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Abstract 
 
Authors: Jens Trulsson and Klara Söderlund 
 
Title: Which factors influences consumers intention to purchase sustainable services? 
 
Background and problem: Sustainability has become an area that a lot of companies work 
with and focus on. A driving factor for this focus among companies is that that more customer 
are looking for sustainable alternatives to replace traditional ones.  
 
Sustainable consumption of products has been researched by several but there is a lack of 
studies on sustainable services, something that has been stressed by other authors within the 
area. The service sector is expanding, as well as the consumer demand for sustainable 
alternatives. This consumer demand together with a lack of studies focusing on buying 
behaviour regarding sustainable services constitutes an interesting area to investigate. 
 
Purpose: This study intends to contribute with a greater understanding of buying behaviour 
towards sustainable services and aims to answer the question: Which factors affect consumer 
intentions towards buying sustainable services? 
 
Theories: Theory of Planned Behaviour 
 
Method: The study had a quantitative approach. It was based on a survey conducted among 
219 respondents collected through a non-probability sample.  
 
Conclusions: The factors attitude, environmental knowledge and environmental concern 
affects consumers intention towards buying sustainable services. The most crucial factor was 
identified to be attitude towards the sustainable service, which also has been identified as the 
most crucial factor in previous studies investigating sustainable products. All factors identified 
as crucial for buying sustainable services has also been identified as being crucial in studies 
regarding sustainable products. 
 
Keywords: Sustainable Consumption, Sustainable Service, Theory Of Planned Behaviour, 
Environmental Concern, Environmental Knowledge, Purchase Intention, Consumer 
Behaviour     
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1. Inledning 
I följande studie undersöks vilka faktorer som påverkar konsumenters intention till att köpa 

hållbara tjänster. En hållbar tjänst definieras som en tjänst som är framtagen för att, utöver 

sin karaktär som en ren tjänst, ha så lite negativ påverkan på miljön som möjligt. I det inledande 

kapitlet presenteras en introduktion till varför området är relevant att studera och hur 

problemområdet identifierats för att mynna ut i syftet med studien. Genom studien vill 

författarna bidra till ökad kunskap inom området konsumentbeteende, mer specifikt, mäta om 

faktorer som tidigare visats påverka köpintention för hållbara produkter även påverkar 

intentionen att köpa hållbara tjänster. 

 

1.1 Problembakgrund 
Oron för miljön har under slutet av nittonhundratalet och början av tvåtusentalet ökat (Chan & 

Lam, 2002) och konsumenters ökade medvetenhet medför att dessa i högre utsträckning än 

tidigare efterfrågar miljövänliga produkter och tjänster (Laroche,Bergeron & Barbaro-Forleo, 

2001). Konsumenters krav på att företag arbetar med hållbarhet är stort och under de senaste 

tre åren har tre av fyra konsumenter uppgett att de anser att det är viktigt att företag som de 

handlar av har ett aktivt hållbarhetsarbete (Svensk handel, 2017). Under de senaste årtiondena 

har ett stort antal konsumenter förändrat sitt beteende vid konsumtion och har ökat sitt 

användande av hållbara produkter (Holloway, Kneafsey, Venn, Cox, Dowler, Tuomainen, 

2007). Denna förändring kan bland annat vara ett resultat av en ökad oro för miljön hos 

allmänheten vilket har resulterat att konsumenter efterfrågar miljövänliga produkter, i vissa fall 

även till ett högre pris än för icke miljövänliga produkter (Kahn, 2007; Lee, Hsu, Han & Kim, 

2010). Den ökade efterfrågan på att företag arbetar med hållbarhet märks också av genom att 

utbudet av hållbara produkter och till viss del även hållbara tjänster har vuxit på marknaden 

(Svensk handel, 2017).  

 

Begreppet hållbart företagande avser hur företag arbetar med att ta ett socialt- och ett 

miljömässigt ansvar (Svensk handel, 2017). Svenska företag jobbar allt mer med 

hållbarhetsfrågor och området prioriteras i högre utsträckning än tidigare (Svensk handel, 

2017). Företagens ökade arbete inom området syns på siffror framtagna av Svensk handel 

(2017) som visar att andelen företag som angett att de arbetar med hållbarhetsfrågor har ökat 

från 30% 2016 till 53% 2017. Ökningen förklaras dels av att konsumenter ställer krav på att 
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företagen arbetar med frågorna samtidigt som företagen använder sig av hållbarhet i 

marknadsföringssyfte (Svensk handel, 2017; Belz, 2006).   

 

1.2 Problemdiskussion 
Hållbar konsumtion definieras som konsumtion som möter nuvarande behov och önskemål på 

ett sätt som inte försämrar förutsättningarna för framtida generationer eller planetens förmåga 

att möta dessa behov och önskemål (Brundtlandrapporten, 1987). Oslo Symposium (1994) 

definierar hållbar konsumtion på ett liknande sätt, som förbrukning av varor och tjänster som 

täcker grundläggande behov och ökar livskvalitén idag samtidigt som användningen av 

naturliga resurser, giftiga material och utsläpp av avfall och att föroreningar hålls så låga som 

möjligt för att på så sätt inte äventyra framtida generationer. Att konsumtion och produktion 

blir mer hållbar är även ett av de 17 delmålen i FN:s globala mål i agenda 2030, framtagen för 

en hållbar utveckling och som Sverige avser att följa (Regeringen, 2017). För att minska 

människors negativa påverkan på klimatet är det nödvändigt att konsumtionen av produkter och 

tjänster blir mer hållbar (Regeringen, 2017).  

 

Konsumtion av hållbara produkter har studerats av flera (Maichum, Parichatnon & Peng, 2016; 

Yadav & Pathak, 2016; Wang, Liu, Qi, 2014) vilka samtliga har kommit fram till att 

konsumenters intention till att köpa hållbara produkter kan förutspås med hjälp av vissa faktorer 

som påverkar intentionen, bland annat konsumenters kunskap om- och oro för miljön 

(Maichum, Parichatnon & Peng, 2016; Yadav & Pathak, 2016). Förutom hållbara produkter är 

även hållbara tjänster viktiga för företag och organisationer (Shaharudin & Zailani, 2011). 

Studier om köp av hållbara tjänster är dock begränsade menar Lim (2017) och det behövs därför 

mer kunskap inom området. Ett fåtal studier finns som undersöker konsumtion av hållbara 

tjänster, men dessa undersöker endast specifika tjänster och gör ingen skillnad mellan produkter 

och tjänster i avseendet att jämföra om det finns några skillnader mellan dessa (Chen & Tung, 

2014; Lee, Hsu, Han & Kim, 2010). På grund av att dessa studier inte gjort någon distinkt 

skillnad mellan produkter och tjänster och inte har haft för avsikt att undersöka om det finns 

skillnad mellan vad som påverkar konsumenters intention att köpa det ena eller det andra är det 

svårt att uttala sig om samma faktorer påverkar köp av hållbara produkter som hållbara tjänster.  

 

 

Tjänster och produkter har likheter men också många olikheter. Gemensamt för de båda är att 

de är framtagna för att gynna kunder och skapa kundnöjdhet. Tjänster har definierats ha vissa 
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karaktärsdrag som saknas hos produkter. Dessa karaktärsdrag beskrivs vara att de är heterogena, 

ogreppbara, inte går att separera, är ömtåliga och inte går att äga på samma sätt som för 

produkter (Shostack, 1977). Ytterligare en faktor som skiljer tjänster från produkter är att 

konsumenten ofta är med i skapandet av tjänsten genom att bidra med information (Thomas, 

1978). Genom den information som konsumenten bidrar med kan konsumenten påverka 

kvaliteten på tjänsten (Thomas, 1978). Även det faktum att tjänsten skapas individer emellan 

gör tjänsten heterogen och kommer att variera beroende på när den utförs och vilka som deltar 

i processen till skillnad från produkter vars karaktär är mer homogen (Gabbott & Hogg, 1994). 

Dessa skillnader mellan produkter och tjänster gjorde att det, främst under 1970-talet, växte 

fram en ny form av marknadsföringsteori för tjänster där fokus låg på interaktionen med kunder 

snarare än den transaktion som tidigare varit i fokus inom traditionella marknadsföringsteorier 

framtagna för produkter (Grönroos, 1978, se Grönroos, 2006).  

 

Utbudet av tjänster ökar i Sverige. Inom den privata sektorn var en av de näringsgrenar där 

sysselsättningen ökade mest under 2017 företagstjänster (Halldin, Jagrén, Grahn, Sobolevskaia, 

Juks & Engren, 2018). Tjänsteproduktionsindex, som är ett månatligt volymindex som avser 

att månadsvis mäta utveckling av svensk tjänsteproduktion, visar att tjänsteproduktionen i 

Sverige ökade med 5,2% mellan augusti 2017 och augusti månad året innan (SCB 2017). 

Genom att intresset för hållbarhet ökar nöjer sig allmänheten inte med tjänster endast till lågt 

pris, utan efterfrågar tjänster som även tar hänsyn till miljömässig hållbarhet (Shaharudin & 

Zailani, 2011). Denna efterfrågan har medfört att företag blivit allt mer benägna till att utveckla 

och erbjuda hållbara tjänster till sina kunder (Shaharudin & Zailani, 2011). Shaharudin och 

Zailani (2011) definierar hållbara tjänster som ett tjänsteerbjudande som tar hänsyn till 

ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Hållbara tjänster har även definierats som 

tjänster som är dynamiska och genom det kan anpassas till dess föränderliga omgivning på ett 

hållbart sätt (Dyllick & Hockerts, 2002). 

 

Den konstaterade skillnaden mellan produkter och tjänster, som bland annat gjort att specifika 

marknadsföringsteorier tagits fram för just tjänster (Grönroos, 1978, se Grönroos, 2006), 

tillsammans med vetskapen om att konsumtionen av tjänster ökar (Svensk handel, 2017) samt 

att det saknas teori som behandlar konsumtion av tjänster som är hållbara (Lim, 2017), gör detta 

till ett intressant område att undersöka. Mer kunskap om vad som påverkar konsumenters 

intention till att köpa hållbara tjänster behövs (Lim, 2017) och det blir av intresse att undersöka 

om de faktorer som tidigare konstaterats påverka intentionen till köp av hållbara produkter, 
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även påverkar intentionen till köp av hållbara tjänster. Undersökningen kommer att vara 

begränsad till att undersöka intentionen hos möjliga konsumenter i Sverige. Författarnas 

definition av “hållbar tjänst” begränsas till en miljömässig aspekt, då det stämmer överens med 

den teori som studiens analysmodell tar avstamp från. Att tjänsten tar hänsyn till miljömässiga 

faktorer innebär att tjänsten, utöver sitt kärnerbjudande som tjänst, är framtagen för att ha så 

lite negativ påverkan på miljön som möjligt. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse om köp av hållbara tjänster. Studiens 

resultat kommer att jämföras med de från liknande studier av hållbara produkter. Denna 

jämförelse görs för att undersöka om de faktorer som påverkar intentionen till köp av hållbara 

tjänster, stämmer överens med, eller skiljer sig från, de som påverkar intentionen till köp av 

hållbara produkter. 

 

Frågeställning 

Vilka faktorer påverkar konsumenters intention till köp av hållbara tjänster?  
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2. Teoretisk Referensram  
Studiens teoretiska referensram inleds med en presentation av beteendeteorin Theory of 

Planned Behaviour (TPB), som används som utgångspunkt för studien. Ur denna teori 

formuleras en analysmodell i vilken två tilläggsvariabler adderats till originalmodellen från 

TPB. Tilläggsvariablerna har tidigare använts i studier där hållbara produkter undersökts och 

visats påverka konsumenters intention och har i följande studie använts för att testa om detta 

stämmer även för hållbara tjänster. 

 

2.1 Theory of planned behavior 
Teorin “Theory of planned behavior” (TPB) formulerades 1991 av Icek Ajzen med målet att 

förklara mänskliga beteenden (Ajzen, 1991). I modellen antas att människor tar beslut baserat 

på information från olika källor och att dessa beslut är rationella (Ajzen, 1991). Med modellen 

ämnas förklara hur beteenden påverkas av intention som i sin tur, oberoende av varandra, 

påverkas av faktorerna attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll (Ajzen, 1991). 

Denna upplevda kontroll är beroende av hur lätt eller svårt personen i fråga upplever att det är 

att utföra beteendet som avses (Ajzen, 1991). Den upplevda kontrollen behöver inte 

nödvändigtvis stämma överens med den faktiska kontrollen över beteendet och kan därför 

variera med avseende på situation (Ajzen, 1991). Trots att intention inte ensamt kan förklara 

samtliga beteenden beskrivs den av Sheeran (2002) som den viktigaste och mest riktiga 

prediktorn för ett beteende.  

