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Förord 
Författarna till denna kandidatuppsats vill tacka Andrea Geissinger och Jan Greve för 
handledning, stöttning och bra diskussioner under arbetsprocessen. Dessutom vill vi tacka våra 
opponenter för gynnsamma synpunkter. Arbetet har ingivit förståelse för hållbar konsumtion, 
miljömärkningars roll och konsumentbeteende, vilket skapat förutsättningar för framtida 
arbete. Kandidatuppsatsen utgjorde en välkomnade verklighetsanknuten ansats och det har 
varit mycket intressant. Slutligen riktas ett tack till de respondenter som deltagit i uppsatsen 
undersökning. Utan deras medverkan hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra.  

Emma, Evelina och Ida 

Örebro, Juni 2019 
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Abstract 
The ongoing environmental debate cannot have gone unnoticed by anyone, the message is 
clearer than ever; something needs to change. Therefore, this paper will be about sustainable 
consumption, a topic that affect almost everyone and includes several areas in which many can 
adapt in order to become more sustainable. A positive trend in Sweden, today, is the increasing 
interest in sustainability among young people.  
  
This essay seeks to investigate young people's attitude towards eco-labelling as a tool related 
to sustainable consumption. Previous research has been reviewed and it is clear that there is 
extensive criticism towards eco-labelling today. The fundamental idea regarding eco-labels 
was to minimize the information asymmetry between producers and consumers, to work as a 
guiding tool and communicate environmental concern in a clear direct way. Products with eco-
labels have become more of a rule than an exception and people have risen concern that they 
do not fulfil their purpose. Others mean that eco-labelling are fundamental for ensuring 
sustainable consumption and that the fault lies within the consumers lack of interest in learning 
what is needed. The eco-labels, according to some, down going reputation and young people's 
rising interest makes this an interesting subject to investigate further.  
  
The result showed that attitudes affect behaviour, in this regard, to a large extent. A correlation 
was also proved between young peoples attitude to sustainability and their attitude to eco-
labels, a high interest in one meant a high interest in the other. There was also found that 
subjective norms, for example people ́s family and friends opinions, in some ways also affect 
the analyzed behaviour.  
 
Keywords: Eco-labels, Sustainable consumption, Young students, Consumer-behaviour, 
Theory of planned behaviour, Attitude, Subjective norms, Perceived behavioral control 
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1. Inledande bakgrund 
Nyckelord: miljömärkningar, hållbar konsumtion, unga studenter, konsumentbeteende, teori 
om planerat beteende, attityd, subjektiva normer, självskattat beteende  
 
När en webbsökning görs, som syftar till att få svar på frågan “hur kan jag bidra till en mer 
hållbar värld” kommer bland annat en artikel från Världsnaturfonden, WWF, upp. WWF är en 
organisation som arbetar för att motverka miljöförstöring, vilket gör källan relevant. I artikeln 
påvisas fem vardagliga avseenden där det enkelt går att göra skillnad; bilen, biffen, bostaden, 
börsen och butiken (WWF N.D). Vidare genomsyras resterande träffar av tips och 
uppmaningar, där privat konsumtion är ett område som kan anses relativt enkelt för gemeneman 
att förändra. Det kan tyckas att människor helt bör sluta med aktiviteter relaterade till negativ 
miljöpåverkan, men det är underförstått att det inte skulle vara praktiskt möjligt när det kommer 
till exempelvis konsumtion. Ett globalt initiativ för att ställa om till ett mer hållbart samhälle 
är Agenda 2030 (UNDP N.D). Syftet med denna satsning är att påvisa att allas bidrag behövs 
för att en rättvis framtid ska vara möjlig; på individ-, organisations-, samhälls-, nationell och 
internationell nivå. I denna globala målformulering återfinns exempelvis mål 12, som handlar 
om hållbar konsumtion och produktion (ibid). Hållbar konsumtion och produktion kan 
definieras som; 
 

“The use of services and related products, which respond to basic needs and bring a better 
quality of life while minimising the use of natural resources and toxic materials as well as the 

emissions of waste and pollutants over the life cycle of the service or product so as not to 
jeopardise the needs of future generations”.  

Norwegian Ministry of Environment, Oslo Symposium, 1994 (UNEP 2010). 
 
Citatet visar att hållbar konsumtion innebär att mänskligheten måste hitta ett sätt att tillgodose 
våra behov idag, utan att riskera framtida generationers möjligheter att tillgodose sina.  
 
Paul, Modi och Patel (2015) har studerat bakomliggande faktorers påverkan på konsumenters 
intention att konsumera mer miljövänliga produkter, vilka benämns som gröna produkter. I 
denna studie lyfter de att den främsta anledningen till varför företag bör arbeta mer med 
hållbarhet är för att omgivningen, i allt större utsträckning, kräver att sådant arbete finns. Den 
tidigare relativt standardiserade företagsmiljön som präglades av strävan efter effektivitet och 
lönsamhet måste nu bemöta, för många, nya variabler (Horne 2009). Etiska vägval inom bland 
annat miljö, rättvisa arbetsförhållanden och jämställdhet är något som företag nu förväntas se 
till kontinuerligt i deras verksamhet. Dessa områden kan idag anses vara avgörande aspekter, 
då de i många avseenden blivit en del av företags konkurrenskraft. Fortsatt lyfter Grankvist 
(2012) att förväntningarna på företag att bidra positivt till samhällets utveckling är något som 
blivit allt mer påtagligt och även något som de eftersträvar att signalera till omvärlden.  
 
Sett till individers privata konsumtion är dagligvaror av stort intresse då det omfattar varor som 
uppfyller fysiologiska behov, med andra ord basvaror, vilka berör nästintill alla. 
Nationalencyklopedin (N.D.a) beskriver dagligvaror som förbrukningsartiklar som köps in 
ofta. De är även av intresse då livsmedel, vilket utgör en stor del av dagligvaror, står för cirka 
en tredjedel av hushållens totala utsläpp (Tillväxtverket 2018). Tillväxtverket (2018) lyfter 
därför behovet av innovation, förståelse och hjälpmedel för att möjliggöra för privat 
konsumtion att bli mer hållbar (ibid). Ett hjälpmedel som fått stor spridning är miljömärkningar 
av produkter (Boström & Klintman 2008). Syftet med miljömärkningarna är att motverka 
informationsasymmetri, det vill säga kunskapsskillnader som råder mellan konsument och 
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producent, genom att förse konsumenter med väsentlig information samt att uppmana 
producenter till ytterligare hållbarhetsarbete (ibid). Ett miljömärke visar sig i synnerhet som en 
symbol på en produkt och vad de olika typer av märkningar har gemensamt är att de uppfyller 
vissa förutbestämda krav (Naturskyddsföreningen N.D). Dessa krav tar hänsyn till natur och 
miljö, och symbolen signalerar därmed ökat ansvar (ibid). Det leder oss in på problematisering 
kring miljömärkningars bidrag till mer hållbara konsumtionsval. 

1.2 Problematisering  
Miljömärkning av produkter har använts sedan 1970-talet (Boström & Klintman 2008), vilket 
har skapat en helt ny marknad där det idag finns fler än 460 olika typer av märkningar inriktade 
på miljö (Ecolabel Index N.D). I Sverige är KRAV, Svanen och Bra miljöval exempel på 
vanligt förekommande märkningar (Naturskyddsföreningen N.D). Idag råder det dock delade 
meningar gällande huruvida miljömärkningar bidrar. I en artikel skriven av Horne (2009) 
undersöks miljömärkningars begränsningar, och något författaren belyser är risken till 
missförstånd gällande miljömärkningar. Han tar även upp att det kan vara problematiskt att 
tolka de olika märkningarna, där han poängterar att det inte finns några produkter som bidrar 
till en förbättrad miljö utan att det snarare handlar om att produkterna har en mindre negativ 
påverkan. Dessutom är Horne (2009) kritisk till i vilken mån miljömärkningarna faktiskt bidrar 
till en lägre miljöpåverkan, då han menar att de ofta används endast som ett 
kommunikationsverktyg.  
 
Idag har produkter med miljömärkning snarare blivit mer regel än undantag och Klefbom 
(2011) hävdar att märkningarna har nått sin topp. Han skriver i sin debattartikel Miljömärkena 
har sett sina bästa dagar att märkningarna inte uppnått önskad effekt och att marknaden går 
mot mättnad, något som i så fall innebär att företag behöver tänka om. Han lyfter även att 
behovet av hållbara produkter kvarstår, men belyser att företagen behöver hitta nya sätt att 
tillfredsställa det. Exempel är att fokusera på nära relationer med sina konsumenter samt 
utbildning (ibid). Även forskarna Taufique, Polonsky, Vocino och Siwar (2019) riktar kritik 
mot miljömärkningar i deras studie om konsumenters förståelse för, och uppfattning om 
miljömärkningar. Författarna belyser att märkningarna och tanken bakom dem i sig inte är 
bristfällig. De hävdar istället att märkningar som hjälpmedel inte fungerar, så länge 
konsumenter inte känner till utseendet och förstår dess innebörd. Det visar sig bland annat i en 
undersökning utförd av Eurobarometern att endast 20 procent av de som anser sig vara 
miljömedvetna handlar miljömärkta varor (ibid). Sett till den omfattande kritiken står det klart 
att märkningarna inte nått önskat resultat, men frågan om varför kvarstår och kräver vidare 
undersökning. Dessutom hävdar Taufique et al. (2019) att den tidigare forskning som gjorts 
inom området använt sig av för smala undersökningar då fokus varit endast på en dimension i 
ett alldeles för komplext problem. Därav anser författarna att tidigare slutsatser i viss mån är 
bristfälliga. Utifrån Taufique´s et al. (2019) resonemang kan det argumenteras för att fortsatta 
studier inom området är av hög relevans.  
 
Brach, Walsh & Shaw (2018) belyser i sin studie om konsumenters uppfattning om hållbar 
konsumtion och tredjeparts certifiering, hur omvärlden och media formar konsumenterna. På 
grund av miljödebattens ökade utrymme har företags miljöframgångar och misslyckanden 
präglat mediarubrikerna och utifrån de mer negativa artiklarna har en skepticism vuxit fram. 
Minskat förtroende för företag gällande miljöengagemang är något som, enligt Brach’s et al. 
(2018), kan leda till ytterligare informationsasymmetri. De menar att det även präglat 
miljömärkningar, då studien visade att det är avgörande att konsumenter upplever tillit och 
trovärdighet till en märkning för att de ska kunna uppnå önskad effekt (ibid). Där påstår 
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författarna att omgivningen haft en avgörande roll i det idag ganska negativa synsättet gentemot 
miljömärkningars relevans. Det skulle utifrån det kunna argumenteras för att det är av högt 
intresse att se till omgivningens påverkan när det kommer till undersökningen av 
miljömärkningar. I en annan studie av Atkinson och Rosenthal (2014) understryks det hur 
konsumenters tillit påverkas av källan bakom miljömärkningen, argumentation kring 
märkningen samt nivån av produktengagemang. I denna undersökning lyfts en intressant aspekt 
när det kommer till tillit och hur, samt av vem märkningens krav är framtagna av och hur de 
kontrolleras. Där visar studien ett positivt samband mellan statligt involverande och tillit, vilket 
var extra tydligt i relation till låg nivå av produktengagemang (ibid). Med 
lågengagemangsprodukter syftar författarna på varor som konsumeras utan större eftertanke 
eller involvering, vilket innefattar dagligvaror.  
 
Koos (2011) studerade hur miljömärkningar och hållbar konsumtion såg ut runtom i Europa. 
För att undersöka vidare användes en modell som påvisade olika anledningar till hållbar 
konsumtion. Han belyser att det är av vikt att analysera hur tillitsnivåer till märkningarna kan 
regleras. Vidare lyfts en diskussion huruvida märkningarnas komplexitet och det höga kravet 
på förkunskap inneburit att verktyget inte kan användas av gemene man i den utsträckning som 
det från början var tänkt. Utifrån det skulle det kunna argumenteras för att miljömärkningarnas 
ursprungliga syfte inte uppfylls, och därmed befinner sig i ett kritiskt skede gällande huruvida 
de är tillräckliga och endast behöver justeras eller om de helt ska förkastas. 
 
I Koos´s studie från 2011 belyses även att demografiska och socioekonomiska aspekter, såsom 
utbildningsnivå, omgivningens intresse och inkomst med flera återigen spelar en avgörande 
roll vid undersökning av miljömärkningarnas roll i konsumtionen. Demografiska faktorer 
innebär befolkningsbeskrivning och innefattar ofta variabler såsom kön, ålder, civilstatus med 
flera (NE N.D.b). I en artikel från Aktuell hållbarhet (2016) lyfter Rosengren trenden kring 
ungas alltmer utpräglade hållbarhetsfokus. Hon nämner bland annat att ämnet fått en 
självklarare del inom olika utbildningar. Intressanta variabler för vidare forskning och ökad 
förståelse för området skulle därför kunna vara unga, studerandes, hållbarhetsintresse. I linje 
med det resulterade Schena, Netti och Russo´s (2015) undersökning om konsumenters 
inställning till gröna produkter i att unga, i åldrarna tjugo till trettio, ansåg sig vara både aktiva 
och medvetna konsumenter. Trots denna subjektiva uppfattning placerade författarna de unga 
på en medelnivå i studiens skala. Det motiverar varför det är av vikt att undersöka unga 
studenters hållbarhetsintresse vidare. Koos (2011) avslutar sin undersökning med att påvisa att 
framtida forskning behöver ta hänsyn till mönster, vilket ett multidimensionellt synsätt skulle 
kunna bidra med (Taufique 2019).  
 
