (VCS) Berätta och förklara vilka anledningar du har till att inte konsumera en vara? 

Rangordna alternativ, 4-5 stycken: 
      

10. Varför har du gjort den här rangordningen? Vad skulle kunna få dig att ändra uppfattning? 

      

11. 

⁃ Vad får du själv ut för egennytta av ett hållbart beteende? 

⁃ Förklara hur du skulle kunna ändra ditt beteende om du vill? / Skulle du kunna ändra ditt 

beteende om du ville? 

 

12. Vilken aspekt av hållbarhet tycker du är viktigast? 

     

 

     

   

 

	