 

Positiv attityd, en subjektiv norm som går i enlighet med aktuella betendet och en hög grad av 

upplevd kontroll förstärker intentionen att bete sig på ett visst sätt (Ajzen 1991). Elliot och 

Thomson (2010) beskriver intention som en individs avsikt att agera enligt ett visst beteende. 

Ajzen (1991) beskriver på ett liknande sätt att en stark intention ökar sannolikheten att en 

individ agerar i enlighet med ett visst beteende under förutsättningen att personen i fråga 

upplever att den har kontroll och kan agera enligt intentionen. Sheeran (2002) förklarar att 

intention motsvaras av de faktorer som påverkar motivationen att agera på ett visst sätt. Hur 

stark påverkan faktorerna attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll har på 

intentionen antas variera beroende vilket beteende som avses och beroende på kontexten (Ajzen 

1991). 

 

Begreppet köpbeteende kan beskrivas som faktorer vid en konsuments köp, vad denne väljer 

att handla, när köpet genomförs, vem den väljer att handla av, hur mycket av varan eller tjänsten 
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som konsumenten köper och i vilka situationer om köpet uppstår (Cerjak, Mesic, Kopic, 

Kovacic & Markovina, 2010). För att förklara mänskliga köpbeteenden och intention till detta 

beteende då produkten eller tjänsten är hållbar har TPB visats vara en teori som går att tillämpa 

på ett bra sätt (Yadav & Pathak, 2016). Den har visats vara relevant bland annat då intention 

och beteendet vid köp av hållbara produkter studerats (Yadav & Pathak, 2016; Maichum, 

Parichatnon & Peng, 2016; Wang, Liu, Qi, 2014). I studien av Yadak och Pathak (2016) 

utgjordes urvalsramen endast av unga konsumenter i Indien medan studien av Maichum, 

Parichatnon och Peng (2016) riktade sig mot samtliga åldrar över 18 år i Thailand. 

Chen och Tung (2014) har i sin studie studerat konsumenters intention att köpa hållbara tjänster 

i Kina, i form av vistelser på hållbara hotell, där de dock inte gjordes någon distinkt skillnad 

om påverkan såg annorlunda ut beroende på om det gällde en produkt eller tjänst. Teorin har 

även visats vara applicerbar i kontexter där olika kulturella värderingar varit påverkande 

faktorer (Chan and Lau, 2000). 

  

2.2 Attityd 
Attityd gentemot ett visst beteende uppstår som en följd av vad individen tror att det beteendet 

kommer att resultera i och om denne anser detta resultat som positivt eller negativt (Ajzen, 

1991). Ajzen (1991) beskriver att attityden till ett visst beteende kan likställas med den grad av 

positiv eller negativ uppfattning en individ har om det beteendet. En högre grad av positiv 

attityd till ett beteende ökar chansen att individen agerar i enlighet med det beteendet (Ajzen, 

1991). Relationen mellan attityd och intention till ett visst beteende har även konstaterats i 

avseendet konsumentbeteende vid hållbara produkter och i denna kontext visats vara den 

variabel som härstammar från ursprungsmodellen som har störst påverkan på köpintentionen 

(Yadav & Pathak, 2016). I studien av Maichum, Parichatnon & Peng (2016) identifierades 

attityd som den faktor med störst påverkan på intentionen av samtliga variabler, även då 

tilläggsvariabler lagts till i ursprungsmodellen.  Även i studien av Chen och Tung (2014) där 

konsumenters intention till vistelser på hållbara hotell studerades, identifierades attityd vara en 

faktor med stor påverkan på intentionen. 

 

Baserat på ovanstående teori formulerades hypotesen: 

H1: Konsumenters attityd till att köpa hållbara tjänster påverkar deras intention till att köpa 

hållbara tjänster signifikant. 
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2.3 Subjektiv norm 
Subjektiva normer är åsikter hos, för individen, betydelsefulla människor i dennes 

omgivning (Ajzen, 1991). Dessa åsikter påverkar individen då denne ska ta beslut om att agera 

enligt ett visst beteende eller inte (Hee, 2000; Ajzen, 1991). Dessa människors uppmuntran- 

eller motstånd till ett visst beteende ökar- eller minskar chansen att individen kommer att agera 

i enlighet med beteendet (Conner & Armitage, 1998). Subjektiva normer består således av två 

delar där den ena delen består av individens uppfattning av hur, för denne, betydelsefulla 

människor anser att denne bör bete sig (Ajzen, 1991) och den andra delen består av individens 

motivation att agera enligt denna uppfattning (Ajzen, 1991). Individen försöker med andra ord 

anpassa sig till åsikter som denne tror att andra människor har om hur individen bör agera 

(Ajzen, 1991). 

 

Baserat på ovanstående teori formulerades hypotesen: 

H2. Subjektiv norm påverkar konsumenters intention att köpa hållbara tjänster signifikant.  

 

2.4 Upplevd kontroll 
Upplevd kontroll har visats ha stark relation till individens intention och beteende, vilket därför 

är en mycket användbar faktor att mäta då man vill förutspå dessa hos konsumenter (Sheppard, 

Hartwick & Warshaw, 1988). Det är även en viktig faktor som kan förklara vad som påverkar 

vissa människor att agera miljövänligt (Bamberg, 2003). Upplevd kontroll förklaras av Ajzen 

(1991) som hur lätt eller svårt en individ upplever det att utföra ett visst beteende. Upplevd 

kontroll består av två delar, dels individens upplevda kontroll som ett resultat av resurser som 

tid och pengar och dels upplevs makt att faktiskt agera enligt beteendet (Ajzen, 1991). Det är 

med andra ord inte individens faktiska kontroll, utan individens upplevda kontroll att agera 

enligt ett visst beteende (Ajzen, 2005; Conner & Armitage, 1998). Högre grad av upplevd 

kontroll hos individen har visat öka intentionen att utföra ett visst beteende (Ajzen, 1991). I 

Chen och Tung (2014) studie rörande hållbara hotellbesök konstaterades att upplevd kontroll 

var den faktor som hade mest signifikant påverkan på intentionen.  

 

Baserat på ovanstående teori formulerades hypotesen: 

H3. Upplevd kontroll påverkar konsumenters intention till att köpa hållbara tjänster signifikant 
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2.5 Tillägg av variabler i TPB-modellen 
Den ursprungliga TPB-modellen som redogjorts för ovan går att modifiera för att på ett bättre 

sätt passa kontexten (Ajzen, 1991). Ajzen (1991) menar att det är möjligt att addera variabler 

eller modifiera ursprungsmodellen. För att addera nya variabler krävs dock att dessa ska ha en 

tydlig påverkan på intention eller beteende, att de är oberoende av de redan befintliga 

variablerna i modellen samt att dessa nya variabler är applicerbara vid undersökning av många 

olika typer av beteenden. För att på ett bättre sätt kunna applicera TPB-modellen i denna 

undersökning lades två faktorer till i ursprungsmodellen, miljömässig oro samt kunskap om 

miljö. Dessa faktorer har tidigare använts av författare inom studier för hållbara produkter i 

asien (Yadav & Pathak, 2016; Maichum, Parichatnon & Peng, 2016). Dessa faktorer har visats 

ha stor påverkan på konsumentbeteende i relation till hållbara produkter och har tidigare 

inkluderats i TPB-modellen för att studera just detta (Yadav & Pathak, 2016; Maichum, 

Parichatnon & Peng, 2016). Yadav och Pathak (2016) visade i sin studie att båda dessa 

tilläggsvariabler påverkade individers köpintention och att variabeln miljömässig oro var den 

variabel som hade störst signifikant påverkan på köpintention i relation till miljövänliga 

produkter av samtliga variabler som mättes.  

 
2.6 Miljömässig oro 
Miljömässig oro har inkluderats som variabel i TPB-modellen av ett flertal forskare (Yadav & 

Pathak, 2016; Maichum, Parichatnon & Peng, 2016; Chen och Tung (2014) på senare år då 

syftet varit att mäta individers köpintention till hållbara alternativ. Miljömässig oro definieras 

av Crosby, Gill och Taylo (1981) som en stark positiv attityd till att skydda miljön. Denna oro 

är associerad med en individs uppfattning om olika miljömässiga problem som bland annat 

miljöförstöring, begränsade resurser och föroreningar (Han, Hsu & Lee, 2009). Oron är 

beroende av direkta personliga upplever och indirekta upplevelser, genom bland annat media 

(Paco & Raposo 2009). Individers miljömässiga oro tenderar att resultera i miljömedvetna 

beteenden i det vardagliga livet och i situationer vid konsumtion (Paco & Raposo, 2009). Chan 

och Lau (2000) menar att en utgångspunkt och förutsättning för att förstå mottagligheten av 

alternativa miljömässiga produkter är att undersöka hur konsumenter uppfattar problem 

relaterade till miljön och hur dessa uppfattningar påverkar deras sätt att konsumera hållbara 

produkter. Yadav och Pathak (2016) konstaterade i sin studie att variabeln påverkade både 

attityd till ett visst beteende och intentionen att utföra ett beteende direkt. Variabeln 

identifierades som en av de variabler som hade störst påverkan på intentionen (Yadav & Pathak, 
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2016). I studien av Chen och Tung (2014) konstaterades att konsumenters miljömässiga oro 

hade en indirekt påverkan på intentionen genom attityden.  

 

Baserat på ovanstående teori formulerades hypoteserna: 

Hypotes 4: Miljömässig oro påverkar konsumenters intention att köpa hållbara tjänster 

signifikant.  

 

Hypotes 5: Miljömässig oro påverkar konsumenters attityd till att köpa hållbara tjänster 

signifikant.  

  

2.7 Miljömässig kunskap 
Variabeln miljömässig kunskap har definierats som individers kunskap om relationen mellan 

handling och vilken påverkan denna har på miljön och vad som krävs, både på individnivå och 

som kollektiv handling, för att uppnå hållbar utveckling (Fryxell och Lo, 2003).  Chan och Lau 

(2000) definierar begreppet lite mer kortfattat som en individs kunskap om miljöproblem. 

Kunskap om förändringar i miljön har visats påverka individers attityd till miljön och även på 

köpbeteendet hos dessa individer (Scott & Vigar-Ellis, 2014). Sådan kunskap om miljöproblem 

har visats påverka individers köpintention gällande miljövänliga produkter genom att 

konsumenters beteende genom att intentionen att köpa miljövänliga produkter påverkas positivt 

(Wang, Liu, Qi, 2014). Wang, Liu och Qi (2014) menar att kunskap om miljön påverkar 

konsumenters intention att köpa miljövänliga produkter i en stark positiv riktning. Även Yadav 

och Pathak (2016) konstaterade i sin studie att kunskap om miljön påverkar intentionen att köpa 

hållbara produkter och även attityden. I deras studie visades kunskap om miljön ha lika stor 

påverkan på intentionen som faktorn upplevd kontroll från den ursprungliga TPB-modellen och 

större påverkan än faktorn subjektiv norm, som även denna ingår i ursprungsmodellen av Ajzen 

(1985) (Yadav & Pathak, 2016). I studien gjord av Maichum, Parichatnon och Peng (2016) 

visade däremot faktorn inte ha en signifikant påverkan på konsumenters intention att köpa 

hållbara produkter.  

 

Baserat på ovanstående teori formulerades hypoteserna: 

Hypotes 6: Miljömässig kunskap påverkar konsumenters intention att köpa hållbara tjänster 

signifikant. 
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Hypotes 7: Miljömässig kunskap påverkar konsumenters attityd till att köpa hållbara tjänster 

signifikant. 
 

 
Figur 1. Studiens utvecklade analysmodell baserad på Ajzens (1991) Theory of Planned Behavior.  
 

2.8 Kritik mot modellen 
Theory of Planned Behavior har på senare år kommit att utstå en del kritik. Sniehotta, Presseau 

och Araújo-Soares (2014) menar att det inte behövs fler  studier som använder TPB-modellen 

då relationen mellan variablerna redan är kända och även att det finns brister inom teorin varav 

modellen borde dateras ut. Sniehotta, Presseau och Araújo-Soares (2014) poängterar att TPB-

modellen inte bidrar med förståelse av de påvisade effekterna på framtida beteenden. Detta 

menar dock Ajzen (2015) vara en missuppfattning som kan uppstå genom endast granska 

modellen, men bortse från den medföljande och förklarade texten till modellen som förklarar 

dessa effekter. Teorin har också blivit kritiserad av Sheeran, Gollwitzer och Bargh (2013) för 

att vara helt fokuserad på rationella resonemang där omedveten påverkan på beteendet 

exkluderas. Denna kritik menar dock Ajzen (2015) vara långt ifrån sanningen då TPB-modellen 

inte föreslår att människor beter sig rationellt, utan att människors övertygelser ligger nära till 

hur de faktiskt beter sig i verkligheten, oavsett hur dessa övertygelser formades och hur de 

påverkar intentionen och beteendet. Även om kritik har kommit att riktas mot modellen på 
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senare år menar Ajzen (2015) att kritiken i stor utsträckning är grundad i okunskap om hur den 

ska användas och tolkas, varav modellen inte alls bör dateras ut, utan fortsättas användas för att 

förklara det mänskliga beteendet.   