Arbetet behandlar hållbar konsumtion och miljömärkning av dagligvaror från ett 
konsumentperspektiv, vilket är ett avgränsningsval. Att konsumenters perspektiv valts för 
vidare undersökning grundar sig i den makroekonomiska synen på individens möjlighet till 
påverkan. Sammanfattningsvis, sett till den information och forskning som presenterats ovan, 
verkar det som att miljömärkningar, i viss mån, bidragit till högre grad av medvetenhet hos 
konsumenter. Å andra sidan är det tydligt att det råder viss skepticism gentemot 
miljömärkningar. Vissa hävdar också att de inte uppfyller sitt syfte med avseende på miljö och 
information. Dessutom är det oklart om, eller i vilken utsträckning, märkningarna faktiskt 
påverkar konsumenters val av produkter, eller om det överhuvudtaget har någon påverkan. Då 
miljömärkningar skulle kunna vara ett verktyg för att få konsumenter att handla mer hållbart 
är det fortsatt intressant att studera. Det finns även ett ökat hållbarhetsintresse, som utmärker 
sig främst hos unga, vilket inger tankar om att det bör ge effekt på konsumtionsmönster. Det 
skulle också kunna argumenteras för att ett ökat intresse även borde förbättra inställningen till 
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och användningen av miljömärkningar. Det har dock inte bekräftats vilket leder in på 
diskussion kring vad som påverkar konsumenters beteenden när det kommer till unga 
studenters konsumtion av miljömärkta dagligvaror.  

1.3 Syfte  
Arbetets syfte är att identifiera och förklara bakomliggande beteendevariabler till unga 
studenters inställning och användning av miljömärkningar vid konsumtion av dagligvaror. Ett 
önskat bidrag är ökad förståelse för miljömärkningars användbarhet då det idag råder konflikt 
gällande deras bidrag.  
 
Frågeställning  
Ovanstående bakgrund, problematisering och syfte mynnar således ut i arbetets 
forskningsfråga; 
 
“Vilka bakomliggande beteendevariabler kan påverka unga studenters självskattade inställning 
till och användning av miljömärkningar vid konsumtion av dagligvaror?”  
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2. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt kommer den teoretiska referensramen presenteras. Avsnittets innehåll 
möjliggör för ett teoretisk grundat arbete. Först presenteras centrala områden för att bidra till 
bättre förkunskap. Sedan presenteras arbetets valda teoretiska utgångspunkt, beteendeteori 
med avgränsning till “Theory of planned behaviour”. 

2.1 Centrala områden  

2.1.1 Hållbar konsumtion 
År 2016 uppgick de konsumtionsrelaterade växthusgasutsläppen i Sverige till 101,1 miljoner 
ton CO2 ekvivalenter (Allerup 2018). Det räcker med att se till den höga siffran för att förstå 
att konsumtionsvanorna bör ses över och förändras snarast. För att möjliggöra för hållbar 
konsumtion krävs det tydliga riktlinjer och användbara hjälpmedel. Ämnet och begreppet 
hållbar konsumtion innefattar många olika aspekter där denna uppsats fokuserar på 
miljömärkningar och dess bidrag till hållbar konsumtion. Ytterligare ett avgränsningsval som 
gjorts är att bortse från “utebliven konsumtion”, vilket motiveras med att arbetet syftar till att 
undersöka dagligvaror vars efterfrågan förmodligen aldrig kommer utebli.  

2.1.1.1 Miljömärkningar 

Idén bakom dagens miljömärkningar väcktes redan under 70-talet och den första, fullt 
utvecklade miljömärkningen lanserades i Tyskland 1978 (Boström & Klintman 2008). 
Grundtanken bakom märkningarna var, som tidigare nämnt, att ge vägledning och information 
till konsumenter för att möjliggöra för mer hållbara konsumtionsval (ibid). Vidare är syftet med 
märkningarna att fungera som ett styrmedel och bidra till ökad miljömedvetenhet för både 
konsumenter och producenter (Gallastegui 2002). Där ökad medvetenhet hos konsumenter 
erhålls genom tillhandahållen information, och hos producenter genom incitament till 
ytterligare miljöengagemang (ibid). Incitament kan beskrivas vara anledningen till varför en 
viss handling genomförs (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2017). Införandet av 
miljömärkningar har skapat en ny marknad och idag finns det fler än 460 olika märkningar 
världen över (Ecolabel Index N.D). Att betrakta miljömärkningar som en typ av marknad 
grundar sig i affärsidén bakom dem. I regel måste producenterna betala en viss summa pengar 
för att genomgå en certifiering för att sedan använda en miljömärknings förmåner (Boström & 
Klintman 2008). 
 
Miljömärkningar kan vara av både obligatorisk och frivillig art (Horne 2009). De obligatoriska 
märkningarna är reglerade i lag och fokuserar ofta på specifika områden, som exempelvis 
vatten, kemikalier eller energi. De frivilliga miljömärkningarna delas istället in i olika klasser 
enligt International Organization for Standardization, ISO (ibid). Vad gäller miljömärkningar 
hänvisar Horne (2009) till tre olika ISO-klassificeringar vilka är typ I, typ II och typ III.  
 
Typ I är miljömärkningar som certifieras av en tredje part, där symboler används för att visa 
att produkten uppfyller märkningens krav (Horne 2009). Det är denna typ av miljömärkning 
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som konsumenter mestadels exponeras för (Riksdagen 2016). Typ II märkningar är istället 
självutnämnda miljöuttalanden från exempelvis tillverkare, importörer och återförsäljare 
(Horne 2009). Den sista, typ III, erbjuder istället mer omfattande rapporter innehållande 
kvantitativ data och analys av produktens livscykel (ibid). För en förtydligande bild av 
klassificeringen, se bilaga 1.  
 
I denna uppsats har valet gjorts att anamma innebörden av miljömärkningar som en symbol 
som visar på certifiering av förutbestämda krav utförd av en tredje part. Kraven innebär i sin 
tur att produkten bidrar till bättre natur och miljö, jämfört med andra likvärdiga produkter 
(Boström & Klintman 2008; Naturskyddsföreningen N.D). Arbetet fokuserar främst på 
miljömärkning av dagligvaror. 
 
Kritik till miljömärkningar  
Det råder delade meningar kring dagens miljömärkningar och dess användande. Författarna till 
boken Eco-Standards, Product Labelling and Green Consumerism (Boström & Klintman 
2008) lyfter argument för- men också emot märkningar. Vad författarna exempelvis anser som 
en positiv aspekt med märkningarna är de externa kraven som märkningarna faktiskt innebär. 
De betonar att kraven finns av en anledning och inte endast för att fungera som ett 
kommunikationsverktyg. Boström och Klintman (2008) belyser också att miljömärkningar är 
en möjlighet för konsumenter att uttrycka sin ståndpunkt till producenterna. Genom att 
konsumera produkter med miljömärkningar påvisas att det finns en efterfrågan på den typen av 
produkter, något som i sin tur möjliggör för producenter att differentiera sig med hjälp av 
miljömärkningar (ibid). Samtidigt som många bra argument lyfts, uppmärksammas även 
argument som talar mot miljömärkningar. Ett exempel som författarna tar upp går i linje med 
ett av de positiva argumenten, att likväl som miljömärkningarna inte enbart fungerar som ett 
kommunikationsverktyg kan det komma att användas som marknadsföring snarare än ett försök 
till att göra skillnad. Det innebär att märkningarna förlorar sitt ursprungliga syfte och resultatet 
blir istället att miljömärkningen blir likgiltig då den inte bidrar till att urskilja något väsentligt 
bland dagens stora utbud av produkter (ibid).  
 
Miljömärkningar och informationsasymmetri  
I likhet med Horne (2009) går det att argumentera för att miljömärkningar skulle kunna ses 
som ett kommunikationsverktyg där företagen sänder ut signaler till konsumenterna. Sett till 
tidigare forskning har signalteori utgjort en central del för att undersöka och analysera 
miljömärkningars roll och bidrag (ibid). Därav har teorin utgjort en stor del av bearbetningen 
av tidigare studier inom ämnet, den har således bidragit med förkunskap och även kompletterat 
beteendeteorin gällande aspekten informationsasymmetri.  
 
Informationsasymmetri är ett område inom signalteorin och innebär att en av parterna besitter 
mer information och kunskap jämfört med den andra i en situation,  det är vanligt 
förekommande i relationen mellan konsumenter och producenter (Brach et al. 2018). 
Författarna Brach et al. (2018) lyfter att miljömärkningar kräver att konsumenter måste förstå 
och ta hänsyn till många olika aspekter för att kunna använda sig av verktyget. Exempelvis 
krävs förståelse och kunskap för vetenskap, klimatpåverkan, språk, kommunikation med mera, 



 

10 

vilket kan bidra till förvillelse och missförstånd (ibid). Problematiken kring miljömärkningar 
ligger även i att de numera utgör en egen marknad med fortsatt hög informationsasymmetri. 
Asymmetrin skulle kunna delas in i två nivåer där den första är förståelsen för skillnaden mellan 
produkterna på marknaden (Liljenstolpe & Elofsson 2009). Här bidrar märkningarna till viss 
del med att särskilja varor med vissa egenskaper, till exempel ekologiskt tillverkad från andra 
likartade konventionella varor, vilket möjliggör för enklare förståelse. Den andra nivån bildas 
i sin tur av att en vara märks då det kräver att konsumenten förstår märkets innebörd, vilket i 
många fall är mycket svårt att bilda sig en reell förståelse för. Dagens omfattande mängd 
märkningar kan således bidra till en högre grad av asymmetrisk information, eftersom det 
bidrar till ökad komplexitet för konsumenten (ibid). Det går därför att argumentera för att 
miljömärkningar, i vissa fall, enbart är ett sätt för företag att signalera att de på något sätt 
bemöter den ökade efterfrågan efter hållbarhetsarbete. Ett ytterligare exempel på en tidigare 
studie där den teoretiska grunden utgått från signalteori är Atkinsons och Rosenthals (2014) 
studie om miljömärkningars inflytande på konsumenter. Studien redogör bland annat för att det 
är kritiskt för signalens effekt att konsumenter känner tillit till samt förstår signalens innebörd. 
För att förtydliga menar författarna att miljömärkningarnas budskap och innebörd måste vara 
tydligt samtidigt som de måste vara trovärdiga för att ge effekt (ibid).  

2.1.2 Konsumentbeeteende 
Då ett syfte med miljömärkningar bland annat är att influera individers konsumtionsval, krävs 
det förståelse för vad som samt hur individers konsumtionsbeteende påverkas. I boken 
Customer Behaviour beskriver Szmigin och Piacentini (2015) hur konsumtion, under 1800-
talet, blev en del av människors vardag. De tar även upp hur konsumtion och klass är 
sammankopplat och att människor, beroende på sin betalningsförmåga, konsumerar olika 
mycket (ibid). Konsumentbeteende kan undersökas från olika perspektiv; subjektivt och 
objektivt (Taufique et al. 2019). En subjektiv bedömning innebär att undersökningen sker 
utifrån ett individperspektiv, där individen uppskattar och tolkar sin egna förmåga och kunskap 
(NE N.D.c). Medan objektivitet innebär det motsatta, det vill säga faktabaserad bedömning 
(NE N.D.d).   
 
Ytterligare lyfter Szmigin och Piacentini (2015) att det är viktigt att se till attityder och 
värderingar när konsumenters beteende studeras. Även personlighet och motiv spelar in och 
påverkar konsumentbeteenden (Evans et al. 2006). Det är också av vikt att se 
konsumentbeteendet som två olika delar, enligt Axelsson och Agndal (2019). Å ena sidan 
handlar det om beteenden i inköpsprocessen, medan det å andra sidan så handlar det om att 
kunna förklara dessa beteenden. Konsumentens köpprocess går att beskriva som en 
beslutsprocess där tiden mellan problem till beslut varierar beroende på situation (ibid).  
 
Evans et al. (2006) skriver i sin bok Konsumentbeteende om alternativa attitydmodeller som 
ett sätt att kartlägga och beskriva en handlingsprocess. De belyser vikten av att förstå de 
bakomliggande faktorerna till vad som leder till ett agerande eller vad som ligger till grund för 
att det inte sker. Det kan argumenteras för att en utebliven handling skulle kunna vara än 
viktigare att förstå anledningarna till, speciellt sett ur ett marknadsföringsperspektiv (ibid). Ett 
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exempel på en sådan är Ajzen´s (1991) modell  “Teorin om planerat beteende” som är en 
vidareutveckling av “Teorin om motiverat beteende” (ibid). Modellerna innefattar bland annat 
attityders och sociala faktorers påverkan på beteenden. Den påvisar att utomstående påverkan 
är en av de variabler som kan vara svår att på förhand förutspå. Modellerna förändrade sättet 
att se på och förutse en konsuments beteende (Szmigin & Piacentini 2015). Istället för att 
undersöka en konsuments inställning till ett märke eller en specifik vara, undersöks istället 
konsumentens attityd till att utföra den relaterade aktiviteten till varan. Ett exempel: Ninas 
inställning till att springa i Nikeskor.  
 
I Naderis och Steenburgs artikel Me first, then the environment: Young millennials as green 
consumers från 2018 undersöktes bakomliggande faktorer till ungas gröna konsumtion. 
Författarna hävdar att det är av intresse att förstå faktorer som påverkar beteende då tidigare 
forskning visat att den yngre generationen innehar ett stort intresse för miljöfrågor, men att 
attityden inte alltid översätts till handling. Undersökningen visade att den studerade 
generationens gröna beteende inte drivs av viljan att bidra till en bättre värld, utan istället av 
ett egenintresse som grundas i rationalitet. De nämner att en förklaring skulle kunna vara 
åldersgruppens ekonomiska förutsättningar, då gröna produkter ofta innebär ett högre pris 
(ibid).  

2.2 Beteendeteori  
Arbetets teoretiska utgångspunkt är beteendeteori. Perspektivet har valts då förståelse för 
varför människor agerar som dem gör är intressant, inte minst i förhållande till arbetets 
forskningsfråga. Att förstå mänskligt handlande kan ses som nyckeln till möjligheten att 
förändra ett agerande, både sett ur ett individperspektiv gällande till exempel förändring av en 
dålig vana, men också sett till omgivningens möjlighet till påverkan (Evans et al. 2006). Även 
författarna Paul et al. (2015) belyser vikten av att förstå beteenden och anser att företag bör 
anstränga sig ytterligare, för att sedan kunna erbjuda vad som faktiskt efterfrågas.  
 