 

Theory of planned behaviour har trots kritik genom åren visat sig vara den mest använda 

modellen inom kategorin för att förklara mänskligt beteende (Morgan & Bachrach, 2011). Även 

i tidigare studier med fokus på hållbara produkter (Yadav & Pathak, 2016; Maichum, 

Parichatnon & Peng, 2016) har modellen implementerats och visat sig vara framgångsrik och 

har därför, trots kritik, valts att användas i studien. 
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3. Metod 

3.1 Val av ämne 
Inspiration till valet av uppsatsämne hämtades från städföretaget Hemfrid. Företaget höll i 

arbetets inledande skede på att utforma ett, för det, nytt tjänsteerbjudande till sina kunder, men 

upplevde det som svårt att marknadsföra tjänsten. Den nya tjänsten skulle vara utformad för att 

hjälpa Hemfrids kunder att återvinna produkter som denne ville göra sig av med, genom att 

distribuera dessa till ett secondhand företag och/eller till en auktionsfirma. Svårigheten i att 

marknadsföra tjänsten beskrev en kontaktperson på företaget grunda sig i att de inte hade 

tillräcklig kunskap om i vilken utsträckning det fanns en efterfrågan på en sådan tjänst som var 

framtagen för att vara en hållbar tjänst. Ytterligare svårigheter låg i att prissätta tjänsten då 

företaget inte hade någon uppfattning om vad kunder var villiga att betala för en sådan typ av 

tjänst som var framtagen för att ha så lite negativ påverkan på miljön som möjligt. Företagets 

upplevda problematik väckte författarnas intresse att studera köpbeteende i relation till tjänster 

framtagna för att, utöver sitt huvudsakliga syfte som tjänst, ha så liten negativ påverkan på 

miljön, vilket senare definierades som en hållbar tjänst.  

 

Då företaget ännu inte hade lanserat tjänsten och det därför inte gick att studera det faktiska 

köpbeteendet i relation till denna, beslutades att undersöka kundens intention till att köpa en 

tjänst med liknande karaktäristika som den de hade för avsikt att lansera. Nämligen i form av 

att vara framtagen för att, utöver sin karaktär som tjänsteerbjudande, ha så lite negativ påverkan 

på miljön som möjligt. Identifieringen av problemområdet låg senare till grund för den teori 

som användes vid formulering av studiens teoretiska referensram och undersökningsmodell.  

 

Avsikten var ursprungligen att göra undersökningen bland Hemfrids kunder och 

kontaktpersonen erbjöd författarna att bistå med ett undersökningsverktyg för att formulera och 

publicera en enkät till företagets kunder. På grund av bristande kommunikation mellan Hemfrid 

och författarna samt förseningar i arbetets tidsplan som följd utformades enkäten i ett annat 

undersökningsverktyg än vad som först var planerat och skickades ut till vårt egna nätverk 

istället för till Hemfrids kunder. 

 

3.2 Val av forskningsstrategi 
Förhållandet mellan teori och forskning kan vara svårt att identifiera. Bryman och Bell (2013) 

menar att teori kan betraktas antingen som något som uppträder eller som något som 

aktualiseras efter att data samlats in och analyserats, så kallad deduktiv eller induktiv ansats. 
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Skillnaden mellan dessa ansatser är att vid en induktiv ansats utvecklas teori utifrån empiri och 

vid en deduktiv ansats testas redan befintlig teori i empirin (Bryman & Bell, 2013). Studien 

antog en deduktiv ansats. Studiens teoretiska referensram byggdes på befintlig teori och 

forskning, ur vilken hypoteser formulerades för att sedan testas i empirin. I studien användes 

en kvantitativ forskningsstrategi. Valet av forskningsstrategi grundades i studiens 

problematisering och syfte att mäta olika faktorers påverkan på köpintention. Söderlund (2015) 

menar att då syftet med en undersökning är att mäta något så ska en kvantitativ forskning 

bedrivas. Kvantitativ forskningsstrategi beskrivs av Bryman och Bell (2013) som en 

forskningsstrategi som betonar vikten av kvantifiering och analys av insamlad data som samlats 

in genom en deduktiv ansats. Detta går i enlighet med utformning och insamling av data som 

låg till grund för studien. Kvantitativ forskningsstrategi är enligt Bryman och Bell (2013) den 

strategi som mest sannolikt kommer att vara bäst lämpad då intresset för studien ligger i att 

identifiera olika faktorers relativa betydelse för en social företeelse, då detta är grundtanken 

med den kvantitativa forskningsstrategin. 

 

Standardiserade mätningar av kundegenskaper, i denna studies fall, konsumenters intentioner, 

vid en kvantitativ metod innebär flera fördelar gentemot om en kvalitativ metod använts 

(Söderlund, 2015). Söderlund (2015) menar att dessa fördelar består i att frågor, så väl som 

svarsalternativ, inte behöver vara unika för varje respondent, som vid en kvalitativ 

undersökning. Detta underlättar för undersökaren att genomföra datainsamlingen, analysera 

svaren, sammanfatta och rapportera resultaten. Om tidigare undersökare har genomfört 

mätningar på likadana eller samma sätt blir det lättare relatera egna resultat till dessa tidigare 

undersökningarna och således lättare att identifiera regelbundenheter som ofta ses som ett av 

målen med vetenskaplig kunskapsproduktion (Söderlund, 2015). Ytterligare en aspekt som 

beaktades vid valet av undersökningsmetod var tidsaspekten. Söderlund (2015) beskriver 

standardiserade mätningar som mindre tidskrävande, vilket möjliggör för att fler respondenter 

och grupper kan inkluderas i studien till skillnad från vid kvalitativa undersökningar.  

 

3.3 Litteraturanvändning 
Då studien utgick ifrån en kvantitativ forskningsdesign med deduktiv ansats hade den sin 

utgångspunkt i teorin. Inför genomförandet av studien gjordes en utförlig genomgång av 

litteratur inom ramen för det valda teoriområdet. Relevant litteratur samlades in genom 

vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. Vetenskapliga artiklar och rapporter användes 



 
 

14 

främst för att generera kunskap inom området hållbar konsumtion och konsumentbeteende. 

Böcker användes som stöd och för att ge riktlinjer för hur undersökningen skulle genomföras.  

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att den viktigaste anledningen till att gå igenom existerande 

litteratur är för att ta reda på vilka studier som gjorts tidigare och vilka kunskaper som finns 

inom området. Vid genomgången av existerande litteratur kan det även identifieras viktiga 

begrepp som är relevanta för området samt metoder och forskningsstrategier som tidigare 

tillämpats (Bryman & Bell, 2013). Med hjälp av en utförlig litteraturgenomgång inom det 

företagsekonomiska forskningsområdet identifierades ett antal teorier och begrepp som ansågs 

relevanta för studiens område. Då dessa identifierats kunde ett lämpligt metodval för 

undersökningsområdet väljas ut. En omfattande genomgång av litteratur är ett sätt att stärka 

trovärdigheten hos en person inom det utforskade området (Bryman & Bell, 2013). 

 

För att söka och finna relevant litteratur användes Örebro universitets databas Primo 

tillsammans med sökverktygen Google Scholar och Business Source Premier. Kompletterande 

rapporter och information hämtades via hemsidor som SCB och Svensk handel. För att finna 

relevant teori utifrån studiens bakgrund, problem och syfte identifierades i teorin återkommande 

begrepp som kom att användas som sökord vid sökning av litteratur. Dessa sökord var bland 

annat “Sustainability”, “Sustainable consumption”, “Sustainable services”, “Difference 

between service and product”, “Green consumption”, “Consumer behaviour”, “CSR” 

“Purchase intention”, “Theory of planned behavior”, “Environmental Concern” och 

“Environmental knowledge”. I huvudsak gjordes sökningarna på engelska då majoriteten av 

litteratur inom området är skriven på detta språk. I vissa fall kombinerades sökorden för att 

täcka ett så stort fält som möjligt. Om en artikel väckte ett intresse hos oss författare användes 

även referenser i artikeln för att finna mer teori inom området och på så sätt generera mer 

kunskap, vilket har bidragit till den teoretiska referensramen och studiens genomförande.   

 

3.4 Enkätstrukturering 
Dahmström (2011) menar att den kraftigt ökade tillgången och användningen av internet bland 

människor har gjort att genomförandet av undersökningar online ökat. Undersökningen i 

studien gjordes med hjälp av en webbenkät, vilket innebär att möjliga respondenter bjuds in till 

en hemsida där enkäten finns tillgänglig att genomföra (Dahmström, 2011). Användandet av en 

webbundersökning ökar möjligheten att nå ut till fler respondenter ökar, då den länk som 

skickas ut kan göras tillgänglig på flera olika plattformar (Bryman & Bell, 2015). Tack vare 
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detta är metoden snabb och enkel för att nå ut till en stor mängd respondenter (Dahmström, 

2011). Ytterligare en fördel med att använda webbenkät är det underlättar hantering av insamlad 

data. Tack vare att svaren på enkäten lagras digitalt behöver datan inte läggas in manuellt 

(Bryman & Bell, 2015). För att undvika partiella bortfall, som enligt Dahmström (2011) uppstår 

vid obesvarade frågor, konstruerades kontroller med krav att respondenten besvarade samtliga 

frågor i formuläret.  Enkäten till denna studie utformades med hjälp av verktyget Google 

formulär, i vilket datan även lagrades och sedan extraherades.  

 

Vid företagsekonomiska undersökningar brukar vissa etiska regler tas i beaktan. Detta gäller 

främst områdena anonymitet, frivillighet, integritet samt konfidentialitet (Bryman & Bell, 

2013) För att öka chansen att få ärliga svar på frågorna genomfördes enkäten anonymt, vilket 

Dahmström (2011) påtalar minska bortfallet då personer kan vara känsliga att besvara frågor 

när de måste lämna ut sig själva. Tack vare att enkäten genomfördes enskilt på valfri plats 

minskar risken att respondenten påverkas av andra respondenter, vilket kan uppstå då 

undersökningen genomförs i grupp (Bryman & Bell, 2015). I enkätens inledning redogjordes 

för syftet med studien, att det när som helst under undersökningens gång gick att avbryta 

undersökningen, att deltagandet var frivilligt samt att det var anonymt. 

 

Enkäten inleddes med en beskrivning av dess syfte samt en uppskattning av hur lång tid den 

skulle ta att genomföra. Angivelsen av tid kan vara av relevans om enkäten går snabbt att 

genomföra, då enkäter som tar lång tid att genomföra kan minska svarsfrekvensen (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). I enkäten fanns även hjälpmedlet progress indicator, vilket av 

(Dahmström, 2011) beskrivs som en indikator som markerar hur stor andel av frågorna som 

besvarats och hur mycket som återstår. Dahmström (2011) menar att användningen av 

hjälpmedlet har visats öka andelen helt besvarade enkäter och motverkat bortfall. 

 

Strukturen på enkäten utformades med utgångspunkt i Ajzens (2006) mall för frågeformulering 

gällande theory of planned behavior. Varje fråga formulerades för att vara exakt förenlig med 

det givna beteendet och vara självstyrande, vilket är i enlighet med Ajzens (2006) riktlinjer för 

att uppnå faktorer som är direkt mätbara med målet att uppvisa en hög reliabilitet och hög grad 

av intern konsistens. Enkäten bestod av 24 frågor varav fyra stycken var bakgrundsfrågor. 

Samtliga frågor var obligatoriska för att undvika bortfall på vissa frågor. Svarsalternativen 

mättes i enlighet med Ajzens (2006) rekommendationer genom en likertskala på en 

intervallnivå mellan ett till sju där respondenterna fick ange sin subjektiva preferens i form av 
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vilken grad de höll med om ett påstående eller inte. Svarsalternativet till vänster i skalan 

representerades av låga värden och svarsalternativen till höger av höga värden, vilket är en den 

utformning som gör det så enkelt som möjlig för respondenten att svara på frågorna (Söderlund, 

2015) 

   

Inspiration till enkätfrågor hämtades från en tidigare studie som undersökt människors intention 

att köpa hållbara produkter (Yadak & Pathak, 2016). Frågorna i studien av Yadak och Pathak 

(2016) översattes från engelska till svenska och formulerades om från att vara fokuserade på 

hållbara produkter till att istället fokusera på hållbara tjänster. Exempelvis blev frågan ”To me 

buying green product is:”, kopplad till faktorn attityd i studien av Yadak och Pathak (2016), 

översatt och omformulerad som ” Att köpa en hållbar tjänst anser jag personligen vara:” i denna 

studie.  Målet var också att formulera frågorna på ett enkelt sätt, vilket Söderlund (2005) påtalar 

vara viktigt. De formulerades även för att inte leda respondenterna i sina svar. 