Tidig forskning såg på individer som rationella beslutsfattare som alltid agerade i egenintresse 
(Evans et al. 2006). Det historiska synsättet stämmer inte överens med nutidens synsätt. Idag 
anses det finnas en mängd olika faktorer som kan influera konsumentens köpbeslut (ibid). 
Individer reagerar olika på samma typ av signaler och för att bättre kunna förklara har det 
föreslagits en mängd olika faktorer. Det kan exempelvis vara psykologiska, livsstilsrelaterade 
eller sociokulturella. Viktigt att poängtera är dock att individer inte automatiskt gör samma val 
enbart på grund av att de kategoriseras av samma bakgrundsfaktorer (ibid).  
 
På grund av den tidigare omfattande forskningen som gjorts relaterat till beteendeteori har 
många olika modeller formulerats (Szmigin & Piacentini 2015). Syftet med dessa är att 
teoretisera och kartlägga olika faktorer som kan påverka en handling. I det här arbetet har 
“Theory of planned behaviour” (Ajzen 1991) valts och dess tillhörande modell kommer utgöra 
arbetets teoretiska grund. Modellen har valts då de behandlade delarna ligger i linje med vad 
tidigare forskning anser vara viktigt i relation till konsumentbeteende, vilket presenteras vidare 
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under nästa stycke. Det kan betraktas som ett avgränsningsval inom beteendeteori, som gjorts 
för att kunna gå djupare in på en del av denna omfattande teori.  

2.2.1 Theory of planned behaviour 

 
 
Figur 1 (Ajzen 1991 s. 182) 
 
Theory of planned behaviour, översatt till teorin om planerat beteende förkortas i resterande 
del av arbetet till TPB. Teorin är en förlängning av the theory of reasoned action, översatt till 
teorin om överlagt beteende (Ajzen 1991). En central del inom TPB är att det som ligger till 
grund för utförandet av ett visst beteende/handling är individens intentioner. Intentioner kan 
ses som en individs motivation att utföra ett visst beteende eller en viss handling och generellt 
sätt gäller att ju starkare intentioner, desto större sannolikhet att ett visst beteende/handling 
utförs. Ytterligare har individer olika grad av medvetenhet över beteenden i olika situationer. 
En del beteenden är självstyrda, medan andra helt influeras av omgivningen (Ajzen 2005). Med 
hjälp av modellen går det att urskilja att attityder, subjektiva normer och upplevd 
beteendekontroll samverkar med intentioner vilka slutligen kan leda till ett beteende (ibid). 
 
I teorin presenteras tre olika typer av intentioner som ligger till grund för beteenden/handlingar. 
Den förstnämnda är attityd till ett visst beteende, vilken kan delas in i instrumentella och 
erfarenhetsbaserade attityder (Evans et al. 2006). De instrumentella attityderna är kopplade till 
individens kunskap om ett visst beteende medan de erfarenhetsbaserade istället är kopplad till 
känslomässiga associationer. Det kan beskrivas som den känsla som ett visst beteende medför, 
positiva som negativa (ibid). Däremot innebär det inte att en individs attityd automatiskt 
kommer att påverka dennes beteende då det kan vara stor skillnad på inställning och handling. 
Här kommer intresset för hållbarhet utgöra en central grundläggande del av variabeln för att 
sedan kunna undersöka attityder mot miljömärkningar.  
 
Subjektiva normer förklarar vilken påverkan omgivningen har på individen. De subjektiva 
normerna förklaras som den press individen upplever från omgivningen att genomföra ett visst 
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beteende eller handling. I synnerhet lyfts den press som kommer från vänner och familj (Ajzen 
1991; Szmigin & Piacentini 2015). Det innebär dock inte att olika människor kan ha olika stor 
påverkan i skilda situationer och relationer (Szmigin & Piacentini 2015). En individs chef 
kommer med största sannolikhet ha stor inverkan på arbetsrelaterade handlingar, men 
förmodligen inte samma påverkan på exempelvis individens frukostvanor.  
 
Upplevd beteendekontroll handlar om den kontroll individen själv anser sig ha över ett visst 
beteende i en specifik situation. Det innebär att den upplevda beteendekontrollen inte behöver 
överensstämma med individens faktiska kunskap eller kompetens (Ajzen 1991). Ajzens studie 
(1991) visar även att, i en situation där två  individer besitter samma kunskap och erfarenhet, 
är den individ med högst upplevd beteendekontroll är mest trolig att klara situationen. Den 
upplevda beteendekontrollen innefattar också att om en individ har en positiv erfarenhet av en 
viss situation, är det mer troligt att individen kommer att återupprepa beteendet (Ajzen 1991; 
Paul et al. 2015). Det kan exemplifieras med; om en individ har positiva erfarenheter av att 
handla miljömärkta produkter är det mer troligt att den kommer att välja miljömärkta produkter 
även i framtiden. Därmed kan, till skillnad från både attityder och subjektiva normer, den 
upplevda beteendekontrollen vara direkt kopplad till beteenden vilket modellen visar (ibid).  
 
Författarna Paul et al. (2015) undersökte intentioner av konsumtionsval gällande, vad de kallar, 
gröna produkter. De utgår bland annat från teorin om planerat beteende och menar att en 
utvidgad version med aspekten “environmental concern”, översatt till miljömedvetenhet, är 
relevant för en gynnsam analys och förståelse. Författarna belyser även att det, till följd av ett 
ökat hållbarhetsintresse, finns en förväntan om förändrade konsumtionsmönster som i sin tur 
sätter press på företag att tillfredsställa denna nya efterfrågan. Med hänsyn till det anser Paul 
et al. (2015) att det är av stor vikt att fortsätta studera området och de använder det även som 
motivering till sin studies relevans. Författarna undersökte bland annat hur miljömedvetenhet 
påverkar variablerna i modellen samt hur de i sin tur influerar intentionen till ett slutligt 
agerande (ibid). Resultatet av undersökningen bekräftade tidigare föreställningar om att 
subjektiva normer är faktorn med minst påverkan på grön konsumtion. Paul et al. (2015) 
nämner att en anledning till det resultatet skulle kunna vara att gröna konsumtionsvanor ännu 
inte är “socialt accepterade”. De uppmanar därför företag att ägna sig åt att uppmärksamma 
och förändra denna syn, vilket de belyser att tidigare forskning också rekommenderar. Vidare 
skulle det innebära att omgivningen tillsammans kan uppmana agerandet. Den drastiskt ökande 
medvetenheten, i bland annat Sverige, och det allt mer utbredda fokuset på hållbarhetsfrågor 
väcker frågan om det givit effekt på de subjektiva normernas påverkan på hållbar konsumtion. 
Resultatet av författarnas undersökning visade även att unga inte handlar hållbart på grund av 
känslomässiga anledningar utan snarare rationella. Deras undersökning visade också att även 
upplevd beteendekontroll påverkar intentionen vilket kan användas som argument för att hela 
den teoretiska modellen TPB förklarar anledningar till en intention gällande hållbar 
konsumtion.   
 
Paul et al. (2015) bekräftar även lämpligheten att använda sig av TPB när det gäller analys av 
beteende kopplat till konsumtion. De avslutar artikeln med en rekommendation till framtida 
undersökningar att se till en specifik sort av gröna produkter och nämner bland annat varor med 
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miljömärkningar som ett exempel. Deras arbetet utgick från en mer generell och bred definition 
av gröna produkter vilket författarna menar kan ha bidragit till ett för brett resultat. 
Undersökningen i denna uppsats kommer att utgå från att miljömedvetenhet är en del av 
respektive variabel i TPB-modellen, något som även artikeln av Paul et al. (2015) visat 
stämmer.  

2.2.1.1 Hypotesformulering 

Utifrån Ajzen’s (1991) modell, tidigare forskning och samhällstrenderna som presenterats har 
två hypoteser för arbetet formulerats. Hypoteserna utgår från den ursprungliga TPB-modellens 
variabler “attityd” och “subjektiva normer”, vilket i denna undersökning utgör de förklarande 
variablerna. Hypotesernas relevans och nytta motiveras med den tydliga kopplingen till den 
teoretiska modellen.  
 
H1 → En konsument med positiv attityd till hållbarhet engagerar sig i miljömärkningar som en 
utgångspunkt för deras konsumtion.  
 
H2 → Omgivningens hållbarhetsintresse (subjektiva normer) påverkar individens 
konsumtionsvanor när det kommer till miljömärkta dagligvaror.  
 
Hypotes 1 innefattar grundantagandet att hållbarhetsintresset hos unga ökat. Den ämnar att 
undersöka vilken effekt det gett med hänsyn till miljömärkningars komplexitet och relevans, 
för att identifiera om ökat intresse gett upphov till någon skillnad i inställningen till och 
användandet av miljömärkningar. Hypotes 2 frångår individens egna åsikter och inställning och 
fokuserar istället på i vilken utsträckning omgivningen påverkar. Det undersöks för att ta reda 
på om det ökade intresset lett till ökad social acceptans och därmed en mer omfattande yttre 
påverkan inom frågan. För att tydliggöra hypotesernas relevans i relation till modellen TPB har 
en egen variant konstruerats.  



 

15 

 
 
Figur 2 - egen variant av TPB som visar på hur hypoteserna är kopplade till modellen.  
 
Det kan, i ovanstående egenkonstruerade modell, utläsas att upplevd beteendekontroll inte 
kommer undersökas direkt i enkäten eller vara en del av hypotesprövningen. Variabeln kommer 
dock behandlas i analysen, men på ett mer övergripande sätt. Intention och beteende har ersatts 
med variabeln “självskattat beteende” då enkäten syftar till att undersöka respondenternas 
subjektiva uppfattning om deras medvetenhet, inställning och konsumtion. Den beroende 
variabeln i båda hypoteser är således den “självskattade handlingen” som i denna undersökning 
är medveten konsumtion med miljömärkningar. Som tidigare nämnt antas miljömedvetenhet 
vara en del av de båda förklarande variablerna.  
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3. Metod och metodologiska överväganden 
I följande avsnitt redogörs och motiveras det för de metodval som gjorts under arbetets gång. 
Avsnittet inleds med en beskrivning om val av ämne och studieobjekt för att sedan övergå till 
undersökningsmetod. Sedan presenteras metod för litteratursökning och urval. Vidare 
motiveras enkäten och dess innehåll, metod för bearbetningen av den insamlade empirin samt 
den valda regressionsanalysen. Varje avsnitt innehåller en reflektion av de val som gjorts med 
ett kritiskt förhållningssätt. Jacobsens (2017) bok Hur genomför man undersökningar? - 
Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder har legat till grund för följande metodavsnitt.  

3.1 Val av ämne och studieobjekt 

Val av ämne grundades i personligt intresse för hållbarhetsfrågor, där konsumtion anses vara 
en viktig utgångspunkt för hur enskilda individer kan verka för en hållbar framtid. Till följd av 
den omfattande tidigare forskning som gjorts inom ämnet hållbar konsumtion tillämpades 
ytterligare avgränsning, vilket slutligen resulterade i miljömärkningar. Området är även något 
som diskuterats både inom teori men också i den vardagliga debatten, vilket bidrog till att 
intresset växte. Debatten uttrycker bland annat svårigheten att förstå och använda all den 
information som konsumenter idag möts av (Horne 2009). Konsumentens perspektiv inom 
denna problematik har valts, då det kan argumenteras för att de besitter en viktig, kanske till 
och med en avgörande, roll i arbetet för mer hållbar konsumtion.  
 
För att studera konsumenters inställning till miljömärkningar består arbetets studieobjekt av 
unga studenter, där vi valt att begränsa oss till åldrarna 18-30 år. Argument för valt studieobjekt 
är att unga människor, i många avseenden, har ett mer omfattande intresse för hållbarhetsfrågor, 
vilket enligt Taufique et al. (2019) kan ses som en samhällstrend. Det finns också argument för 
att unga besitter mer kunskap om hållbarhet (Schena et al. 2015), vilket gör dem intressanta att 
studera. Att fokusera på universitet/högskolestudenter motiveras med att tidigare forskning, 
som nämnts i problematiseringen, lyfter utbildning som en viktig aspekt. Dagligvaruhandeln 
har valts med motivationen att den innefattar varor vars konsumtion aldrig kommer utebli, 
vilket gör varugruppen extra intressant på grund av dess betydelse.  

3.2 Undersökningsmetod  
Då arbetet syftar till att bekräfta det ökade intresset för hållbarhet hos unga samt se vilken 
effekt det ger på konsumtion valdes kvantitativ undersökningsmetod. Uppsatsens metod utgörs 
av en enkätundersökning för att möjliggöra för ett stort antal svarande och därmed enklare 
generalisering (Jacobsen 2017). Arbetet utgår från en deduktiv ansats när modellen tas fram, 
då den grundas och utgår från teori. Problematiseringen och analysen går mot ett abduktivt 
arbetssätt där vi rör oss mellan teori och empiri (Bryman & Bell 2015; Jacobsen 2017).  
 
Valet av en undersökning i form av en enkät motiveras med att det är en tidseffektivt metod. 
Det förenklar även för respondenterna, då de har möjlighet att svara på enkäten när de har tid 
samt utan personlig kontakt, vilket även kan minska risken för bortfall (Jacobsen 2017). 
Metoden ansågs även mest lämpad för arbetet då den, på ett enkelt sätt, når ut till många och 
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möjliggör för tydlig analys av de berörda variablerna och begreppen. Det finns dock risker med 
enkäter, exempelvis kan respondenternas svar avvika från sanningen och det kan uppstå 
missförstånd och misstolkning av de ställda frågorna (Jacobsen 2017). För att minimera risken 
utgör planering en avgörande aspekt, där formulering av frågor är en central del (ibid). Det är 
till exempel viktigt att frågorna utformats på sådant sätt att svaren blir relevanta i förhållande 
till arbetets frågeställning. För att försäkra enkätens validitet och reliabilitet har den skickats ut 
till tre pålitliga testpersoner.  
 
Det skulle kunna argumenteras för att en bättre kvantitativ metod hade varit att genomföra en 
observationsstudie och studera människors inköp av miljömärkta produkter på plats i en 
matbutik. Det tillvägagångssättet hade möjliggjort för ett slumpmässigt urval och ytterligare 
objektivitet. Det slutgilitga valet föll dock på en webbaserad enkät då det anses vara mest 
gynnsamma sätt att nå ut till önskad målgrupp i samband med denna studie.  
 
Enligt Bryman och Bell (2015) och Jacobsen (2017) möjliggör den kvantitativa metoden för 
generalisering i större utsträckning jämfört med den kvalitativa, då metoden bortser från 
individens relation till verkligheten och istället ser till enkla samband. Författarna (2015) och 
(2017) lyfter även argumentet att metoden möjliggör för objektivitet, vilket i sin tur kan leda 
till ett mer trovärdigt resultat. Respondenterna är endast anonyma svarande vilket möjliggör 
för ett kritiskt förhållningssätt genom hela processen. Användandet av den kvantitativa 
metoden innebär att undersökarna även kan definiera vad de tycker är relevant information, 
innan undersökningen påbörjas (ibid). Nackdelar med kvantitativ undersökningsmetod är att 
den kan innebära ett standardiserat utfall, alltså att frågorna i vissa avseenden hindrar öppna 
svar och därmed finns risken för att de utesluter intressanta aspekter. Det kan dock även 
argumenteras för att vara en fördel, då det kan bidra till möjligheten att se till mönster, samband 
och avvikelser (Jacobsen 2017). 

3.3 Litteratursökning 
Litteratursökningen har gjorts i databaserna Primo samt Business Source Premier där vissa 
avgränsningsval har gjorts för att göra sökningen mer precis och gynnsam för arbetet. Ett aktivt 
val vid sökning i databaserna var att enbart se till artiklar som är vetenskapligt granskade, då 
det säkerställer att de lästa artiklarnas resultat är pålitligt och användbart. Dessutom gjordes 
valet att främst använda undersökningar gjorda på 2000-talet för att se till att innehållet fortsatt 
är relevant. Sökningarna har gjorts på engelska för att generera ett bredare utfall samt minimera 
risken för bortfall till följd av språk. Nyckelbegrepp som använts under litteratursökningen har 
främst varit: “Sustainable consumption”, “Eco-labelling”, “Consumer behaviour”, “Theory of 
planned behaviour” och “Green products”. För att sedan begränsa utfallet ytterligare har vissa 
begrepp använts i avgränsningsyfte såsom “Young people”, “Information asymmetry”, 
“Students” med flera.  
 
Litteratursökningens främsta roll i denna uppsats är att bidra med relevant förförståelse som 
mynnar ut i identifiering av intressanta kategorier, begrepp och variabler. Här har tidigare 
forskning om konsumentbeteende samt centrala områden som miljömärkningarnas syfte och 
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önskade utfall varit av stor vikt. Tidigare undersökningar inom ämnet har gett inspiration till 
arbetets upplägg och metod där Taufique´s et al. (2019) vetenskapliga artikel varit en av de 
främsta källorna för att validera uppsatsen undersökning.  
 
För att förstå miljömärkningar i relation till hållbar konsumtion har beteendeteori varit 
väsentligt. Arbetet har utgått från modellen om planerat beteende, för att bilda en förförståelse 
för vad som kan påverka en konsuments val. För att komplettera och förstå området ännu bättre 
har centrala områden, såsom konsumentbeteende och informationsassymmetri studerats med 
hjälp av litteratur.   

3.4 Urval och bortfall 
Studenter i Örebroregionen valdes ut som fokuserat studieobjekt. Urvalsgruppen utgörs av 
medlemmar i Facebookgruppen “Dem kallar oss studenter”, vilket är en grupp för studerande 
på Örebro universitet. Vidare har ett åldersspann mellan 18-30 år specificerats för att garantera 
att undersökningen avgränsas med variabeln “unga”.  
 
Enkäten publicerades i ett onlineforum med många medlemmar, vilket i detta fall leder till ett 
självurval. Denna typ av urval innebär att respondenterna själva väljer om de vill besvara 
enkäten, vilket enligt Jacobsen (2017) kan innebära systematiska skevheter. Vidare kritik mot 
denna typ av distribuering är att endast de som är medlemmar kan svara. Sett till denna 
undersökning  är det dock inget större dilemma då enkäten kommer publiceras i ett forum där 
medlemmarna endast utgörs av personer med kopplingar till Örebro universitet. För att 
minimera de negativa aspekterna med självurval kommer enkäten publiceras flera gånger, i 
syfte att möjliggöra för högre svarsfrekvens (ibid). Den kommer även att beskrivas med en 
generell förfrågan om svar för att undvika endast hållbarhetsintresserade respondenter. Vid 
enkätundersökningar är det viktigt att räkna med bortfall, eftersom medvetenhet är ett första 
steg för att kunna kontrollera kritiska aspekter (Bryman & Bell 2015). Enkätens form och längd 
bearbetades noggrant och respondenternas anonymitet säkerhetsställs, något Jacobsen (2017) 
lyfter som två sätt att minimera bortfall.  
 
Facebookgruppen där enkäten distruberats har cirka 20 000 medlemmar. Av dessa uppskattas 
hälften (10 000) att försvinna med argumentet att de är föredetta studenter, numera 
examinerade, vilket resulterar i ett urval om 10 000 stycken. Vidare är en andel av 
medlemmarna i gruppen inte inom det önskade åldersspannet samt att vissa är lärare, 
professorer eller andra typer av anställda. Det innebär slutligen en uppskattning på cirka 4 000 
kvarvarande medlemmar, vilka utgör undersökningens urval. Det önskade antalet svarande, 
200 stycken, motsvarande 5 % av de specificerade medlemmarna, vilket kan antas vara en 
rimlig andel. För att öka möjligheten till fler svarande kommer enkäten vara publicerad under 
minst tre dagar. Den var slutligen tillgänglig i fyra dagar och nådde ut till 170 respondenter, 
varav 159 stycken godkända, vilket utgör 4% av urvalet.  
 
Den slutliga svarsfrekvensen blev lägre än förväntat, vilket kan innebära att generalisering inte 
är möjlig i samma utsträckning. Det kan också påverka möjligheten till en mer korrekt analys 
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och eventuella slutsatser. Jacobsen (2017) nämner att frågeformulärs längd och komplexitet är 
avgörande för en undersöknings svarsfrekvens. Eftersom arbetet bygger på ett 
multidimensionellt förhållningssätt har det inneburit en mer omfattande och delvis komplex 
enkät, vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen negativt. Ytterligare en möjlig orsak till  relativt 
låg procentandel svar skulle kunna vara självurvalet. Då finns det risk att de som väljer att svara 
skulle kunna vara de som är mest intresserade eller insatta i ämnet, vilket kan komma att prägla 
resultatet (Jacobsen 2017). I detta fall kan inte bortfallet anses vara slumpmässigt, därmed antar 
vi, med stöd från Jacobsen (2017), att de icke-svarande antingen är mindre intresserade, saknar 
kunskap eller inte vill uttala sig om ämnet. Det medför därför ytterligare risk för ett vinklat 
resultat som kan påverka undersökningens validitet, vilket bör tas i åtanke när resultatet 
granskas. Å andra sidan ämnar undersökningen att visa hur ett ökat intresse till exempel 
påverkar en konsuments attityd till miljömärkningar, vilket gör kritiken om ett ensidigt utfall 
mindre relevant. Ytterligare ett argument för studiens fortsatta reliabilitet är att den valda 
analysmetoden syftar till undersöka samband, därför är även eventuell kritik till det låga antalet 
respondenter inte av lika stor vikt. Wrights (2015) vetenskapliga artikel undersöker 
problematiken kring en låg svarsfrekvens, vilket han menar är av stor relevans då det går att 
urskilja en markant minskning under de senaste decennierna. Det har inneburit att förmågan att 
generalisera och dra slutsatser har ifrågasatts, något som gäller även detta arbete. Författarens 
undersökning visar dock på att resultat från studier med låg frekvens kan vara 
generaliseringsbara, vilket inger ytterligare stöd för denna studies resultat. Den låga 
svarsfrekvensen på 4% skulle därför kunna förklaras med den nedgång som identifierats.  

3.5 Enkäten och dess syfte 
Den kvantitativa metoden utgörs i denna uppsats av en enkät. Undersökningen syftar dock till 
att mäta kvalitativa variabler, vilket gör det extra viktigt att redogöra för frågornas syfte och 
relevans. Processen kan liknas med en operationalisering, som innebär att man tar kvalitativa, 
icke mätbara begrepp, och bryter ned dem för att göra de kvantitativt undersökningsbara 
(Bryman & Bell 2015; Jacobsen 2017). Vid redogörande av frågornas syfte och relevans 
kopplas, bland annat, de teoretiska områdena och begreppen samman med enkätens 
frågeställningar (Jacobsen 2017), se nedanstående tabell. Denna konkretisering är avgörande 
för att resultatet ska vara av relevans och nytta, där syftet är att visa på undersökningens 
reliabilitet (ibid).  
 
Studien utförd av Taufique et al. (2019) resulterade i en presentation av multidimensionella 
mätvariabler som anses viktiga för framtida forskning av miljömärkningars relevans. Dessa 
kommer ligga till grund för arbetets undersökning och berör åtta områden. Då arbetet syftar till 
att undersöka konsumtionsmönster, miljömärkningars påverkan med mera och utgår från 
beteendeteori har avgränsning gjorts. De slutliga behandlade områdena är följande;  
 
Consumer knowledge → konsumenters förkunskap 
Consumer awareness and involvement → konsumenters medvetenhet och engagemang  
Credibility of environmental quality → trovärdighet bakom miljöengagemang  
Consumer trust → konsumenters tillit 
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Persuasiveness → förmågan att övertyga 
Information clarity → informationens tydlighet  
 
Enkätens frågor är utformade utifrån de framtagna multidimensionella mätvariablerna inom 
ovanstående områden (Taufique et al. 2019). Ytterligare inspiration har hämtats från Paul´s et 
al. (2015) forskning, som även den bekräftar den multidimensionella synen på problematiken 
kring miljömärkningar och hållbar konsumtion. Då deras studie också utgår från teorin om 
planerat beteende blir den väl lämpad att hämta inspiration från. De ovannämnda författarna 
har framställt två, båda granskade, artiklar och förser därmed undersökningen med en 
välgrundad utgångspunkt. Eftersom arbetets enkät främst utgår från redan granskad forskning 
så säkerställer det att innehållet är mätbart och kvantifierat, vilket innebär högre reliabilitet. 
Kritik till användningen av Taufique´s et al. (2019) variabler är dock att de ursprungligen är 
formulerade på engelska, vilket ställt krav på översättning och därmed är även viss tolkning 
gjord. För att ytterligare stärka enkätens trovärdighet har två kontrollfrågor ställda i motsatt 
form inkluderats, ett sätt som stöds av Jacobsen (2017). Vidare har en del frågor kompletterat 
Taufique’s et al. (2019) undersökning, vilket innebär att vissa är självkonstruderade eller 
influerade av Paul et al. (2015). Exempelvis de demografiska frågeställningarna samt ett flertal 
under enkätens andra del. Det gäller frågorna 5-9, 15-17, 22 och 34-36, se bilaga 3. Enkäten 
behandlar även ett fåtal öppna frågor och svarsalternativ för att göra enkäten mindre sluten och 
minska risken för ett vinklat resultat. Enkätens alla frågor återfinns i bilaga 3, där 
kontrollfrågorna utgörs av fråga 10 och 23. Ordinarie mätvariabler från Taufique et al. (2019) 
återfinns i bilaga 2, där de variabler som inte använts anges i kursiv text, och det redogörs även 
för vilken enkätfråga som motsvarar vilken mätvariabel.  
 
För att på ett transparent och tydligt sätt redogöra för frågornas relevans för arbetet har en tabell 
konstruerats. Nedan visas frågornas syfte och koppling till teori:  
 
 

Fråga  Syfte med fråga  Område/ 
variabel 

Koppling till vald teoretisk modell - 
Theory of planned behaviour   

1 Sålla bort icke-studenter Demografisk 
variabel 

 

2 Sålla bort de som inte 
innefattas av åldersspannet 

Demografisk 
variabel 

 

3-4  Kön och inkomstkälla Demografisk 
variabel 

 

5-7 & 
9  

Respondenternas 
inställning till hållbarhet  

Attityd Mäta instrumentell och 
erfarenhetsbaserad attityd 

8  Mäta graden av 
engagemang  

Aktivitet Grad av faktiska genomförda hållbara 
handlingar  
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10  Kontrollfråga ställd i 
negativ form 

  

11- 14 Skapa uppfattning om 
respondenternas kunskap 
(generellt om hållbarhet) 

Attityd Mäta den instrumentella attityden  

15-17 Skapa uppfattning om 
respondenternas 
omgivnings påverkan 

Subjektiva 
normer  

Mäta omgivningens eventuella 
påverkan på handlingen  

18  Skapa uppfattning om 
förkunskap om 
miljömärkningar  

Attityd Mäta den instrumentella attityden 

19  Miljömärkningars påverkan 
på handlingens 
genomförande  

Upplevd 
beteendekontroll 

Undersöka om miljömärkningar leder 
till ökad känsla av kontroll/möjlighet 
att genomföra handlingen 

20-21 Respondenternas 
inställning till 
miljömärkningar 

Attityd och 
upplevd 
beteendekontroll 

Mäta graden av instrumentell attityd 

22 Respondenternas 
inställning till 
miljömärkningarnas grad 
av uppfyllelse av deras 
syfte 

Upplevd 
beteendekontroll 

Bidrar de till ökad information och 
därmed ökad uppfattning om kontroll 
av handlingen  

23 Kontrollfråga ställd i 
negativ form 

  

24-28 Miljömärkningars 
trovärdighet 

Attityd   

29-31 Miljömärkningars påverkan 
på konsumtionen  

Självskattat 
beteende 

Mäta miljömärkningars påverkan på 
konsumtionen till följd av 
respondenternas inställning 

32, 34 Testa om respondenterna 
anser kritiken densamma 
som tidigare 
undersökningar  

Kritik mot 
miljömärkningar 

 

33, 35  Framtida 
rekommendationer    

  

 
Tabell 1 - syfte med enkätens frågor. 
 