 

3.5 Pilotstudie 
Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie. Detta för att motverka och förebygga 

felaktigheter som kan komma att resultera i eventuella bortfall och mätfel, istället för att 

handskas med det i ett senare skede (Dahmström, 2011). Vid genomförande av en 

webbundersökning kan en pilotstudie vara att föredra då respondenten vid genomförandet av 

undersökningen inte har möjlighet att ställa frågor till författarna (Bryman & Bell, 2015). 

Pilotstudien gjordes på fem personer vilka efter genomförandet fick ge kommentarer om 

enkäten. Det framkom att vissa frågor var svåra att tyda och det efterfrågades av flera en 

förklaring på begreppet ”hållbar tjänst”. Respondenternas åsikter tog i beaktande, de frågor som 

uppfattades som svåra att tyda formulerades om i enkätens inledning gavs ett exempel på vad 

en hållbar tjänst kan innebära. För att säkerställa att omformuleringar och den adderade 

begreppsbeskrivningen var tillräcklig, ombads samma respondenter att genomföra pilotstudien 

ytterligare en gång. Vid den andra pilotstudien uppkom inga önskemål om förändringar i 

enkäten.  

 

3.6 Urval 
Vid publicering av enkäten var förhoppningen att nå en bred målgrupp för att fånga möjliga 

variationer baserat på demografiska och geografiska faktorer. Enligt Bryman och Bell (2013) 

finns det praktiskt taget alltid ett behov eller krav på att skapa ett urval vid en kvantitativ 

undersökning. De deltagande i undersökningen valdes ut genom ett bekvämlighetsurval vilket 



 
 

17 

innebär att de som deltar i studien väljs ut genom att de är tillgängliga för de som genomför 

studien (Bryman & Bell, 2013). Två stycken bekvämlighetsurval genomfördes vid publicering 

av enkäten. Det första urvalet bestod i att enkäten skickades ut i en facebookgrupp, “dom kallar 

oss studenter”, riktad till studenter tillsammans med en beskrivning av syftet med enkäten. 

Samtidigt publicerades enkäten även på författarnas privata facebooksidor. Det andra 

bekvämlighetsurvalet bestod i att författarna skickade ut enkäten direkt till vänner och bekanta 

tillsammans med en förfrågan om att dessa skulle delta i enkätundersökningen. Genom dessa 

två urval samlades totalt 219 svar in till undersökningen. 

 

Genom att undersökningen publicerades på Facebook och respondenterna hade möjlighet att i 

skicka vidare enkätundersökningen till deras bekanta kunde den även spridas till personer 

utanför författarnas eget nätverk via ett så kallad snöbollsurval (Bryman & Bell, 2013). Ett 

snöbollsurval är ett så kallad kedjeurval där ett mindre antal för studien relevanta individer 

kontaktas av studiens författare. Dessa individer hjälper sedan till med att kontakta ytterligare 

möjliga respondenter till studien (Bryman & Bell, 2013). Ett snöbollsurval är ett icke-

sannolikhetsurval vars fördel är att urvalet kan breddas och nå ett stort antal relevanta 

respondenter, ofta över större geografiska områden än vad som vore möjligt att uppnå med ett 

sannolikhetsurval (Baltar & Brunet, 2012). Det har dock visats finnas vissa brister i icke-

sannolikhetsurval i förmågan att utifrån dess resultat, generalisera dessa för en större 

population, vilket kan ifrågasätta hur representativt urvalet faktiskt är för hela populationen 

(Bryman & Bell, 2011; Dahmström, 2011). Trots dessa brister har användningen av Facebook 

som urvalsram för studien bidragit med tid- och kostnadsfördelar i kombination med en stor 

stickprovsstorlek med spritt över ett stort geografiskt område, vilket enligt (Baltar & Brunet, 

2012) kan förbättra representativiteten i studien, trots att ett icke-sannolikhetsurval har använts. 

 

3.7 Analys av svar 
Svaren som undersökningen genererade exporterades från undersökningsverktyget Google 

formulär och konverterades till en Excel-fil i vilken resultatet sammanställdes. I Excel kodades 

frågorna om till kortfattade och konkreta ord, vilket gjorde att svaren lättare och mer 

överskådligt kunde kopplas till respektive variabel.  

 

För att analysera respondenternas svar och kunna dra slutsatser i undersökningen användes 

statistikprogrammet Statistical Package For Social Science (SPSS), som beskrivs som ett 
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kraftfullt dataanalyseringsverktyg som kan hantera mycket komplexa statistiska procedurer 

(Pallant, 2016). Nedan redogörs för vilka statistiska analyser som genomfördes i studien. 

 

3.8 Deskriptiv statistik 
Deskriptiv statistik används för att beskriva urvalets egenskaper och kontrollerar så att 

variablerna i undersökningen inte bryter mot underliggande antaganden för de statistiska 

metoderna (Pallant, 2016). Vanliga mått som genereras genom deskriptiv statistik är 

medelvärde, standardfel och varians (Pallant, 2016). 

 

3.9 Cronbach’s α 
Vid valet av vilka mått som ska användas i en studie är det viktigt att testa om de är pålitliga, 

genom att undersöka för reliabilitet (Pallant, 2016). För att undersöka om det valda måttet är 

pålitligt finns det olika aspekter att ta hänsyn till, en av dessa aspekter är intern konsistens. 

Pallant (2016) förklarar intern konsistens som den grad som samtliga variabler i måttet mäter 

samma sak. I undersökningsformuläret ställdes snarlika frågor formulerade för att mäta samma 

sak med vissa olikheter för att mäta om respondenten är konsekvent i sina svar, sådana frågor 

benämns som självkontrollerande frågor och används för att kunna uttala sig om reliabiliteten i 

undersökningen (Söderlund, 2015). Cronbach’s α koefficient är en av de mest använda 

indikatorerna för att mäta intern konsistens (Pallant, 2016). För att resultatet ska anses ha hög 

reliabilitet måste resultatet vara 0.7 α eller högre (Pallant, 2016). 

 

3.10 Spridningsdiagram 

Spridningsdiagram används främst för att undersöka relationen mellan två variabler innan 

beräkning av korrelation mellan variablerna, det ger en indikation på om variablerna är 

relaterade till varandra (Pallant, 2016). Om variablerna korrelerar med varandra uppstår en 

linjär linje i spridningsdiagrammet. På grund av detta är det passande att göra ett sådant diagram 

då linjära relationer är det enda som är passande vid genomförande av en korrelationsanalys 

(Pallant, 2016).  

 

Spridningsdiagram ger även en indikation på om variablerna är positivt eller negativt 

korrelerade med varandra. Vid en positiv korrelation formas en linje som pekar upp mot högra 

hörnet och vid en negativ korrelation formas en som pekar ner från övre vänstra hörnet (Pallant, 

2016). Ett spridningsdiagram ger även en generell indikation om styrkan mellan variablerna då 

en svag korrelation resulterar i spridda punkter spridda medan de vid en stark korrelation visas 
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i nära samband med den linjära linjen (Pallant, 2016). Det är viktigt att poängtera att ett 

spridningsdiagram inte ger definitiva svar. Därför menar Pallant (2016) att ett 

spridningsdiagram behöver följas upp med statistiska metoder. I denna studie gjordes en sådan 

uppföljning genom en korrelationsanalys, för att se om det fanns en statistisk relation mellan 

variablerna.  

 

3.11 Korrelationsanalys  

Korrelationsanalys beskrivs enligt Pallant (2016) som en metod för att undersöka styrkan av 

korrelationen mellan två eller flera variabler. Detta ger en indikation på om korrelationen är 

positiv eller negativ, där en positiv korrelation indikerar på att om en variabel ökar i värde, så 

gör även den andra variabeln det och tvärtom i fallet där korrelationen är negativ (Pallant, 2016). 

I denna användes Pearson’s korrelationsmatris då denna är designad för att mäta variabler med 

intervallskalor (Pallant, 2016). Det finns två typer av korrelationer som genereras i SPSS, 

bivariat korrelation och partiell korrelation. Skillnaden mellan dessa beskrivs av Pallant (2016) 

som att partiell korrelation är när relationen mellan variablerna beskrivs samtidigt som den 

kontrollerar för en annan variabel, varav bivariat korrelation är en mer simpel variant som 

endast mäter relationen mellan två variabler. I studien användes bivariat korrelation då det 

endast ämnades mäta korrelationen mellan två variabler, utan att kontrollera för någon 

ytterligare variabel. Pearson’s korrelationskoefficienter (r) kan endast ta form av värden mellan 

-1 till +1, där värden under 0 visar på en negativ korrelation, värdet 0 indikerar på ingen 

korrelation och värden över 0 visar på en positiv korrelation (Palant 2016). En 

korrelationskoefficient mellan .10-.29 r anses vara ett lågt värde, .30-.49 r ett mellanvärde och 

.50–1.0 r anses vara ett högt värde (Cohen 1998 se Pallant 2016)  

 

3.12 Standard multipel regression 
Standard multipel regression är en teknik som är baserad på korrelation men genomför en mer 

utförlig undersökning av variablernas relation till varandra (Pallant, 2016). I multipel regression 

beaktas relationen mellan en beroende variabeln och oberoende variabler, vilket gör tekniken 

lämplig för att mäta hur väl flera variabler tillsammans, eller enskilt, kan förutsäga ett särskilt 

utfall samt vilken variabel som bäst förutsäger utfallet (Pallant, 2016). Denna möjlighet saknas 

vid korrelationsanalys. 

 

I studien genomfördes en standard multipel regressionsanalys då det är den mest vanligt 

använda metoden inom regression där samtliga oberoende variabler läggs in i modellen 
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simultant och där varje variabel blir utvärderade i förhållande till deras förutsägande kraft 

(Pallant, 2016). Pallant (2016) menar att detta tillvägagångssätt är bra i fall då de oberoende 

variablerna utgörs av personlighetsskalor för att se hur stor varians de tillsammans eller enskilt 

förklarar en beroende variabel.  

 

De värden från studiens regressionsanalys som främst var av intresse var Beta-värdet (β), 

justerad R-kvadrat och signifikans. I studien betraktades Beta-värdet i enlighet med vad Pallant 

(2016) beskriver som att jämföra vilket unikt bidrag respektive oberoende variabel har till att 

förklara den beroende variabeln, kontrollerat för variansen som förklaras av de andra 

variablerna inom modellen. Värdet på R-kvadrat berättar hur mycket av variansen i den 

beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna tillsammans (Pallant, 2016). Att 

istället se till värdet justerad R-kvadrat menar Pallant (2016) är mer relevant då detta värde är 

statistiskt justerat för att tillhandahålla ett bättre estimat för det verkliga värdet hos 

populationen. 

 

För att testa studiens hypoteser och se huruvida de skulle förkastas eller ej valdes en 

signifikansnivå på 0,01, vilket är en signifikansnivå som använts i liknande studier rörande 

hållbara produkter (Yadak & Pathak 2016). Signifikansnivån indikerar hur stor tillförlitlighet 

som kan associeras med det erhållna resultatet (Pallant, 2016). Signifikans uppnås om variabeln 

ger ett signifikant unikt bidrag för att kunna förutse den beroende variabeln (Pallant, 2016), 

vilket i detta fall uppnåddes om p-värdet 0,01 eller lägre.  

 

För att regressionsanalysens resultat ska vara generaliserbart exemplifierar Pallant (2016) att 

det vid fem stycken oberoende variabler behöver finnas ett urval av minst 90 personer (N=90), 

vilket uppnåddes då undersökningen genererade ett urval på N=216. Vid genomförandet av en 

regressionsanalys är det viktigt att korrelationen mellan de oberoende variablerna inte är för 

starka, så kallad multikollinearitet (Pallant, 2016). Pallant (2016) beskrivet att multikollinearitet 

uppstår då (r>0.9). 