Kritik gentemot de egenkonstruerade frågorna skulle kunna vara att undersökningens validitet 
och reliabilitet kan bli lidande. Sett från det perspektivet skulle ett bättre val kunna varit att ta 
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in ytterligare undersökningar som underlag till de frågorna. Valet motiveras dock med 
Taufique´s et al. (2019) slutsats om att många av de tidigare forskningsundersökningar som 
gjorts inom området endast har studerat ämnet ur ett endimensionellt perspektiv. Då ett 
multidimensionellt synsätt efterfrågas för att möjliggöra för bättre förståelse och analys, stödjer 
det undersökningens val av frågor. 
 
Det multidimensionella undersökningssättet innebär att vissa frågor berör samma variabel, 
vilket kan ses som negativt då det medför viss upprepning. Å andra sidan kan det leda till att 
resultatet blir mer nyanserat och inger en mer korrekt bild av verkligheten vilket bidrar till 
validiteten (Taufique et al. 2019). Ytterligare kritik till de slutgiltiga frågorna är att de är ställda 
på ett sådant sätt att respondenterna kan uppfatta det som negativt att svara det lägsta 
alternativet. En annan reflektion kring studien av Taufique et al. (2019) är att den utförd i 
Malaysia, och därmed kan det innebära skillnader jämfört med Sverige. Däremot uttrycker 
författarna att de framtagna mätvariablerna är universella och därav bör det inte vara något 
hinder att de används i andra studier och länder.  

3.6 Databearbetning och analysmetod  

Den insamlade empirin sammanställdes i Excel för att sedan utgöra underlag för empirins 
tabeller, diagram samt analyser i Stata, se avsnitt 4. Steget i bearbetningsprocessen kallas för 
kodning, där svaren tolkas och översätts till relevant underlag (Jacobsen 2017). Kodningen 
kommer se olika ut då enkäten innehåller både nominell och ordinal mätnivå. Nominell mätnivå 
innebär att respondenterna grupperas efter de kategorier som svarsalternativen utgör, 
exempelvis efter könstillhörighet eller sysselsättning (ibid). Ordinal mätnivå innebär istället att 
svaren utgörs av rangordning och respondenterna kategoriseras sedan efter exempelvis hur väl 
ett påstående uppfattas stämma in (ibid). Det ligger sedan till grund för arbetets analys, där den 
insamlade empirin skall knytas an till arbetets teoretiska utgångspunkt. 
 
Analysmetoden kommer utgöras av en regressionsanalys, vilket är ett analysverktyg som 
behandlar en beroende variabel och dennes förhållande till en eller flera förklarande variabler 
(Naghshpour 2016). Analysen innefattar multipla variabler, i detta fall två förklarande i relation 
till en beroende. Syftet är att testa arbetets båda hypoteser samtidigt, och möjliggöra för tydlig 
analys kopplad till modellen TPB. Ett viktigt första steg inom denna analysmetod är att 
säkerställa att de förklarande variablerna inte är korrelerade (ibid). Dataprogrammet Stata utgör 
verktyget för de statistiska analyserna. Korrelationsanalys användes även för att testa det 
grundläggande antagandet som gjordes början av arbetet; att positiv attityd till hållbarhet (A1) 
leder till positiv attityd till miljömärkningar (A2). Korrelationen visade sig vara stark mellan 
de två variablerna och därför gjordes antagandet att attityden till miljömärkningar ensamt kan 
användas i undersökningen av hypotes 1. Det bekräftades ytterligare med undersökning om 
båda berörda attityder; instrumentell och erfarenhetsbaserad. Då flertalet frågor behandlade 
samma variabler gjordes en sammanställning i form av ett index utifrån svaren på frågorna, 
bestående av ett medelvärde. Indexet för attityd till miljömärkningar, alltså variabel A2, bestod 
av frågorna 20-21, 23, 25, 27, 29-30 och 33. Indexet för subjektiva normer utgjordes av svaren 
på frågorna 15-17 och representerar S1 i regressionsanalysen. Den beroende variabeln, Y, 
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bestod av frågorna 8, 19 och 31 och visade på den slutliga handlingen - hållbar konsumtion i 
relation till miljömärkningar. Innan dessa variabler ställdes mot varandra i en multipel 
regressionsanalys undersöktes huruvida de var normalfördelade, något Naghshpour (2016) 
lyfter som ett viktigt steg. Bedömningen gjordes att indexen var approximalt normalfördelade 
och därmed krävdes ingen transformering (ibid). Därefter undersöktes korrelationen mellan A2 
och S1 för att faställa att de inte var möjligt att identifiera ett starkt samband. 
Regressionsanalysen presenteras under arbetets empiriavsnitt och diskuteras sedan under 
analysen.  
 
Författarna till denna uppsats har begränsade kunskaper i statistik och Stata, vilket skulle kunna 
få effekt på studiens resultat, exempelvis i form av felkommando i Stata något som i sin tur 
kan påverka arbetets analys. Dock har författarna på ett aktivt sätt försökt att motverka den 
risken genom att ta stöd från litteratur samt professorer insatta i ämnet. För att en 
regressionsanalys ska vara trovärdig och bidra med användbar data är det vissa krav som bör 
uppfyllas gällande validitet och reliabilitet (Naghshpour 2016). Exempelvis kan hänsyn tas till 
p-värde, t-värde, konfidensintervall, förklaringsgrad med mera för att påvisa att 
regressionsanalysens Beta-estimatorer  är signifikanta (ibid). Alfa ska i ett 95% intervall vara 
mindre än 0.05, vilket kan argumenteras vara det viktigaste att ta hänsyn till för att bekräfta 
signifikans. Då regressionsanalysen bestod av ett positivt test ska t-värdet vara mindre än 
1.645. Dessa värden presenteras och diskuteras vidare i arbetets analysdel. 
 
På grund av att undersökningen innebar viss exkludering av respondenter påverkar det analysen 
till viss del, då en jämförelse inte är möjlig. För att motverka det utgörs analysen istället av en 
jämförelse med tidigare forsknings resultat.  
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4. Empiri/resultat  
I följande avsnitt redogörs den insamlade empirin från den genomförda enkätundersökningen. 
Empirin kommer presenteras i diagram och tabeller följt av en beskrivande text. Diagrammen 
är skapade i google docs kalkylark samt Microsoft excel. Regressions- och korrelationsanalys 
är gjorda i statistikprogrammet Stata. Innehållet kommer sedan analyseras och diskuteras 
vidare i senare avsnitt i arbetet.  
 
Enkäten besvarades av 170 personer med ett bortfall på 11 personer vilket var  en följd av de 
exkluderande variablerna “sysselsättning” och “ålder” samt på grund av tekniska fel. De frågor 
som handlar om subjektiv bedömning är utformade med svarsalternativ på en 7-gradig skala, 
där 1 innebär instämmer inte alls, 4 innebär varken eller och 7 innebär instämmer helt. 2 och 5 
står för lite och 3 och 6 står för till viss del. Definitionen är lånad och översatt från Young, 
Lierman, Powell-Cope, Kasprzyk och Benoliel (1991). 
 

 
Diagram 1 - Demografiska variabler  
 
Ovan presenteras svaren på de demografiska frågorna; kön, ålder och inkomstkälla i ett 
sammanfattande diagram. Bland respondenterna definierade 64,2% sig som kvinnor och 35,8% 
som män. Under denna fråga fanns det fyra svarsalternativ men endast två av dem valdes 
(kvinna och man). Av de 170 svarande respondenterna var det totalt 159 godkända personer 
inom det valda åldersspannet, det vill säga mellan 18 och 30 år. 16,1% svarade inom spannet 
18-21 (26 stycken), 58,4% svarande inom spannet 22-25 år (93 stycken) och 24,8% svarade 
inom spannet 26-30 år (40 stycken). En respondent uppgav ålder äldre än 30 år och uteslöts 
därför i resterande del av undersökningen. Majoriteten, det vill säga 55,6%, svarade att de får 
sin inkomst från “studiemedel och lön från extraarbete” och 41,9% får sin inkomst från enbart 
studiemedel. Svarsalternativet “annat” valdes av 1,9% och endast lön var det 0,6% av de 
svarande som valde. 
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Tabell 2 - Sammanställning av empiri 
 
Ovanstående tabell presenterar resultat från utvalda enkätfrågor vad gäller både enskilda frågor 
men också sammanslagna. Sammanslagningen har gjorts genom att räkna ut medelvärde för de 
frågor tillhörande respektive variabel, för att uppnå en multidimensionell variabel (Taufique et 
al. 2019). Svarsalternativen var uppdelade i en 7-gradig skala där 1 = instämmer inte alls och 
7 = instämmer helt. 
 
För att öka tydligheten har indelningarna “rad” och “berör enkätfråga” använts. Ytterligare en 
kolumn finns med där själva frågan eller den undersökta variabeln är utskriven. Vidare 
presenteras intervallet 1-7 med tillhörande procentenhet under respektive svarsalternativ. De 
första fyra utgör resultat från enkätfrågor och de resterande är multidimensionella resultat. 
 
Då undersökningen anammar ett multidimensionellt synsätt innebär det att vissa frågor slagits 
ihop för att beskriva samma sak vilket presenteras under rubriken “multidimensionella 
resultat”. Ytterligare presenteras de olika frågor som ligger till grund för variablerna i 
regressionsanalysen.  
 
 
 
Rad 1  
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Denna rad visar om hänsyn tas till hållbarhet när respondenterna konsumerar. De flesta 
respondenter (85%) har svarat 4 eller mer. Det mest frekventa svarsalternativet var 5, vilket 
motsvarar 35,2% av respondenterna.  
 
Rad 2  
Raden beskriver i vilken utsträckning respondenterna aktivt letar efter miljömärkningar vid 
konsumtion av dagligvaror. Diagrammet visar på en stor variation mellan respondenterna och 
det är inget svarsalternativ som avviker markant från de andra. Det svarsalternativ som valdes 
av flest respondenter var alternativ 5 (20,8%) och det minst frekventa svarsalternativet var 1 
(8,2%).  
 
Rad 3 
Vid påståendet “miljömärkningar påverkar mina inköp av dagligvaror” är de tre mest frekventa 
svarsalternativen alternativ 3 (18,9%), alternativ 4 (20,1%) och alternativ 5 (23,3%).  66,1 
procentenheter, alltså majoriteten, har svarat 4 eller högre. 
 
Rad 4 
Raden visar svaren på frågan “miljömärkningar är för komplexa”. Denna fråga är ställd i 
motsats form vilket innebär att låga svarsalternativ betyder att miljömärkningar inte är för 
komplexa medan höga svarsalternativ innebär att  respondenterna anser de vara för komplexa. 
54,7 procentenheter har svarat alternativ 1-3, alltså att de inte anser miljömärkningar vara för 
komplexa medan 27 procentenheter svarat alternativ 5-7. Majoriteten tycker alltså att 
miljömärkningar inte är för komplicerade. Svarsalternativ 4 valdes av 18,2%.  
 
Rad 5 
Raden visar svaren på frågan “jag känner mig uppdaterad inom miljömärkningar”. 53,4 
procentenheter har valt svarsalternativen 1-3 och därmed känner majoriteten av respondenterna 
att de inte är uppdaterade inom miljömärkningar.  
 
Rad 6 
Raden visar ett index, som beräknats med medelvärde av svaren på frågorna; “Produkter med 
miljömärkningar är trovärdiga/pålitliga”, “Miljömärkningar är en trovärdig källa på 
information om en produkts miljövänlighet”, “Företag relaterade till miljömärkta produkter är 
genuint hängivna till att skydda miljön” och “Det miljömärkningar uttrycker är 
sanningsenligt”. Diagrammet visar att 53% svarat 4 eller lägre och 47% 5 eller högre.  
 
Rad 7 
Sjunde raden innefattar medelvärdet av de frågor som berör komponenten subjektiva normer i 
TPB-modellen, vilket innebär omgivningens påverkan på respondenten. I detta fall inkluderas 
enkätens frågor “vi pratar om hållbarhet i min umgängeskrets”, “jag påverkas av min 
umgängeskrets i mina konsumtionsval” samt “min umgängeskrets har generellt stor påverkan 
på mig”. I diagrammet är det möjligt att urskilja att majoriteten av de svarande har valt 
svarsalternativ 4 eller högre.  
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Rad 8 
Åttånde raden innefattar medelvärdet av de frågor som berör komponenten instrumentell attityd 
i TPB-modellen, vilket innefattar den förkunskap som respondenten besitter gällande 
hållbarhet i allmänhet. Här inkluderas enkätens frågor “Jag är insatt i hållbarhet”, “Jag vet 
innebörden av begreppet “återvunnen”, Jag vet innebörden av begreppet “miljövänlig”, “Jag 
vet innebörden av begreppet “organisk””, samt “Jag vet innebörden av begreppet 
“energieffektiv””. Ur diagrammet går att urskilja att respondenterna anser sig ha relativt goda 
förkunskaper om hållbarhet generellt.  
 