 

Genomförandet av regressionsanalysen gjordes i två steg. I det första steget genomfördes en 

regressionsanalys där tilläggsvariablerna i TPB-modellen, miljömässig oro och miljömässig 

kunskap, togs i beaktan. I det andra steget genomfördes regressionsanalysen med endast de 

klassiska variablerna subjektiv norm, attityd och upplevd kontroll. 
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3.13 Mätfel och diskussion om tillförlitlighet 
Mätfel kan beskrivas som avvikelser mellan det observerade värdet och det verkliga värdet, 

med andra ord som en avvikelse mellan undersökarens mätresultat i en specifik mätning och 

det värde som undersökaren ville identifiera genom sin mätning (Söderlund, 2005). I 

undersökningar där fokus ligger på att mäta hur en variabel förhåller sig till andra variabler 

skapar mätfel en osäkerhet (Söderlund, 2005), vilket det i denna studie ämnades undvika i 

största mån, då målet med undersökningen var att mäta verkliga värden. Nedan diskuteras två 

begrepp som används för att bedöma undersöknings kvalité med avseende på eventuella mätfel 

som kan uppkomma under studien.  

 

3.14 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet avser hur stor avvikelse är mellan observerade värden och verkliga värden 

som uppstår på grund av slumpmässiga mätfel (Söderlund, 2005). Det kan vara svårt att veta 

hur omfattande sådana fel är då det vanligaste sättet för att ta reda på det är att undersöka i 

vilken utsträckning samma resultat kan uppnås vid flera mätningar av samma egenskap 

(Söderlund, 2005). Söderlund (2005) menar också att formuleringen “vid flera mätningar” ofta 

tolkas fel av författare som tenderar att diskutera kring begreppet som en förhandlingsbar 

företeelse, även om bara en mätning har utförts. Om det inte har gjorts fler än en mätning kan 

författaren inte fastställa reliabiliteten och därför kan heller inget sägas om dess nivå, förutom 

rena gissningar (Söderlund, 2005). På grund av denna komplikation skattas istället reliabiliteten 

av undersökaren själv, inom ramen för sin egen undersökning (Söderlund, 2005). Söderlund 

(2005) menar att detta kan göras enligt tre vanliga ansatser. Första ansatsen är att undersökaren 

kan använda samma mått en gång till, alltså att samma respondenter används vid fler än ett 

tillfälle. Andra ansatsen är att flera olika bedömare klassificerar samma datamaterial 

(Söderlund, 2005). Den tredje ansatsen, som kanske är den vanligaste idag, är att använda flera 

snarlika frågor vid samma tillfälle (Söderlund, 2005), vilken är den ansats som valdes ut vid 

utformandet av frågeformulärets uppbyggnad, för att kunna fastställa en högre grad av 

reliabilitet i studien.   

 

Ansatsen att använda flera snarlika frågor vid samma tillfälle är framförallt utvecklad för data 

på intervallskalenivå (Söderlund, 2005). Den innebär att undersökaren använder likartade men 

annorlunda formulerade frågor om samma teoretiska egenskap, inom samma undersökning, för 

att undersöka i vilken utsträckning svaren är internt konsistenta (Söderlund, 2005). Söderlund 
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(2005) menar att graden av intern konsistent utgör reliabilitetesindikatorn i denna ansats. Även 

Cronbach’s α, som tidigare diskuterats, användes för att skatta reliabiliteten. 

 

3.15 Validitet  
Validitet förklaras som, i vilken utsträckning studien mäter det som faktiskt avses att mätas 

(Söderlund, 2005). Söderlund (2005) menar att perfekt reliabilitet, som uppnås vid frånvaro av 

slumpmässiga mätfel, inte är en garanti för perfekt validitet. Detta på grund av att även då flera 

mätningar av samma sak ger identiska resultat inte med säkerhet kan visa på en avbild av 

verkligheten (Söderlund, 2005). Anledningen till detta är att systematiska mätfel kan producera 

avvikelser mellan det observerade värdet och det verkliga värdet (Söderlund 2005). När det 

handlar om mätningar av kunders egenskaper, vilket var aktuellt i denna studie, beskriver 

Söderlund (2005) att det finns två huvudsakliga uttryck för systematiska mätfel: antingen 

inkluderar det mått författaren valt att använda saker som inte finns hos den egenskap som avses 

att mäta, eller så exkluderar måttet saker som finns hos egenskapen som avses att mätas. 

Söderlund (2005) menar att i idealfallet hade författare velat jämföra sitt observerade värde med 

det verkliga värdet, något som dessvärre är omöjligt, eftersom om undersökaren visste vad det 

verkliga värdet så hade det inte funnits någon anledning att mäta det. För att mäta i vilken 

utsträckning det finns systematiska fel sker därför en skattning av validiteten, vilket kan göras 

enligt olika sätt där innehållsvaliditet, begreppsvaliditet och kriteriumsvaliditet är de typer som 

är dominerande inom forskning (Söderlund, 2005).  

 

Inom denna studie gjordes en bedömning av begreppsvaliditet, vilket innebär att en skattning 

sker för att se hur det observerade värdet (mätresultatet) förhåller sig till den teoretiska variabeln 

(Söderlund, 2005), som i studiens fall utgjordes av variabeln intentions. En ansats inom 

begreppsvaliditet, som enligt Söderlund (2005) diskuteras vara den vanligaste bland 

marknadsundersökare idag, är nomologisk validitet. Vid nomologisk validitet är 

utgångspunkten i en teori som säger något om hur en viss variabel förhåller sig till andra 

variabler inom ramen för samma teori (Söderlund, 2005). För att skatta nomologiska validiteten 

i en studie med mätning av intention och attityd, vilket går i enlighet med denna studie, uttrycker 

Söderlund (2005) att undersökaren kan utgå från en teori som säger något om vilka teoretiska 

variabler som en attityd är en effekt av eller orsak till.  

 

I flera studier har theory of planned behaviour använts för att mäta människors attityder och 

intentioner till att köpa hållbara produkter (Yadak & Pathak, 2016; Maichum, Parichatnon & 
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Peng, 2016); Paco & Raposo, 2009), vilket motiverade valet av validitetsmetod i studien.  Dessa 

studiers resultat har samtliga visat på en hög korrelation mellan de teoretiska variablerna 

subjektiv norm, upplevd kontroll, miljömässig oro, miljömässig kunskap sett till de teoretiska 

variablerna attityd och intention. I studien undersöktes om korrelationen mellan de teoretiska 

variablerna förhåller sig på samma sätt som tidigare visats i studier inom området. Då detta 

stämmer har studiens mått en god nomologisk validitet.  

 
3.16 Datainsamling 
Totalt deltog 219 personer i enkätundersökningen för studien. Då hypoteserna inte baserades 

på några demografiska variabler är samtliga svar aktuella för analysen. Majoriteten, 89,5 %, av 

respondenterna befann sig i åldersspannet 20–29 år, vilket kan vara ett resultat av det 

bekvämlighetsurval som gjordes vid enkätens publicering, där enkäten skickades ut till 

författarnas privata nätverk och dessa befinner sig i samma åldersspann. Vid fördelning av 

respondenterna efter kön var 53,9 % män och 46,1 % kvinnor. Resultatet visade att majoriteten 

av respondenternas, 38,5 %, högsta avslutade utbildningsnivå var gymnasieutbildning, tätt följt 

av de som angett att de var studerande, 37,4%.  

 

 

Diagram 1: Studiens respondenter fördelat efter ålder, kön och högst avslutade utbildningsnivå 
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3.17 Metodreflektion 

Studiens stora utmaning har visat sig vara en brist i kommunikation mellan oss författare och 

det företag vi skulle genomföra undersökningen i samarbete med. Två veckor innan studiens 

deadline kom vi fram till slutsatsen att bristen på kommunikation hade dragit ut för mycket på 

tiden och att samarbetet därför behövde avbrytas omedelbart.   

 

Initialt var meningen att vi i samarbete med Hemfrid skulle skicka ut en enkät till deras kunder 

via deras interna undersökningsverktyg kallat Netigate. Detta tillvägagångssätt hade 

möjliggjort en mer omfattande undersökning där sannolikhetsurval kunnat genomföras. Detta 

hade resulterat i en studie med högre tillförlitlighet till resultatet för hela populationen, vilket 

kan komma att begränsa generaliserbarheten i denna studie då det genomförts ett 

bekvämlighetsurval.        

 

En utmaning var även att finna teori som berörde konsumtion av hållbara tjänster inom det 

företagsekonomiska forskningsområdet. I befintlig litteratur gjordes det ingen distinkt skillnad 

mellan produkter och tjänster i studier inom området, vilket komplicerade identifikationen av 

underliggande faktorer som kunde tänkas skilja sig mellan kategorierna. Denna brist inom 

området väckte intresset för området och viljan till att bidra med kunskap om eventuella 

skillnader i faktorer som påverkar kunders intention att köpa hållbar alternativ, beroende på 

vilken kategori som berörs.  
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4. Resultat och analys  
I följande avsnitt presenteras och analyseras undersökningens resultat med hjälp av statistiska 

metoder genomförda i statistikprogrammet SPSS. Genom Cronbach’s α testas frågornas 

reliabilitet, genom spridningsdiagram visualiseras relationen mellan variablerna, i en 

korrelationsanalys undersöks styrkan mellan samtliga variabler och i en regressionsanalys 

prövas slutligen studiens hypoteser.  

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Inledningsvis skapades variabler utifrån svar på frågor sammanslagna till analysmodellens 

faktorer intention, attityd, subjektiv norm, upplevd kontroll, miljömässig oro och miljömässig 

kunskap. Utifrån dessa variabler sammanställdes deskriptiv statistik, vilken används för att 

beskriva urvalets egenskaper och kontrollerar att inga underliggande antaganden bryts 

(Pallant, 2016).  Samtliga av respondenternas svar (Valid N=219) visades var giltiga och 

kunde användas i resterande mätningar. I tabellen kan det utläsas hur respondenterna svarat i 

form av medelvärde, standardfel och varians för respektive variabel. Frågorna mättes enligt en 

likertskala på en intervallnivå mellan 1-7 där respondenterna fick ange sin subjektiva 

preferens i form av vilken grad de höll med om påståendet i frågan.  

 
Deskriptiv statistik 

 Faktor 

N Medelvärde Varians 

Statistic Statistic 
Std. 
Fel Statistic 

Intention 219 5,4581 ,07544 1,246 

Attityd 219 5,8858 ,06423 ,903 

Subjektiv 
norm 

219 4,9201 ,08299 1,508 

Upplevd 
kontroll 

219 4,8006 ,06765 1,002 

Miljömässig 
oro 

219 6,0507 ,06596 ,953 

Miljömässig 
kunskap 

219 4,3744 ,07985 1,396 

Valid N 
(listwise) 

219       

Tabell 1. Deskriptiv statistik för samtliga faktorer i analysmodellen 
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4.2 Cronbach’s α 

Tack vare att flera av enkätens frågor ställdes på ett likartat sätt, med endast vissa olikheter i 

formuleringarna, kunde Cronbach’s α användas för att mäta om frågorna varit internt 

konsekventa och mätte samma sak. Reliabilitetstestat visade att fyra av sex variabler hade ett 

α-värde som översteg 0,7 vilket enligt Pallant (2016) visar på hög reliabilitet hos frågorna. 

 

Variabel Inkluderade frågor Antal objekt Cronbach’s α 

Intention 4, 12, 20 3 0,823 

Attityd 1, 6, 9, 13, 19 5 0,860 

Miljömässig oro 7, 10, 11, 16 4 0,728 

Miljömässig kunskap 8, 15, 17 3 0,709 

Subjektiv norm 2, 14 2 0,484 

Upplevd kontroll 3, 5, 18 3 0,284 
Tabell 2: Reliabilitetstest genom Cronbach’s α 

 

Två variabler uppfyllde inte kravet för hög reliabilitet, subjektiv norm (0,484 α) och upplevd 

kontroll (0,284 α). Vid för låga α-värden kan resultat kan variablerna vara missvisande för det 

som avses mätas på grund av intern inkonsekvens (Pallant, 2016), därför uteslöts dessa variabler 

från resterande del av analysen. Hypoteserna kopplade till dessa variabler testades inte då dessa 

värden hade kunnat resultera i ett mätfel och påverka studiens resultat.  

 

4.3 Spridningsdiagram 
För att undersöka relationen mellan analysmodellens variabler upprättades spridningsdiagram. 

Resultatet av ett spridningsdiagram ger en indikation om variablerna är relaterade med varandra 

i en linjär linje, vilket är ett krav för att, i ett senare steg, genomföra en korrelationsanalys 

(Pallant, 2016). 
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         Diagram 2: Intention och attityd                                               Diagram 3: Intention och miljömässig oro     
    

 
         Diagram 3:  Intention och miljömässig kunskap                        Diagram 4: - Attityd och miljömässig oro     
 

 
      Diagram 5: Attityd och miljömässig kunskap 
 

Genom att granska relationen mellan variablerna i respektive spridningsdiagram kunde det 

utläsas att samtliga variabler var relaterade till varandra i en linjär linje. En sådan relation menar 

Pallant (2016) lämpa sig väl vid genomförandet av en korrelationsanalys, vilket ämnades 

genomföras senare i analysen. Ett spridningsdiagram ger även en indikation på om variablerna 

är positivt eller negativt relaterat till varandra, vilket kan utläsas genom riktningen på linjen 

(Pallant, 2016). Samtliga spridningsdiagram indikerade att korrelationen mellan variablerna var 

positiv. Ett spridningsdiagram ger även en generell indikation på styrkan i relationen mellan 
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variablerna, vilket kan utläsas genom att studera punkternas spridning i grafen (Pallant, 2016). 

Genom att granska graferna kunde slutsatsen dras att vissa relationer var starkare än andra. 

Däremot gick det inte att uttala oss om hur starkt sambandet i respektive fall är, utan det som 

presenterats är endast en indikation.  

 

4.4 Korrelationsanalys 
För att undersöka styrkan i relationen mellan analysmodellens variabler genomfördes en 

korrelationsanalys med Pearson’s korrelationsmatris. En sådan matris beskrivs av Pallant 

(2016) som en metod designad för att mäta relationen mellan variabler med intervallskalor. Vid 

en korrelationsmatris mäts bivariat korrelation, vilken mäter korrelation mellan två variabler, 

utan att kontrollera för någon ytterligare variabel (Pallant, 2016). En sådan matris var väl 

lämpad för studien då den endast ämnade mäta styrkan på relationen mellan variablerna i 

modellen och undersöka om det förekommer någon multikollinearitet. Multikollinearitet 

innebär att två oberoende variabler korrelerar för starkt med varandra (r.>0.9), vilket inte lämpar 

sig i senare skede vid genomförandet av en regressionsanalys (Pallant, 2016). 

 

 

Korrelationsmatris 
 Intention Attityd Miljömässig oro Miljömässig kunskap 

Intention Pearson Correlation 1 ,722** ,492** ,505** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 219 219 219 219 

Attityd Pearson Correlation ,722** 1 ,607** ,370** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 219 219 219 219 

Miljömässig 

oro 

Pearson Correlation ,492** ,607** 1 ,332** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 219 219 219 219 

Miljömässig 

kunskap 

Pearson Correlation ,505** ,370** ,332** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 219 219 219 219 

**. Korrelationen är signifikant på en 0.01 nivå (2-tailed). 
Tabell 3: Korrelationsmatris  

 

Pearson’s korrelation kan endast anta värden mellan -1 till +1 där negativa värden indikerar 

negativ korrelation, värdet 0 indikerar obefintlig korrelation och positiva värden indikerar 
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positiv korrelation (Pallant, 2016). Värdena i korrelationsmatrisen är i enlighet med vad som 

indikerades i spridningsdiagrammen, nämligen att samtliga variabler hade en positiv korrelation 

med varandra. En positiv korrelation innebar i detta fall exempelvis att ju mer oro respondenten 

känner för miljön, desto mer positiv blir dennes attityd till att köpa hållbara tjänster. I 

korrelationsmatrisen visar Pearson korrelation värdet på korrelationskoefficienten, där ett värde 

mellan .10 till .29 representerar ett lågt värde, mellan .30 till .49 ett mellanvärde och .50 till 1.0 

ett högt värde (Cohen 1998, se Palland, 2016). Då intresset i denna studie endast låg i att mäta 

relationerna mellan variabler i studiens analysmodell har tabell 4 utformats för att visa styrkan 

på korrelationen mellan variablerna. 

 

Låg korrelation (,10 till 
,29) 

Mellanvärde korrelation (,30 
till ,49 ) Stark korrelation (,5 till 1) 

  
Intention och miljömässig oro 
(,492**) Intention och Attityd (,722**) 

  
Attityd och miljömässig 
kunskap (,370**) 

Intention och miljömässig 
kunskap (,505**) 

    
Attityd och miljömässig oro 
(,607**) 

Tabell 4: Styrkan på korrelationen mellan analysmodellens variabler.  

 

 

 

I tabellen kan det utläsas att variablerna med högst korrelationskoefficient och därmed starkast 

korrelation, var intention och attityd. Det betyder, inom ramen för studien, att ju mer positiv 

attityd en människa har till att köpa en hållbar tjänst, desto starkare blir dennes intention till att 

faktiskt utföra beteendet. Samtliga korrelationskoefficienter visades vara signifikanta på 0,01-

nivå (p <0,01), vilket betyder att samtliga variabler vars relation testades hade ett signifikant 

linjärt samband som vidare kan testas i en regressionsanalys. 

 

4.5 Hypotesprövning genom standard multipel regressionsanalys 
För att genomföra studiens hypotesprövning och undersöka om de variablerna i studiens 

utvecklade TPB-modell påverkade de beroende variablerna signifikant genomfördes standard 

multipel regressionsanalys i två steg. Regressionsanalys är en teknik som används för att 

undersöka hur väl de oberoende variablerna kan förutse den beroende variabeln, vilket skiljer 

sig från en korrelationsanalys då denna inte gör någon skillnad på beroende- och oberoende 

variabler (Pallant, 2016). Tekniken är lämplig att använda då flera variabler mäts tillsammans 

för att förutsäga ett visst utfall samt vilken variabel i analysen som bäst förutsäger utfallet 
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(Pallant, 2016). Genom regressionsanalysen önskades identifiera beta-värdet (β), vilket visar 

vilket unikt bidrag respektive oberoende variabel har till att förklara den beroende variabeln 

(Pallant, 2016). Den oberoende variabel i TPB-modellen med högst beta-värde (β) är alltså den 

som har främst påverkan på den beroende variabeln.  

 

För att testa en studies hypoteser läggs stort intresse vid om respektive oberoende variabel 

uppnår signifikans, vilket enligt Pallant (2016) uppnås när en variabel ger ett signifikant unikt 

bidrag till att förutse den beroende variabeln. Inom ramen för studien uppnåddes signifikans 

om p-värdet understeg 0,01 p.  Ytterligare ett värde som var av intresse i studien var r-kvadrat 

(R2), vars värde visar hur mycket av variansen i den beroende variabeln som förklaras av de 

oberoende variablerna tillsammans (Pallant 2016). I följande analys användes ett justerat R2 då 

detta är ett bättre värde för att urvalet ska återspegla det verkliga värdet för populationen när 

urvalet är litet (Pallant, 2016). Studiens urval (N=219) kan anses vara relativt litet och genom 

att se till ett justerat R2 minimeras risken för att övervärdera hur representativt urvalet är.   

 

4.6 Attitydens påverkan på intention 
Variabeln attityd hade en påverkan på intention med beta-värde (β) 0,722. Påverkan 

konstaterades var positiv och uppfyllde kravet för studiens signifikansnivå (p <0,01). Resultatet 

visar att ju mer positiv attityd en konsument har till att konsumera hållbara tjänster, desto 

starkare blir intentionen till att köpa hållbara tjänster. Således bekräftas hypotes 1. Hypoteserna 

kopplade till variablerna Subjektiv norm och upplevd kontroll undersöktes inte, då dessa 

variabler inte uppfyllde kravet på reliabilitet i reliabilitetsanalysen. Variabeln attityd 

konstaterades förklara variansen i intention med cirka 52 % (Adj. R2 = 0,519).  
 

Standard multipel regression Beta (β) Sig.  Hypotes Adj. R2 
Attityd 0,722 0,000 H1 bekräftad   
Subjektiv norm         
Upplevd kontroll         
        0,519 

Tabell 5: Regressionsanalys - Beroende variabel: Intention. Oberoende variabel: Attityd 

 

4.7 Miljömässig oro och miljömässig kunskaps påverkan på intention 
Genom regressionsanalysen konstaterades att variabeln intention förklarades av variablerna 

miljömässig oro och miljömässig kunskap, där variabeln med högst beta-värde (β), miljömässig 

kunskap (0,383), hade störst unik påverkan på intention. Båda variablerna, miljömässig oro och 

miljömässig kunskap, hade en positiv påverkan på intention och uppfyllde kravet för studiens 
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signifikansnivå (p <0,01). Det innebär att ju större oro en person känner för miljön, desto 

starkare är intentionen att konsumera hållbara tjänster. Samma samband gäller då för variabeln 

miljömässig kunskap. Mer miljömässig kunskap hos konsumenten stärker intentionen att köpa 

hållbara tjänster. Studien bekräftar således hypotes 4 och 6. Variablerna miljömässig oro och 

miljömässig kunskap förklarar tillsammans variansen i intention med cirka 37 % (Adj. R2 = 

0,373).  

 

Standard multipel regression Beta (β) Sig.  Hypotes Adj. R2 

Miljömässig oro 0,365 0 H4 bekräftad   

Miljömässig kunskap 0,383 0 H6 bekräftad   

        0,373 
Tabell 6: Regressionsanalys - Beroende variabel: Intention. Oberoende variabel: Miljömässig oro och miljömässig kunskap 

 

4.8 Miljömässig oro och miljömässig kunskaps påverkan på attityd 
Variablerna miljömässig oro och miljömässig kunskap konstaterades båda ha en påverkan på 

variabeln attityd. Den variabel med högst beta-värde (β), och därmed störst unik påverkan, var 

miljömässig oro (0,545). Båda variablerna visades ha en positiv påverkan på attityd och 

uppfyllde kravet för studiens signifikansnivå (p <0,01). Det betyder att ju större oro en 

konsument känner för miljön, desto mer positiv blir attityden till att köpa hållbara tjänster. Det 

betyder också att mer kunskap om miljön ger en mer positiv attityd till att köpa hållbara tjänster. 

Genom studien bekräftas såldes hypoteserna 5 och 7. Variablerna miljömässig oro och 

miljömässig kunskap förklarar tillsammans variansen i attityd med cirka 40 % (Adj. R2 = 

0,395). 
 

Standard multipel regression Beta (β) Sig.  Hypotes Adj. R2 

Miljömässig oro 0,545 0,000 H5 bekräftad   

Miljömässig kunskap 0,189 0,001 H7 bekräftad   

        0,395 
Tabell 7: Regressionsanalys - Beroende variabel: Attityd. Oberoende variabel: Miljömässig oro och miljömässig kunskap 

 

4.9 Variabler med ouppfyllda krav gällande reliabilitet  
Som tidigare nämnts uppfyllde inte variabeln subjektiv norm (α 0,484<0,7) och upplevd 

kontroll (α 0,284<0,7) inte kravet för reliabilitet på grund av bristande intern konsistens bland 

svaren och ingen hypotesprövning kopplad till dessa variabler genomfördes. Bristen i 

reliabilitet kan ha uppstått som en följd av att frågorna var formulerade på ett diffust sätt 
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(Söderlund 2002). På grund av denna bristande reliabilitet gick det inte att dra några slutsatser 

om dessa variablers förhållanden till andra variabler. Nedan följer en redogörelse för svaren 

kopplade till dessa faktorer. 

 

Social norm  

Svaren på de två enkätfrågor som ställdes kopplat till variabeln social norm visar att 

respondenterna var inkonsekventa i sina svar då fördelningen mellan svaren till stor del skilde 

sig åt mellan de två frågorna kopplade till variabeln. Över 50 % av respondenterna höll med 

om att viktiga personer i deras omgivning tycker att de ska konsumera hållbara tjänster (fråga 

1). Svaren på fråga två visade samtidigt att över 70 % av respondenterna upplevde att viktiga 

personer i deras närhet anser att en ökad konsumtion av hållbara tjänster har positiva effekter 

på miljön. Det var alltså en markant större andel av respondenterna som upplevde att viktiga 

personer i dess omgivning anser att en ökad konsumtion av hållbara tjänster har positiva effekter 

på miljön än som ansåg att viktiga personer i deras omgivning tycker de skall konsumera 

hållbara tjänster. Denna inkonsekvens i svar kopplade till samma variabel resulterade i att 

hypoteser kopplade till variabeln inte kunde testas. 

 

 
Diagram 6: Social norm - fråga 1.  

 
Diagram 7: Social norm -  fråga 2.  
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Upplevd kontroll  

Den andra variabeln som inte uppfyllde reliabilitetskravet var upplevd kontroll. Med ett lågt α-

värde på 0,284 visade frågorna än mer bristande intern konsistens än för de kopplade till 

variabeln social norm. Som det kan utläsas i graferna nedan blev det stor spridning i 

respondenternas svar kopplade till samma variabel. En stor andel av respondenterna ställde sig 

neutrala till påståendena i fråga 2 och 3, medan en majoritet av respondenterna höll helt med 

om påståendet i fråga 1, vilket visar på hög grad av intern konsistens. Det kan i graferna även 

utläsas att respondenterna var oeniga i sina svar inom varje enskild fråga. 

 

 
Diagram 8: Upplevd kontroll - fråga 1. 