Rad 9 
Nionde raden innefattar medelvärdet av de frågor som berör komponenten erfarenhetsbaserad 
attityd i TPB-modellen, vilket innefattar den känslomässiga attityden till hållbarhet i allmänhet 
och hållbar konsumtion. I detta fall inkluderar det enkätens frågor “Jag är intresserad av 
hållbarhet “, “Jag mår bra när jag konsumerar hållbart” samt “Jag tycker inte att hållbarhet är 
viktigt”. Den sistnämnda variabeln är konverterad till positiv form innan sammanslagning med 
de andra variablerna. Ur diagrammet går att urskilja att den erfarenhetsbaserade attityden hos 
respondenterna är starkt positiv. 
 
Rad 10 
Variabel Y - Miljömärkningars påverkan på unga studenters konsumtion. Det är den beroende 
variabeln i arbetets regressionsanalys och utgör den självskattade handlingen i TPB-modellen. 
Sett till tabellen var det mest frekventa svarsalternativet 5 med en procentandel på 26,4% och 
majoriteten 52,4% svarade 5 eller mer. Den behandlar frågorna “Jag tar hänsyn till hållbarhet 
när jag konsumerar”, “Jag letar efter en logga eller ett märke som kännetecknar miljöansvar 
när jag konsumerar dagligvaror” och “Miljömärkningar påverkar mina inköp av dagligvaror”.  
 
Rad 11  
Variabel A1 - Attityd till hållbarhet generellt. Raden visar att 78 procentenheter svarade 5 eller 
mer och att det mest frekventa värdet i intervallet 1-7 var 7 med en procentandel på 33,2%. 
Den minst frekventa var 1 som endast uppgick till 0,6%. Rör frågorna “Jag är intresserad av 
hållbarhet”, “Jag är insatt i hållbarhet”, “Jag mår bra när jag konsumerar hållbart”, “Jag tycker 
inte hållbarhet är viktigt”, “Jag vet innebörden av begreppet återvunnen”, “Jag vet innebörden 
av begreppet återvunnen”, “Jag vet innebörden av begreppet miljövänlig”, “Jag vet innebörden 
av begreppet organisk” och “Jag vet innebörden av begreppet energieffektiv”.  
 
 
Rad 12  
Variabel A2 - Attityd till miljömärkningar. Raden visar att 57,3 procentenheter svarat 5 eller 
högre samt att det mest frekventa värdet i intervallet 1-7 var 5. Det minst svarade alternativet 
var alternativ 1, vilket 3,6% av respondenterna svarade. Raden innefattar frågorna “Jag anser 
mig själv förstå miljömärkningars innebörd”, “Jag känner mig uppdaterad inom 
miljömärkningar”, “Jag anser att miljömärkningar minskar kunskapsglappet mellan 
producenterna och konsumenterna”,  “Jag vet inte vad miljömärkningar är”, “Produkter med 
miljömärkningar är trovärdiga/pålitliga”, “Företag relaterade till miljömärkta produkter är 
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genuint hängivna till att skydda miljön”, “Min attityd till en produkt blir mer positiv om den 
har en miljömärkning”, “Jag värderar produkter med miljömärkningar högre än produkter 
utan” och “Miljömärkningar är för komplexa”. 
 
Rad 13  
Variabel S1 - Subjektiva normer. Raden visar att 50,1 procentenheter svarat alternativ 5 eller 
högre och att det mest frekventa värdet i intervallet 1-7 var 5 vilket 26,6% av respondenterna 
svarade. Det minst valda alternativet var alternativ 1, vilket 7,8% svarade. Den innefattar 
frågorna “Vi pratar om hållbarhet i min umgängeskrets”, “Jag påverkas av min umgängeskrets 
i mina konsumtionsval” och “Min umgängeskrets har generellt stor påverkan på mig”.  
 

 
Diagram 2 - Fungerar miljömärkningar som hjälpmedel för att konsumera hållbart 
 
På frågan “Fungerar miljömärkningar som hjälpmedel för att konsumera mer hållbart” svarade 
majoriteten, 58,5%, att de delvis fungerar som hjälpmedel. Därefter svarade 34,6% ja, att de 
fungerar som hjälpmedel medan 5,7% inte tycker de fungerar som hjälpmedel medan 1,3% 
valde ingen åsikt.  
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Diagram 3 - Vem ska sköta kontrollerna av miljömärkningar 
 
Ovanstående diagram visar på delade meningar om staten eller en tredje part i form av ett 
utomstående företag bör sköta kontrollerna av miljömärkningar. 41,6% svarade tredje part 
medan 43,4% ansåg staten som det bästa alternativet.  
 
 

Tabell 3 - Sammanställning hållbarhetsintresse hos kvinnor respektive män  
 
Sammanställning och jämförelse mellan könen och påståendet “jag är intresserad av 
hållbarhet”. Tabellen visar endast svarsalternativen 5, 6 och 7 för att undersöka om det finns 
skillnad angående högt intresse mellan könen. Resterande procent har alltså svarat 4 eller lägre. 
Tabellen visar att intresset överlag är stort för hållbarhet, samtidigt som det visar att intresset 
verkar vara större hos kvinnor jämfört med hos män.  
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Tabell 4 - Korrelationsmatris 
 
Ovan visas en korrelationsmatris som innefattar undersökningens variabler. Korrelationen 
mellan A1 och A2 visas vara hög. Även båda A-variabler har en hög korrelation till Y.  
 

 
Tabell 5 - Regressionsanalys 
 
Ovanstående är en regressionsanalys som gjorts i statistikprogrammet Stata. Där S1 är 
subjektiva normer och A2 är attityd till miljömärkningar, alltså omgivningens påverkan. Y 
är den slutliga handlingen vilket i detta fall utgörs av hållbar konsumtion i relation till 
miljömärkningar. En regressionsanalys visar hur Y är beroende av X-variablerna, beroendet 
kan avläsas under riktningskoefficient (Coef.) och visar på hur Y förändras när X ökar med ett. 
Som nämnt i metodavsnittet används P-värde och T-värde för att visa på regressionens 
signifikans (Naghshpour 2016)). Adj. R-squared visar på variablernas förklaringsnivå, sett till 
tabell 5 förklarar A2 och S1 Y till ungefär 50%. Std. err visar på analysens standardavvikelse 
vilken visar hur svaren avviker från den räta linjen där Y ökar med 1 när A2 eller S1 gör det 
(ibid).  
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5. Analysdiskussion  
Följande avsnitt kopplar samman arbetets teori och empiri, samt analyserar utfallet av 
empirin. Det inleds med en diskussion om grundantagande som gjordes tidigt i arbetet för att 
sedan övergå till en analys av de olika undersökta variablerna. De kopplas sedan samman i en 
regressionsanalys. Analysen avslutas med diskussion om bland annat områdena 
informationsasymmetri och signaler för att sedan sammanfattas.  
 
Sett till undersökningens resultat bekräftas både hypotes H1 “En konsument med positiv attityd 
till hållbarhet engagerar sig i miljömärkningar som en utgångspunkt för deras konsumtion” och 
H2 “Omgivningens hållbarhetsintresse (subjektiva normer) påverkar individens 
konsumtionsvanor när det kommer till miljömärkta dagligvaror”. Vidare följer analys av 
empirin och teorin.  

5.1 Bekräfta ungas hållbarhetsintresse 

Utifrån tidigare forskning och debatter gjordes, i början av arbetet, antagandet att ungas 
hållbarhetsintresse även är högt sett till studenter i Sverige. Därefter antogs det att högt 
hållbarhetsintresse borde ha ett positivt samband med inställning till, och användning av 
miljömärkningar i relation till hållbar konsumtion. Det som kvarstod var frågan om effektens 
verkan.  
 
Unga studenters generella intresse för hållbarhet bekräftades och kan, bland annat, urskiljas 
med variabel A1 som visas i rad 11 i Tabell 2. Den visar att 78 procentenheter, efter 
sammankopplat index gjorts, har högt intresse då andelen hittas i alternativen 5 eller högre i 
intervallet 1-7. För att bekräfta grundantagandet ytterligare undersöktes attityden utifrån de två 
underkategorierna som presenteras i modellen TPB; erfarenhetsbaserad och instrumentell. De 
båda visar övervägande positiv inställning, se Tabell 2 rad 8 och 9. Resultatet visar att den 
erfarenhetsbaserade attityden till hållbarhet generellt var lite högre jämfört med den 
instrumentella. Det tyder på att unga studenter upplever hållbarhet som ett viktigt ämne sett till 
känslomässiga aspekter i större utsträckning än om man ser till instrumentell attityd. Paul´s et 
al. (2015) studie identifierade att ungas intresse för grön konsumtion grundas i en mer rationell 
kunskapsorienterad drivkraft, vilket denna studie till viss del då motbevisar. Å andra sidan 
visade även den instrumentella attityden på positiv möjlig påverkan vilket bekräftar det utfall 
Paul et al. (2015) fick. Viktigt att återge gällande denna analys är att det kan argumenteras för 
att denna studies resultat endast gäller i Sverige och att det därmed beror på skillnader på grund 
av det snarare än motbevisning.  
 
Utfallet gällande studenters hållbarhetsintresse visar att de båda typerna av attityd som 
modellen behandlar följer en  positiv trend. Forskning av Schena et al. (2015) visar, i linje med 
denna studie, att unga både har ett större intresse för hållbarhet, men också att de är mer aktiva 
och medvetna i sin roll som konsumenter. Att konsumenter besitter både en positiv 
instrumentell och erfarenhetsbaserad attityd har enligt Szmigin & Piacentini (2015) ett 
samband med det faktiska beteendet. Det talar för att unga studenters intresse också borde gå 
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att urskilja i deras konsumtionsvanor, vilket skulle kräva vidare studier som objektivt 
undersöker det faktiska beteendet. Vidare analys av unga studenters intresse är att, sett till 
Tabell 3, kvinnor verkar ha positiv attityd gentemot hållbarhet i större utsträckning än män. 
Det kan utgöra en intressant aspekt att analysera vidare i framtiden.  
 
 
Tabell 4 visar en hög korrelation mellan positiv attityd till hållbarhet (A1) och positiv attityd 
till miljömärkningar (A2), vilket bekräftar antagandet om samband. Det innebär att A1 har en 
positiv effekt på A2, något som styrker det tidigare antagandet att “om unga har en mer positiv 
inställning till hållbarhet kommer inställningen till miljömärkningar också vara mer positiv”, 
vilket är utgångspunkten i hypotes 1. Eftersom korrelationen mellan attityd till hållbarhet (A1) 
och attityd till miljömärkningar (A2) kan anses vara hög kan det, med relativt stor säkerhet, 
analyseras vidare kring A2 och anta att liknande resonemang även gäller A1. Det innebär också 
att de inte bör testas i samma regressionsanalys, vilket motiveras tidigare i metodavsnittet, på 
grund av att de till stor del förklarar samma sak.  

5.2 Attityd till miljömärkningar  
I ovanstående stycke bekräftas det positiva sambandet mellan attityd till hållbarhet (A1) och 
attityd till miljömärkningar (A2), vilket är av relevans för att testa hypotes 1. Från Tabell 2 kan 
A1 uppfattas som ännu lite mer positiv än A2. Då hållbarhetsintresse kan innefatta en mängd 
olika engagemang och/eller aktiviteter är det möjligt att argumentera för att konsumtion av 
miljömärkta produkter endast utgör en liten del. Därmed skulle resonemanget kunna förklara 
varför attityd till generell hållbarhet är lite mer positiv. Åter kopplat till korrelationen skulle 
det kunna hävdas att ett intresse för hållbarhet även ökar sannolikheten för ett intresse av 
miljömärkningar.  
 
I Atkinsons och Rosenthals (2014) undersökning fann de ett positivt samband mellan tillit och 
statligt engagemang, speciellt sett till lågengagemangsprodukter. Det skulle kunna vara en 
möjlig åtgärd som kan förbättra attityden till miljömärkningar, vilket också lyfts av Boström 
och Klintman (2008) samt Brach et al. (2018), eftersom trovärdighet och tillit i sin tur kan 
argumenteras påverka attityden. Även denna studie visade på att den som kontrollerar 
märkningarna spelar roll. Majoriteten av de förslag som angavs i den öppna frågan innehöll ett 
önskan om striktare regler och bättre kontroller. Enligt Diagram 3 råder det dock delade 
meningar om staten eller en tredje part ska utföra dessa kontroller för att undersöka huruvida 
märkningarna uppfyller de krav som finns. 43,4% anser att kontrollen ska ligga hos staten och 
41,6% anser att den ska ligga hos en tredje part, i form av ett utomstående företag. Därför går 
det ej, sett till denna studies resultat, att med säkerhet säga att statligt engagemang inger den 
största graden av tillit. Brach et al. (2018) nämner även informationsasymmetri som en viktig 
aspekt att se till gällande tillit och trovärdighet. Det skulle därför kunna argumenteras för att 
kraven på informationsinnehåll bör stärkas. Sett till denna studies resultat visar rad 6 i Tabell 
2 att 53,4 procentandelar anser miljömärkningars trovärdighet vara inom intervallet 1-4. Mest 
frekvent är 4 som motsvarar åsikten “varken eller”. Därav verkar märkningarna fortsatt inte 
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tagit bort informationsasymmetrin, men det kan samtidigt också argumenteras för att det inte 
heller är möjligt att uppnå.  

5.3 Subjektiva normer 
I Tabell 2 är rad 13 en sammanställning av enkätens frågor relaterade till subjektiva normer, 
det vill säga omgivningens grad av påverkan. Den visar att majoriteten av respondenterna har 
bedömt omgivningens påverkan som  4 eller högre, vilket kan tolkas som att unga studenter, i 
relativt hög grad, påverkas av sin omgivning. Både Paul et al. (2015) och Szmigin & Piacentini 
(2015) nämner påverkan från omgivningen som svårt att mäta. Vidare reflektion kring 
resultatet är den subjektiva uppfattningens roll, det kan tänkas vara svårt att uppskatta till vilken 
grad omgivningen påverkar. Sett till de kopplade frågorna talar resultatet för att påverkan är 
relativt hög gällande hållbarhet och konsumtionsvanor överlag. Det går emot Paul et al. (2015) 
som inte identifierar omgivningens påverkan som hög. Trots det bekräftar Paul et al. (2015) 
Ajzen´s (1991) modell om TPB och menar att den är av väl användbar för att studera 
konsumenters beteende. Därmed är det av fortsatt intresse att försöka förstå vilken roll 
omgivningen har på individen, men mest relevant är att studera i relation till resterande 
variabler i TPB-modellen, vilket görs i nästa avsnitt.  

5.4 Regressionsanalys 

 
 
Ovan presenteras återigen utgångspunkten i arbetet, den variant av TPB som undersökningen 
och även analysavsnittet utgår från. Modellen har uppdaterats och presenterar nu de förklarande 
A- och S-variablernas påverkan på Y-variabeln, vilken står för självskattat beteende i relation 
till konsumtion med miljömärkningar. Regressionsanalysen innefattar båda hypoteserna som 
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härstammade från den teoretiska referensramens innehåll, där teorin om planerat beteende 
utgör den centrala delen. Analysen bekräftade de båda hypoteserna i arbetet.  
 
För att resultatet ska kunna analyseras krävs ett fastställande om regressionens validitet där 
syftet är att beta-estimatorerna kan påvisas vara signifikanta. För att bekräfta det är p-värdet 
för respektive förklarande variabel av hög relevans, vilka kan avläsas i Tabell 5. Då båda 
variablernas P-värde är lägre än 0,05 kan signifikans garanteras. Validering kan även innefatta 
analys av t-värden, som i detta fall ska vara högre än det kritiska värdet 1,645 vilket uppfylls 
av respektive variabel. Ytterligare ett intressant värde att analysera i en regressionsanalys är 
förklaringsgraden. Den anger andelen som förklaras med hjälp av de valda variablerna och kan 
avläsas i Tabell 5 under R-squared. Utifrån den klargörs det att A1 och S1 förklarar Y till 
ungefär 50%, resterande beror på utomstående icke undersökta variabler. Då de utgör en 
mycket hög andel krävs analys. Det skulle kunna förklaras med att regressionen inkluderade 
två av tre variabler, sett till modellen TPB, och att den tredje aspekten “upplevd 
beteendekontroll” utgör resterande påverkan. Artikeln av Paul et al. (2015) visade att upplevd 
beteendekontroll har en påverkan på intentionen att konsumera gröna produkter, vilket 
ytterligare stödjer argumentet. Å andra sidan innebär det att den teoretiska modellen i så fall 
måste antas vara fullständig i förklaring av beteenden. För att undersöka det vidare och 
eventuellt identifiera andra betydande variabler krävs därför fortsatt forskning. 
 
Regressionsanalysen visade att attityder har störst påverkan på hållbar konsumtion i relation 
till miljömärkningar, när A2 ökar med 1 ökar Y med 0.9628. Det positiva sambandet skulle, 
återigen, kunna förklaras med det ökade intresset för hållbarhetsfrågor hos unga. 
Regressionsanalysen visade även att subjektiva normer till viss del påverkar unga studenter i 
frågan. Att dennes effekt är lägre bekräftades även av Paul et al. (2015) som diskuterade att det 
kan bero på att variabeln är svår att bedöma. Sett till det argumentet och den subjektiva 
undersökningen som innebar att respondenterna värderar sin egna förmåga kan S1 analyseras 
vara av hög komplexitet. Den sociala kontexten är därför intressant att diskutera vidare, där 
Paul et al. (2015) bland annat resonerar kring vilken utsträckning “social acceptans” har någon 
påverkan eller ej. Författarna lyfte i sin studie från 2015 att omgivningens påverkan inte var 
särskilt stor, i relation till de andra variablerna i TPB, och att en anledning skulle kunna vara 
att grön konsumtion inte är socialt accepterat ämne i alla avseenden. Vår studie visade att 
omgivningens påverkan är relativt hög sett till frågorna som endast behandlar subjektiva 
normer och hållbarhet. När den undersöks tillsammans med hållbar konsumtion och 
miljömärkningar visade den inte på samma påverkan som individuellt utan resultatet är i linje 
med författarnas. Det skulle kunna betyda att hållbarhet generellt är mer accepterat idag men 
att denna acceptans ännu inte nått miljömärkningar i samma utsträckning. Därmed kan det vara 
intressant att undersöknin vidare då det är av relevans att möjliggöra för anpassning till den 
nya efterfrågan som bland annat Schena et al. (2015) lyfter.  
 
Brach’s et al. (2018) belysning av den övervägande negativa bilden av miljömärkningar i bland 
annat media utgör ett motiv för vikten av att förstå och analysera omgivningens inverkan. Deras 
argument och diskussion skulle också kunna vara en möjlig förklaring till subjektiva normers 
lägre påverkan på hållbar konsumtion med miljömärkningar som utgångspunkt. Därmed kan 
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det också argumenteras för ett behov av vidare förståelse för medias ställningstaganden och 
påverkan. Brach et al. (2018) identifierar även en koppling mellan denna negativa bild och 
rådande informationsasymmetrin, där tillit samt trovärdighet anses minska asymmetrin. Rad 6 
i Tabell 2 visar att miljömärkningarnas trovärdighet, enligt denna studie, kan tolkas som något 
positiv. Majoriteten av respondenterna bedömer trovärdigheten som 4-5 i intervallet, vilket kan 
tolkas som att de besitter viss tillit, men eventuellt inte tillräcklig, för att det ska mynna ut i ett 
självskattat beteende.  
 
I ett flertal av de vetenskapliga artiklar som studerats i arbetsprocessen argumenteras det för 
att det är av stor vikt för företag att förstå beteende när det kommer till konsumtionsval, för att 
kunna påverka och förändra, i synnerlighet utebliven konsumtion. I likhet med denna slutsats 
visade även den genomförda undersökningen att beteende kan brytas ned, kartläggas och 
förklaras, därför kan det även argumenteras för att påverkan är möjlig. Det var tydligt i 
regressionsanalysen att attityd har stor påverkan på agerande, vilket innebär att det bör 
utvecklas innovativa arbetssätt som bidrar till positiv attityd. Här skulle företags signaler kunna 
utgöra en central aspekt, då det vore ett möjligt tillvägagångssätt att påverka attityd. Atkinsons 
och Rosenthals (2014) har studerat miljömärkningar utifrån signalteori. Det kritiska, enligt 
deras studie, är bland annat konsumenters förståelse och tillit till märkningarna. Sett från 
empirin visade indexet innefattande resultatet av frågorna som berörde miljömärkningars 
trovärdighet, se Tabell 2 rad 6, att ungefär hälften anser att de är trovärdiga och resterande att 
de är varken eller alternativt inte trovärdiga. Det påvisar en delad mening angående tillit till 
märkningarna, vilket tidigare forskning även hävdar, är kritiskt. Det skulle därför kunna 
argumenteras för att det krävs en förändring. Sett till S1 påverkan på Y i regressionsanalysen 
bekräftas att omgivningen har möjlighet till påverkan vilket ytterligare talar för att ett uteblivet 
beteende kan förändras.  

5.5 Upplevd beteendekontroll  
Undersökningen visar att majoriteten av respondenterna inte anser miljömärkningar vara för 
komplexa då 54,7 procentenheter har svarat alternativen 1-3, vilket i sin tur skulle kunna 
innebära ökad känsla av beteendekontroll, se rad 4 i Tabell 2. Dessutom visar undersökningen 
att 67,2 procentenheter tar hänsyn till hållbarhet när de konsumerar. Däremot anger 54,1 
procentenheter att miljömärkningar inte påverkar deras inköp av dagligvaror. Det är intressant 
då det inte går i linje med variabeln upplevd beteendekontroll, vilken säger att individer med 
hög kontroll över ett visst beteende/handling är mer trolig att genomföra den. Denna 
undersökning visar motsatt samband då en så pass hög procentandel inte använder sig av 
miljömärkningar som verktyg vid hållbar konsumtion, trots att de inte anser dem vara för 
komplicerade. Även fast upplevd beteendekontroll handlar om individens subjektiva 
uppfattning kan det här tänkas att frågan är för generellt ställd. Det skulle kunna innebära att 
respondenterna har valt en högre siffra än vad som är sanningsenligt, då risken finns att de 
anser sig tycka vissa märkningar är mindre komplexa än andra. Oavsett visar vår studie att det 
inte är märkningarnas komplexitet som utgör hinder för att de ska användas som verktyg till 
hållbar konsumtion, men möjliggör inte för vidare reflektion och slutsatser. Det kan tolkas som 
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att ytterligare forskning om vad som hämmar miljömärkningarnas effekt är relevant i 
framtiden.  
 
Samtidigt svarar 53,4 procentenheter, se rad 5 i Tabell 2, att de inte känner sig uppdaterade om 
miljömärkningar och drygt en fjärdedel av respondenterna anser sig inte förstå innebörden av 
dem, vilket skulle kunna innebära att de inte upplever hög beteendekontroll. Det skulle i sin tur 
kunna argumenteras för att vara en möjlig anledning till att respondenterna inte använder sig 
av miljömärkningar för hållbar konsumtion. Även Koos (2011) lyfte förståelsen för 
märkningarna som ett kritiskt moment då han menar att det krävs en mycket hög förförståelse. 
Utifrån denna undersökning är det dock inte möjligt att dra några generella slutatser om 
upplevd beteendekontroll då arbetet inte undersöker variabeln tillräckligt. 

5.6 Sammanfattning och slutsatser av analysdiskussion 
Grundantagandet om ungas hållbarhetsintresse bekräftades gälla även hos unga studenter i 
Sverige. Det innebar att den inledande delen av hypotes 1 godtogs och en korrelation mellan 
positiv attityd till hållbarhet generellt och attityd till miljömärkningar kunde undersökas och 
identifierades vara relativt hög. Regressionen visade att båda hypoteser stämmer och därmed 
blir två slutsatser från analysen att; en konsument med positiv attityd till hållbarhet är mer trolig 
att engagera sig i miljömärkningar som en utgångspunkt för deras konsumtion, och 
omgivningens hållbarhetsintresse (subjektiva normer) påverkar individens konsumtionsvanor 
när det kommer till miljömärkta dagligvaror. Analysen visade att attityder är det som påverkar 
unga studenter mest, vilket är i linje med vad Paul et al. (2019) kom fram till.  
 
Sett till regressionsanalysens resultat skulle även slutsats gällande möjlighet till påverkan 
kunna formuleras. Då utfallet visar på att både attityder och subjektiva normer förklarar ett 
självskattat beteende visar även denna undersökning att möjlighet till inflytande finns. Vidare 
slutsats från analysen är att tilliten till märkningarna kan antas vara otillräcklig. Utifrån 
diskussionen om huruvida tillit kan utgöra en möjlig åtgärd för att ytterligare bidra till positiv 
attityd kan därför ett behov av tydligare krav och kontroll identifieras, där råder det dock 
fortsatt delade meningar kring vem som bör reglera och kontrollera. 
 
Analysen mynnar sammanfattningsvis ut i en bredare förståelse för bakomliggande 
beteendevariabler vilket kan anses vara av vikt när det kommer till undersökning av den 
rådande konflikten gällande miljömärkta dagligvaror. Det kan anses vara ett praktiskt bidrag 
för att möjliggöra för påverkan och förbättring. Sambandet mellan attityd och konsumtion av 
miljömärkta dagligvaror samt mellan subjektiva normer och självskattat beteende visar att det 
ökade intresset till viss del börjat ge effekt men att det fortfarande råder viss konflikt. Där utgör 
tillit den mest kritiska aspekten, sett till denna studie.  

5.7 Förslag till vidare forskning  

Ett förslag till framtida undersökningar är att se till den upplevda beteendekontrollen för att 
analysera hur den påverkar intention och beteende. Det skulle med fördel kunna göras utifrån 
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ett liknande multidimensionellt sätt för att nå ett gynnsamt och relevant utfall. Det skulle även 
vara intressant att se till förhållandet mellan intention och den slutliga handlingen. Här tror vi 
att avgörande anledningar till uteblivet beteende kan identifieras vilket skulle kunna bidra med 
viktig information till företag. Ytterligare en intressant aspekt är en liknande undersökning från 
ett företagsperspektiv, för att bidra med rekommendationer för hur organisationer bör förhålla 
sig till denna nya, mer hållbara efterfrågan. Då studiens resultat visade en övervägande positiv 
inställning till miljömärkningar skulle vidare forskning även kunna se till socioekonomiska 
förutsättningar som ytterligare förklarande variabler, där till exempel studenters ekonomiska 
restriktioner skulle kunna utgöra en intressant aspekt. Även skillnader mellan kön vore en 
möjlig variabel, denna studie visade på viss differens vilket motiverar att intresset troligtvis 
skiljer sig i flera aspekter.  
 
Utifrån regressionsanalysens resultat skulle det även vara av intresse att genomföra en objektiv 
undersökning av det slutliga beteendet, dels då en förväntning finns gällande att de bekräftade 
variablerna bör ha effekt på den faktiska konsumtionen. Att utvärdera och utveckla Taufique´s 
et al. (2019) 27 mätvariabler är ytterligare en intressant tanke inför fortsatt forskning. 
  