 
Diagram 9: Upplevd kontroll - fråga 2. 

 
Diagram 10: Upplevd kontroll - fråga 3. 
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4.10 Analys av resultatet - sammanfattning 
Genom hypotesprövningen kunde följande hypoteser bekräftas i studien: 

 
Figur 2: Kausala samband mellan variablerna i studiens analysmodell  
 
 
 
I ovanstående analysmodell illustrerades de faktorer som utifrån resultatet av 

hypotesprövningen visades vara mest riktiga i att kunna förutspå konsumenters attityd och 

intention till att köpa hållbara tjänster. Faktorerna subjektiv norm och upplevd kontroll testades 

inte i hypotesprövningen på grund av att de inte uppfyllde reliabilitetskravet och därför ansågs 

som irrelevanta och kunde även vara missvisande för studien om de inkluderats. 

 

Resultatet visade att konsumenters intention att köpa hållbara tjänster kan förutsägas och 

påverkas signifikant av faktorerna attityd (β =.599, p<.01), miljömässig oro (β=.365, p<.01) 

och miljömässig kunskap (β =.383, p<.01) vilket bekräftade hypoteserna H1, H4 och H6. 

Miljömässig oro (β =.545, p< .01) och miljömässig kunskap (β =.189, p<.01) visades även ha 

en signifikant positiv påverkan på konsumenters attityd, vilket bekräftade hypoteserna H5 och 

H7. Faktorn med störst signifikant påverkan på konsumenters intention att köpa hållbara 

tjänster, inom ramen för denna studie, visades vara konsumentens attityd (β=.599). Faktorn 

miljömässig kunskap visades också påverka konsumenters intention att köpa hållbara tjänster 

signifikant, vilket går i enlighet med vad som visats i liknande studier av hållbara produkter 

(Yadav & Pathak, 2016; Wang, Liu & Qi, 2014). Resultatet för miljömässig kunskap skiljer sig 

däremot från studien gjord av Maichum, Parichatnon och Peng (2016), där miljömässig kunskap 
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inte kunde konstateras ha en signifikant påverkan på intentionen att köpa hållbara produkter. 

Även faktorn miljömässig oro visades kunna förutsäga och påverka konsumenters intention att 

köpa hållbara tjänster signifikant vilket också stämmer överens med slutsatsen i Yadav & 

Pathaks (2016) studie av hållbara produkter. I studien visades faktorn attityd vara den faktorn 

som hade störst påverkan på intentionen att konsumera hållbara tjänster, vilket stämmer överens 

med Maichum, Parichatnon och Peng (2016) resultat av hållbara produkter, men skiljer sig från 

resultatet av Yadav & Pathaks (2016) studie där miljömässig oro visades vara den faktor som 

hade störst påverkan på konsumenters intention att köpa hållbara produkter. Detta visade på en 

skillnad i vilken faktor som har störst påverkan på intentionen att konsumera hållbara tjänster 

gentemot hållbara produkter. 

 

Sammanfattningsvis påverkas konsumenters intention att konsumera hållbara tjänster 

signifikant av faktorerna attityd, miljömässig kunskap och miljömässig oro.  Studiens 

undersökningsmodell visade ett förklaringsvärde på 58,2 % (Adj. R2 =.582), vilket enligt 

Pallant (2016) anses vara ett förklaringsvärde som är relativt respektabelt i jämförelse med 

många vetenskapliga studier som tidigare publicerats. 

 

4.11 Diskussion av analysresultat 
I detta avsnitt diskuteras undersökningens resultat i relation till studiens analysmodell och 

möjliga faktorer som kan vara orsak till vissa delar av resultatet. Avsnittet inleds med en 

diskussion om hypoteser som bekräftats och avslutas med en diskussion om de hypoteser som 

inte kunde konstateras genom studien. 

 

Hypotes 1 

Genom studien bekräftades hypotes 1, “Konsumenters attityd till att köpa hållbara tjänster 

påverkar deras intention att köpa hållbara tjänster signifikant”. Resultatet går i enlighet med 

originalmodellen formulerad av Ajzen (1991) som menar att en positiv attityd till ett visst 

beteende förstärker intentionen att agera enligt detta beteende. Det går även i enlighet med 

resultatet från Yadav och Pathaks (2016) studie om hållbara produkter, i vilken faktorn attityd 

konstaterades påverka intentionen att köpa hållbara produkter. I studien av Yadav och Pathaks 

(2016) konstaterades attityd vara den variabeln, som härstammande från ursprungsmodellen, 

som hade störst påverkan på intentionen att konsumera hållbara produkter bland indiska 

konsumenter. I studien av Maichum, Parichatnon och Peng (2016) som är genomförd i Thailand 

konstaterades att attityd var den faktorn som hade den mest signifikanta påverkan på intentionen 
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av samtliga faktorer. Vilken av variablerna från ursprungsmodellen av Ajzen (1991) som hade 

störst påverkan på intention att köpa hållbara tjänster gick inte att uttala sig om i denna studie 

då övriga ursprungsvariabler exkluderades från undersökningen på grund av bristande 

reliabilitet.  

 

Hypotes 2 

Hypotes 2, “Subjektiv norm påverkar konsumenters intention att köpa hållbara tjänster 

signifikant, kunde inte bekräftas genom studien”. I tidigare studier rörande hållbara produkter 

har det konstaterats att subjektiv norm påverkar en konsuments intention till att konsumera 

hållbara produkter (Yadav & Pathak, 2016; Maichum, Parichatnon & Peng, 2016). Men på 

grund av bristande reliabilitet testades inte hypoteserna då resultatet hade kunnat generera 

mätfel och påverka resultatet från studien. Bristen på reliabilitet kan vara ett resultat av att 

enkätens frågor kopplade till faktorn subjektiv norm kan ha varit formulerade på ett sätt som 

var svårt att tolka för respondenten. Samtliga frågor i enkäten avsedda för att undersöka hypotes 

2 ställdes för att undersöka hur respondenten upplevde att människor i dess omgivning ansåg 

om hållbara tjänster. Begreppet hållbar tjänst är inte lika etablerat som exempelvis begreppet 

hållbar produkt. Detta kan ha skapat en osäkerhet hos respondenten, då begreppet kanske aldrig 

diskuterats mellan respondenten och människor i dess omgivning. Detta kan också vara en 

förklaring till att resultatet från enkäten gällande denna faktor var inkonsekventa och därför inte 

uppnådde kravet för reliabilitet. 

 

Hypotes 3 

Hypotes 3, “Upplevd kontroll påverkar konsumenters intention att köpa hållbara tjänster 

signifikant”, kunde inte bekräftas genom studien. Subjektiv norm har i tidigare studier 

konstaterats vara en faktor som påverkar konsumenters intention till att konsumera hållbara 

produkter (Yadav & Pathak, 2016; Maichum, Parichatnon & Peng, 2016). I studien av Chen 

och Tung (2014) konstaterades upplevd kontroll var den faktor med störst påverkan på 

konsumentens intention till att köpa hållbara hotellvistelser. I denna studie exkluderades 

hypotesen om relationen mellan upplevd kontroll och intention från undersökningen på grund 

av bristande reliabilitet som troligtvis också uppstod som ett resultat av, i enkäten, 

svårformulerade frågor som var kopplade till faktorn. . Även detta skulle kunna vara ett resultat, 

som diskuterat ovan, av att begreppet hållbar tjänst inte är lika etablerat begrepp som 

exempelvis begreppet hållbara produkt.   Frågorna som ställdes kopplade till denna faktor hade 

för avsikt att undersöka om respondenten upplevde att denne hade kontroll att själv besluta i 
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valet att köpa eller att inte köpa en hållbar tjänst och ordet “möjlighet” användes. Då utbudet 

av hållbara tjänster inte är speciellt utbrett på marknaden, iallafall inte som definierat hållbara, 

kan vissa frågor ha tolkats som möjlighet i form av om det finns ett utbud av hållbara tjänster 

eller inte och detta vara den avgörande faktorn för möjligheten att köpa en hållbar tjänst eller 

inte. I andra fall kan “möjlighet” ha tolkats i form av ekonomisk möjlighet eller liknande. 

Anledningen att Chen och Tung (2014) uppnådde reliabilitetskravet för upplevd kontroll kan 

ha varit att frågorna ställdes utifrån en specifik tjänst, “green hotel”, vilket konsumenter kan ha 

hört talas om tidigare och på så vis kan ha haft lättare att relatera till än till hållbara tjänster som 

övergripande begrepp. Detta kan ha underlättat för respondenterna då de svarade på frågorna 

och ökat den interna konsistensen.  

 

Hypotes 4 

Hypotes 4, “Miljömässig oro påverkar konsumenters intention att köpa hållbara tjänster 

signifikant” bekräftades genom studien. Faktorn visades vara den som efter faktorn attityd hade 

störst påverkan på intention. Samma resultat konstaterades även i studien av Maichum, 

Parichatnon och Peng (2016) av hållbara produkter där miljömässig oro också visades vara den 

faktorn som hade näst störst påverkan på intentionen av de som testades. I Yadav och Pathak 

(2016) studie, också av hållbara produkter, visades dock miljömässig oro vara den faktor som 

hade störst påverkan på intentionen att köpa hållbara produkter. Skillnaden i resultatet från 

studien av Yadav och Pathak (2016) gentemot resultatet i denna studie var relativt stor, vilket 

möjligen skulle kunna vara ett resultat av att faktorerna subjetiv norm och upplevd kontroll 

exkluderades från denna undersökning. 

 

Hypotes 5 

Genom studien bekräftades hypotes 5, “Miljömässig oro påverkar konsumenters attityd till att 

köpa hållbara tjänster signifikant”. Denna variabeln är inte med i Ajzens ursprungsmodell från 

1991, men har använts som tilläggsvariabel till modellen i vissa studier av hållbara produkter 

(Yadav & Pathak, 2016; Maichum, Parichatnon & Peng, 2016) i vilka den bekräftats ha 

påverkan på konsumentens attityd. Även i studien av Chen och Tung (2014) konstaterades 

miljömässig oro var en faktor med stor påverkan på konsumentens attityd till att köpa hållbara 

hotellvistelser. 
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Hypotes 6 

Hypotes 6, “Miljömässig kunskap påverkar konsumenters intention att köpa hållbara tjänster 

signifikant” kunde bekräftas genom studien. Resultatet går i enlighet med studien av Wang, Liu 

och Qi (2014) som konstaterade att faktorn är stark korrelerad med intention för att köpa 

hållbara produkter. Yadav och Pathak (2016) konstaterade i sin studie om hållbara produkter 

att faktorn miljömässig kunskap hade lika stor påverkan på intentionen att köpa hållbara 

produkter som faktorn upplevd kontroll och större påverkan på intentionen än faktorn subjektiv 

norm som är en av ursprungsvariablerna från TBP-modellen (Yadav & Pathak, 2016). I studien 

av Maichum, Parichatnon och Peng (2016) visade sig miljömässig kunskap inte ha någon 

signifikant påverkan på konsumenters intention att konsumera hållbara produkter.  Då 

faktorerna upplevd kontroll och subjektiv norm inte testades i denna studie, på grund av 

bristande reliabilitet, går det inte att göra en jämförelse av hur stor denna faktors påverkan i 

jämförelse med ursprungsfaktorerna för hållbara tjänster gentemot hållbara produkter. 

 

Hypotes 7 

Genom studien bekräftades även hypotes 7: “Miljömässig kunskap påverkar konsumenters 

attityd till att köpa hållbara tjänster signifikant”. I jämförelse med faktorn miljömässig oro hade 

faktorn kunskap om miljön lägre påverkan på attityden till att köpa hållbara tjänster. Så var 

även fallet i studien av hållbara produkter av Yadav och Pathak (2016) om än inte en lika 

signifikant påverkan. 
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5. Slutsats 
Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse om köp av hållbara tjänster och att svara 

på frågan: Vilka faktorer påverkar konsumenters intention till köp av hållbara tjänster?  

 

Resultatet från undersökningen visar, i enlighet med studier av hållbara produkter (Maichum, 

Parichatnon & Peng, 2016; Yadav & Pathak, 2016), att för de konsumenter som undersökts så 

påverkar faktorerna attityd, miljömässig oro och miljömässig konsumenters intention till köp 

av hållbara tjänster, om än till viss del, i olika utsträckning jämfört med vid hållbara produkter. 

I tidigare studier av hållbara produkter har olika faktorer identifierats ha störst påverkan på 

konsumenters intention, i ett fall faktorn attityd (Maichum, Parichatnon & Peng, 2016) och i ett 

annat fall faktorn miljömässig oro (Yadav & Pathak, 2016). I denna studie konstaterades attityd 

vara den faktor som har störst signifikant påverkan på intentionen vid köp av hållbara tjänster, 

följt av faktorerna miljömässig kunskap och miljömässig oro.  

 

Av TPB-modellens ursprungliga faktorer, attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll, kunde 

endast faktorn attityd konstateras påverka konsumenters intention till köp av hållbara tjänster. 

Detta var ett resultat av att faktorerna subjektiv norm och upplevd kontroll exkluderades från 

undersökningen på grund av bristande reliabilitet. TPB-modellen, i utvecklad form, har trots 

det varit en passande modell för undersökningen då förklaringsvärdet för modellen (58,2 % 

(Adj. R2 =.582) var relativt hög i jämförelse med många andra studier som publicerats (Pallant, 

2016).  

 

Tilläggsvariabelerna miljömässig oro och miljömässig kunskap, visades genom studien båda 

ha signifikant påverkan på både attityd- och direkt på intentionen att köpa hållbara tjänster bland 

de undersökta. Detta innebär att då konsumenter upplever att de har en god miljömässig 

kunskap blir attityden till att köpa hållbara tjänster mer positiv. Sambandet gäller även då 

konsumenter upplever en miljömässig oro. Miljömässig kunskap kan genom studien, med hjälp 

av medelvärdet (4,37) av undersökningens svar, konstateras vara låg i jämförelse med 

miljömässig oro (medelvärde 6,05) bland respondenterna. 

 

Genom studien kan det konstateras att samtliga av de faktorer som testats påverkar intentionen 

till köp av hållbara tjänster. Resultatet av studien visar att faktorerna attityd, miljömässig oro 

och miljömässig kunskap vilket stämmer överens med vad som visats påverka konsumenters 

intention till köp av hållbara produkter bland unga i Indien (Yadav & Pathak, 2016). Resultatet 
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från studien stämmer till stor del även överens med studien av Maichum, Parichatnon och Peng 

(2016) som genomfördes i Thailand, med skillnaden att faktorn miljömässig kunskap i deras 

fall inte fick signifikant påverkan på intentionen att köpa hållbara produkter. Även faktorn 

miljömässig oro som i studien av Chen och Tung (2014) visades påverka kinesiska 

konsumenters intention till köp av hållbara hotellbesök indirekt men utan att författarna gjort 

en distinkt skillnad mellan produkter och tjänster, kan genom denna studie konstateras vara en 

faktor med direkt positiv påverkan på intentionen att köpa hållbara tjänster specifikt. Vilka 

faktorer som påverkar intentionen att köpa hållbara tjänster stämmer således till stor del överens 

med de faktorer som påverkan intentionen till köp av hållbara produkter. 

 

Tidigare studier har undersökt hållbara produkter (Maichum, Parichatnon & Peng 2016; Yadav 

& Pathak, 2016) och ett fåtal har undersökt specifika tjänster (Lee, Hsu, Han & Kim, 2010; 

Chen & Tung, 2014), men utan avsikten att undersöka om det finns någon skillnad mellan 

produkter och tjänster i avseendet. Genom att studien avgränsats till att endast undersöka 

hållbara tjänster och tydligt definiera att undersökningen avser just tjänster för att sedan jämföra 

resultatet med de för hållbara produkter kan det konstateras att samma faktorer som påverkar 

konsumenters intention att köpa hållbara produkter även påverkar intentionen vid köp av 

hållbara tjänster. Denna studie bidrar med kunskap om specifikt hållbara tjänster, vilket kan 

används bland annat vid marknadsföring av hållbara tjänster.  
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6. Diskussion 
Resultatet av studien liknar till stor del det resultat som genererats vid studier av hållbara 

produkter gjorda i Thailand och Indien samt för hållbara hotellvistelser i Kina. Detta är en 

intressant iakttagelse då nämnda områden tillsammans täcker ett stort geografiskt område och 

man skulle kunna tänka sig att olika faktorer påverkar köpintentionen i olika länder, framförallt 

i olika världsdelar, på grund av skillnader i ibland annat utbildningsnivå, kulturella skillnader 

och olika förhållningssätt till bland annat naturresurser. Kulturella skillnader skulle kunna 

påverka intentionen att köpa hållbara tjänster via faktorn subjektiv norm,  där respondentens 

omgivning och dess påverkan på respondenten tas i beaktan. Hur mycket respondenten 

påverkas av sin omgivnings åsikter skulle kunna tänkas vara beroende på vilken kultur denne 

befinner sig i. På grund av att faktorn subjektiv norm inte kunde mätas i studien går det inte att 

uttala sig om en sådan möjlig skillnad. Även förhållningssätt till naturen och dess resurser kan 

tänkas skilja sig mellan kulturer och ge skillnader i resultatet för vad som påverkar intentionen 

att köpa hållbara tjänster. På grund av att resultatet för denna studie i jämförelse med tidigare 

studier gjorda i andra kulturer till stor del stämmer överens kan en sådan skillnad på grund av 

exempelvis kulturella skillnader inte påvisas, istället kan det konstateras att de faktorer som 

undersökts påverkar intentionen på likande sätt i olika kulturer och för både hållbara produkter 

och hållbara tjänster. En förklaring till det liknande resultatet kan vara att urvalet av 

konsumenter i denna undersökning och även undersökningarna utförda i Kina och Indien främst 

fokuserade på unga konsumenter, vilka kan antas ha en högre utbildningsnivå än en äldre 

målgrupp tack vare att utbildningsnivån ökar i världen (unesco, 2017) och tack vare det ha 

större kunskap om bland annat miljöproblem. Undersökningen av hållbara produkter i Indien 

var begränsad till att endast undersöka studenter i åldersspannet 20–30 år och i undersökningen 

gällande hållbara hotellvistelser i Kina var 93 % av respondenterna 29 år eller yngre. I denna 

studie var 89,5 % av respondenterna mellan 20–29 år. Ytterligare en möjlig orsak till dessa 

liknande resultat, trots ett stort geografiskt avstånd, kan även tänkas bero på ett ökat användande 

av internet och sociala medier. Trots ett stort geografiskt avstånd kan det psykiska avståndet 

tack vare detta ha minskat, information sprider sig snabbt och man kan ta del av samma 

information även då man befinner sig på olika geografiska platser. Resultatet från studien och 

tidigare studier visar att unga värnar om och oroar sig för miljön, detta tyder på att unga världen 

över tar del av liknande information och kan påverkas till dessa känslor. 

 

Det låga medelvärdet för variabeln miljömässig kunskap tillsammans med det signifikanta 

resultatet för dess påverkan på attityd, pekar på en möjlighet att informera och utbilda 
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konsumenter om miljöfrågor för att få dessa att köpa hållbara tjänster. Genom att lyfta fram 

hållbara tjänsters positiva egenskaper för miljön kan konsumenters attityd och intention att köpa 

tjänsten påverkas i positiv riktning, en möjlighet som även konstaterats för hållbara produkter. 

Då hållbara tjänster är ett relativt outforskat område i jämförelse med exempelvis hållbara 

produkter kan det tänkas finnas en stor okunskap i vad en sådan tjänst innebär och samtidigt en 

stor möjlighet att påverka konsumenter genom information. En starkare intention till att köpa 

hållbara tjänster kan även uppnås genom att lyfta debatten om miljöproblem i allmänhet. 

Genom att lyfta denna fråga kan miljömässig oro hos allmänheten öka och genom det öka 

intentionen till att köpa hållbara tjänster, vilket kan vara av intresse både för företag för att sälja 

hållbara tjänster och av regeringen för att nå upp till målen gällande hållbar konsumtion angivna 

i Agenda 2030. 

 

6.1 Förslag till framtida forskning 
Studiens resultat bör sättas i perspektiv till dess brister då urvalet som användes var ett icke-

sannolikhetsurval, vilket medför begränsningar i studiens förmåga att generalisera resultatet till 

en större population. Däremot bidrog det valda icke-sannolikhetsurvalet med ett större 

stickprov, vilket sägs förbättra representativiteten i studien (Baltar & Brunet, 2012). Således 

kan urvalet tänkas vara representativt för unga konsumenter, då majoriteten av respondenterna 

till undersökningen tillhörde ålderskategorin 20–29, spritt över ett stort geografiskt område. 

Som förslag till framtida forskning inom området föreslås att undersöka andra demografiska 

målgrupper för att se om faktorernas påverkan på intentionen skiljer sig åt baserat på demografi. 

Begreppet hållbar tjänst var i tiden för denna studie ett relativt outforskat begrepp och inte 

speciellt vedertaget hos allmänheten, men är på väg att bli mer känt. På grund av detta skulle 

det även vara intressant att genomföra fler studier inom området för att se om resultatet skulle 

bli annorlunda vid ett tillfälle då fler respondenter känner igen och kan relatera till begreppet 

hållbar tjänst. Ytterligare en anledning till att liknande studier bör upprepas är att variablerna 

upplevd kontroll och subjektiv norm inte kunde mätas i studien på grund av bristande 

reliabilitet.  Om begreppet hållbar tjänst bli mer vedertaget kan detta tänkas undvikas vid senare 

studier inom området genom att ställa fler och mer konkreta frågor kopplade till respektive 

faktor. Liknande studier, som gör en tydlig distinktion mellan produkt och tjänst och endast 

undersöker hållbara tjänster, föreslås även genomföras i andra länder för att kunna identifiera 

möjliga skillnader från resultatet i denna studie. 
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Bilaga 
 
I följande bilaga presenteras enkätens frågor relaterade till respektive faktor. 
 
Frågor som berör attityd  
 
Fråga 
Att köpa en hållbar tjänst anser jag personligen vara: 
Inte alls bra (1) - Mycket bra (7)  
 
Att köpa en hållbar tjänst anser jag personligen vara: 
Inte alls åtråvärt (1) - Mycket åtråvärt (7)  
 
Att köpa en hållbar tjänst anser jag personligen vara: 
Inte alls angenämt (1) - Mycket angenämt (7)  
 
Att köpa en hållbar tjänst anser jag personligen vara: 
Inte alls klokt (1) - Mycket klokt (7)  
 
Att köpa en hållbar tjänst anser jag personligen vara: 
Inte alls fördelaktigt (1) - Mycket fördelaktigt (7)  
 
Att köpa en hållbar tjänst anser jag personligen vara: 
Inte alls tillfredsställande (1) - Mycket tillfredsställande (7)    
 
Frågor som berör faktorn subjektiv norm  
 
Fråga  
Personer som är viktiga för mig tycker att jag ska konsumera hållbara tjänster 
Håller inte alls med (1) - Håller helt med (7) 
 
Fråga 
Personer som är viktiga för mig anser att en ökad konsumtion av hållbara tjänster har positiva 
effekter på miljön  
Håller inte alls med (1) - Håller helt med (7) 
 
Frågor som berör faktorn upplevd kontroll 
 
Fråga 
Oavsett om jag konsumerar hållbara tjänster eller icke-hållbara tjänster så är valet helt och hållet 
upp till mig 
Håller inte alls med (1) - Håller helt med (7) 
 
Fråga 
Jag har resurser, tid och möjlighet att köpa hållbara tjänster 
Håller inte alls med (1) - Håller helt med (7) 
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Fråga 
Om jag vill köpa en hållbar tjänst har jag möjlighet att göra det istället för att köpa en ohållbar 
tjänst: 
Håller inte alls med (1) - Håller helt med (7) 
 
Frågor som berör faktorn miljömässig oro 
 
Fråga 
Naturens balans är mycket ömtålig och kan lätt bli rubbad 
Håller inte alls med (1) - Håller helt med (7) 
 
Fråga 
Mänskliga handlingar har ofta negativ påverkan på miljön 
Håller inte alls med (1) -  Håller helt med (7) 
 
Fråga 
Människa och natur måste leva i harmoni för att överleva 
Håller inte alls med (1) - Håller helt med (7) 
 
Fråga 
Mänskligheten utsätter miljön för allvarlig skada  
Håller inte alls med- (1) Håller helt med (7) 
 
Frågor som berör faktorn miljömässig kunskap 
 
Fråga  
Jag vet att jag köper tjänster som är bra för miljön 
Håller inte alls med - Håller helt med.  
 
Fråga  
Jag kan mer om återvinning än gemene man 
Håller inte alls med - Håller helt med.  
 
Fråga  
Jag anser mig ha mycket kunskap inom hållbarhetsområdet.  
Håller inte alls med - Håller helt med. 
 
Frågor som berör intention 
 
Fråga  
Jag är villig att konsumera hållbara tjänster 
Håller med (1) - Håller inte alls med (7) 
 
Jag kommer att göra en ansträngning för att konsumera hållbara tjänster 
Håller med (1) - Håller inte alls med (7) 
 
Jag kommer att konsumera hållbara tjänster för personligt bruk 
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Håller med (1) - Håller inte alls med (7) 
 