 

38 

6. Referenslista  
Elektroniska källor 
Allerup, J., 2018. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige och andra länder  
[hämtad 28/5 2019] Se: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-
O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-Sverige-och-andra-lander/ 
 
Ecolabel Index, N.D. Alphabetic Index of 463 Ecolables [hämtad 9/5 2019] Se: 
http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/ 
 
Klefbom, E., 2011. Miljömärkena har sett sina bästa dagar [hämtad 9/5 2019] Se: 
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljomarkena-har-sett-sina-basta-dagar/ 
 
Naturskyddsföreningen, 2018. Ny trend trotsar konsumtionshetsen - färre nya kläder, mer 
second hand [hämtad 10/5 2019] Se: https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/ny-
trend-trotsar-konsumtionshetsen-farre-nya-klader-mer-second-hand 
 
Naturskyddsföreningen, N.D. Få koll på miljömärkningarna [hämtad 9/5 2019] Se: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/miljomarkningar  
 
NE, N.D.(a). Dagligvaror [hämtad 10/5 2019] Se:  
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dagligvaror  
 
NE, N.D.(b). Demografi [hämtad 10/5 2019] Se:  
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/demografi  
 
NE, N.D. (c) Subjektiv [hämtad 24/5 2019] Se: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/subjektiv 
 
NE, N.D. (d) Objektiv [hämtad 24/5 2019] Se: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/objektiv 
 
Persson, T., 2018. Studie: Människor villiga att ändra livsstil för klimatets skull [hämtad 9/5 
2019] Se: https://www.aktuellhallbarhet.se/studie-manniskor-villiga-att-andra-livsstil-for-
klimatets-skull-2/ 
 
Rosengren, L., 2016. Lista: 33 hållbarhetstalanger under 33 [hämtad 10/5 2019] Se: 
https://www.aktuellhallbarhet.se/lista-33-hallbarhetstalanger-33/ 
 
Tillväxtverket, 2018. Hållbar konsumtion [hämtad 10/5 2019] Se: 
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/sweden-food-arena/omrade-cirkular-
mat/hallbar-konsumtion.html?fbclid=IwAR17pvgTMJhVr2P18MXcLbnzIeJeWfK-
BJGXXc104usKzFSbjF9SpBZ0-sY  
 



 

39 

United nations development program, UNDP., N.D. Globala målen [hämtad 9/5 2019] Se: 
https://www.globalamalen.se/ 
 
Världsnaturfonden, WWF., N.D. Det här kan du göra [hämtad 10/5 2019] Se: 
https://www.wwf.se/klimat/det-har-kan-du-gora/ 
 
Tryckta källor 
Ajzen, I., 2005. Attitudes, Personality and Behavior. McGraw-Hill Education; Massachusetts  
 
Axelsson, B., & Agndal, H., 2019. Professionell marknadsföring. Lund; Studentlitteratur.  
 
Boström, M., & Klintman, M.,  2008. Eco-Standards, Product Labelling and Green 
Consumerism. Storbritannien; Palgrave Macmillan.  
 
Bryman, A. & Bell, E., 2015. Business research methods. New York; Oxford University 
Press 
 
Evans, M., Jamal, A. & Foxall, G., 2006. Konsumentbeteende. Malmö; Liber AB.   
 
Grankvist, P., 2012. CSR i praktiken - Hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna 
pengar. Stockholm; Liber AB. 
 
Jacbosen, D-I., 2017. Hur genomför man undersökningar? Introduktion till 
samhällsvetenskapliga metoder. Lund; Studentlitteratur AB.  
 
Jakobsson, B,. 2014. Moder mikroekonomi. Lund; Studentlitteratur AB.  
 
Naghshpour, S., 2016. Regression for economics, Second Edition. New York: Business 
Expert Press. 
 
Szmigin, I. & Piacentini, M., 2015. Consumer behaviour. Glasgow; Bell & Bain Ltd.  
 
Veblen, T., 1899/2007. The theory of the leisure class. Oxford: Oxford University Press  
 
Rapporter   
Liljenstolpe, C., & Elofsson, K. (2009). Miljömärkning, för konsumenten, producenten eller 
miljön? Jordbruksverket  
 
Sveriges Riksdag. (2016). Miljömärkning av produkter – En översikt över de 
miljömärkningar av produkter som finns i Sverige och i de övriga nordiska länderna. 
Stockholm; Riksdagstryckeriet.  
 
United Nations Environmental Program, UNEP. (2010). ABC of SCP - clarifying concepts on 
sustainable consumption and production. France; UNEP 



 

40 

 
Vetenskapliga artiklar 
Ajzen, I., 1991. Organizational Behavior and Human Decision Process, December, Vol 50, 
pp. 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T 
 
Atkinson, L. & Rosenthal, S., 2014.  Signaling the Green Sell: The influence of Eco-Label 
Source, Argument Specificity, and Product Involvement on Consumer Trust. American 
Academy of Advertising, Vol 43(1), pp 33-45. DOI: 10.1080/00913367.2013.834803  
 
Brach, S., Walsh, G. & Shaw, D., 2018. Sustainable consumption and third-party certification 
labels: Consumers’ perceptions and reactions. European Management Journal, April, Vol. 
36. pp. 254-265. http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2017.03.005     
 
Gallastegui, I.G., 2002. The use of eco-labels: a review of the literature. European 
Environment, Juli, Vol 12, pp. 316–331. Doi: 10.1002/eet.304 
 
Horne, R-E., 2009. Limits to labels: The role of eco-labels in the assessment of product 
sustainability and routes to sustainable consumption. International Journal of Consumer 
Studies, Mars, Vol. 33, pp. 175-182. Doi: 10.1111/j.1470-6431.2009.00752.x  
 
Koos, S., 2011. Varieties of Environmental Labelling, Market Structures, and Sustainable 
Consumption Across Europe: A Comparative Analysis of Organizational and Market Supply 
Determinants of Environmental-Labelled Goods. Journal of Consumer Policy, Jan, Vol: 34, 
pp. 127-151. Doi: 10.1007/s10603-010-9153-2 
 
Paul, J., Modi, A. & Patel J., 2015. Predicting green product consumption using theory of 
planned behaviour and reasoned action. Journal of Retailing and Consumer Services, Dec, 
Vol. 29, pp 123-134. Doi: 10.1016/j.jretconser.2015.11.006 

 
Schena, R., Netti, G., & Rossu, A., 2015. Cunsomers’ Behavior toward Green Products: A 
Signalling Theory Approach. International Journal of Business Administration, Oktober, Vol 
6, pp. 44-54. Doi: 10.5430/ijba.v6n6p44  
 
Taufique, K., Polonsky, M-J., Vocino, A., & Siwar, C., 2019. Measuring consumer 
understanding and perceptions of eco-labelling; Item selection and scale validation. 
International Journal of Consumer Studies, Januari, Vol 43, pp. 298-314. Doi: 
10.1111/ijcs.12510 
 
Wright, G., 2015. An empirical examination of the relationship between nonresponse rate and 
nonresponse bias. Statistical Journalof the IAOS, April, Vol 31, pp. 305-315. Dor: 10.3233/SJI-
140844 
 



 

41 

Young, H-M., Lierman, L., Powell-Cope, G., Kasprzyk, D., & Benoliel, J-Q., 1991. 
Operationalizing the Theory of Planned Behaviour. Research in Nursing & Health, Vol 14, pp 
137-144.  
 
 
 
 
  
     
    
   
 
 
  



 

42 

7. Bilagor 
Bilaga 1  

 
Klassificering av miljömärkningar  
(Horne 2009)  
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Bilaga 2  
 

 Consumer knowledge  Motsvarar enkätfråga  

1 I know the meaning of the term “recycled” 11 

2 I know the meaning of the term “eco-friendly” 12 

3 I know the meaning of the term “organic” 13 

4 I know the meaning of the term “energy-efficient” 14 

 Consumer awareness & involvement   

5 I have heard about the term “eco-label” 18 

6 I search for any logo or label on the product endorsing 
environmental concern when buying any product  

19 

7 I consider myself informed about eco-labels  20 

8 I consider myself an expert in terms of my knowledge of 
eco-labels  

 

9 I feel that I am fully involved with eco-labels  21 

 Credibility of environmental quality  

1
0 

Products endorsed by eco-labels comply with quality 
environmental standards  

 

1
1 

Eco-labels inform consumers about the environmental 
safety of a product  

24 

1
2 

Products endorsed by eco-labels are credible  25 

1
3 

Eco-labels are a reliable source of information about the 
environmental quality and performance of a product  

26 

 Consumer trust   

1
4 

Eco-labels are genuinely committed to environmental 
protection 

27 

1
5 

Most of what eco-labels say about products is true   

1
6 

If any eco-label makes a claim about a product, that 
claim is probably true  

28 

 Design and visibility  
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1
7 

Most eco-labels do not look appealing to me   

1
8 

I only pay attention to visually pleasing eco-labels   

 Persuasiveness  

1
9 

I have a more favourable opinion of products that 
feature an eco-label 

30 

2
0 

My attitude towards products is more positive when 
those products feature an eco-label 

29 

2
1 

Eco-labels influence my buying habits 31 

2
2 

When I look at eco-labels I think of reasons why I will 
buy the environmental-friendly products  

 

 Information clarity  

2
3 

Most eco-labels provide information using words that 
are technical 

 

2
4 

Eco-labels do not provide enough information 32 

2
5 

Most eco-labels are too complex 33 

 Private benefits   

2
6 

Eco-labels should report benefits such as tasting good 
and being healthier that directly satisfy my personal 
needs 

 

2
7 

Eco-labels should show some product benefits that 
would make me want to use the product 
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Bilaga 3  
Enkät - Studenter och hållbarhet  
 
Hej! 
Vi studerar ekonomi på Örebro Universitet och skriver just nu vår kandidatuppsats inom 
företagsekonomi. Denna enkät syftar till att undersöka ditt intresse för och kunskap om 
hållbarhet, detta med fokus på hållbar konsumtion. Enkäten tar cirka fem minuter att besvara. 
Hanteringen och bearbetningen av svaren kommer ske med hänsyn till GDPR och du som 
svarande kommer vara helt anonym genom hela processen.  
 
Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta emma-s97@hotmail.com. 
 
Tack för ditt svar! 
 
Del 1 - demografiska faktorer  
 

1. Sysselsättning  
- Studerar ett program på universitet/högskola 
- Studerar fristående kurs/kurser på universitet/högskola 
- Arbetar 
- Annat 

2. Ålder 

- Yngre än 18 
- 18-21 
- 22-25 
- 26-30 
- Äldre än 30 

3. Kön 

- Jag definierar mig som kvinna 
- Jag definierar mig som man 
- Jag definierar mig som hen 
- Jag vill inte ange 

4. Inkomst 

- Studiemedel 
- Studiemedel och lön från extraarbete 
- Endast lön 
- Annat 

 
 
Del 2 - hållbarhet  
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Följande påståenden kommer behandla din uppfattning om ditt intresse för och kunskap om 
hållbarhet. Svarsalternativen utgörs av en 1-7 skala där 1 är “instämmer inte alls” och 7 
motsvarar “instämmer helt”. 
Hållbarhet är ett brett begrepp som innefattar tre huvudområden; miljö, social och ekonomi. 
UNDP förklarar hållbar utveckling - “Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov”. 
Exempel på hållbara handlingar i vardagen är sopsortering, minskad användning av plast, 
miljövänliga rengöringsmedel, ekonomiskt hållbara investeringar med mera. 
 
5. Jag är intresserad av hållbarhet 

1-7 
6. Jag är insatt i hållbarhet 

1-7 
7. Jag anser att den privata konsumtionen är en viktig del av arbetet mot en mer 
hållbar värld 

1-7 
8. Jag tar hänsyn till hållbarhet när jag konsumerar 

1-7 
9. Jag mår bra när jag konsumerar hållbart 

1-7 
10. Jag tycker inte att hållbarhet är viktigt 

1-7 
11. Jag vet innebörden av begreppet “återvunnen” 

1-7 
12. Jag vet innebörden av begreppet “miljövänlig” 

1-7 
13. Jag vet innebörden av begreppet “organisk” 

1-7 
14. Jag vet innebörden av begreppet “energieffektiv” 

1-7 
15. Vi pratar om hållbarhet i min umgängeskrets 

1-7 
16. Jag påverkas av min umgängeskrets i mina konsumtionsval 

1-7 
17. Min umgängeskrets har generellt stor påverkan på mig 

1-7 
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Del 3 - miljömärkningar  
En del av hållbar konsumtion skulle kunna vara att handla miljömärkta varor. Denna studie 
riktar sig främst mot konsumtion av dagligvaror, det vill säga varor som du kommer i kontakt 
med dagligen som exempelvis livsmedel och hygienartiklar. Följande påståenden behandlar 
ditt intresse för och kunskap om miljömärkningar, samt eventuell påverkan på dina 
konsumtionsval. Svarsalternativen utgörs av en 1-7 skala där 1 är “instämmer inte alls” och 7 
“instämmer helt” 
 

 
*Bild på miljömärken för att förtydliga enkäten 
 
18. Jag är medveten om vad begreppet miljömärkning innebär 

1-7 
19. Jag letar efter en logga eller ett märke som kännetecknar miljöansvar när jag 
konsumerar dagligvaror 

1-7 
20. Jag anser mig själv förstå miljömärkningars innebörd 

1-7 
21. Jag känner mig uppdaterad inom miljömärkningar 

1-7 
22. Jag anser att miljömärkningar minskar kunskapsglappet mellan producenterna och 
konsumenterna 

1-7 
23. Jag vet inte vad miljömärkningar är 

1-7 



 

48 

24. Miljömärkningar informerar konsumenten om en produkts miljösäkerhet 

1-7 
25. Produkter med miljömärkningar är trovärdiga/pålitliga 

1-7 
26. Miljömärkningar är en trovärdig källa på information om en produkts 
miljövänlighet 

1-7 
27. Företag relaterade till miljömärkta produkter är genuint hängivna till att skydda 
miljön 

1-7 
28. Det miljömärkningar uttrycker är sanningsenligt 

1-7 
29. Min attityd till en produkt blir mer positiv om den har en miljömärkning 

1-7 
30. Jag värderar produkter med miljömärkningar högre än produkter utan 

1-7 
31. Miljömärkningar påverkar mina inköp av dagligvaror 

1-7 
32. Miljömärkningar är för komplexa 

1-7 
33. Vem ska sköta kontrollerna av att de märkta produkterna uppfyller kraven  

- Staten 
- Tredje part (utomstående företag) 
- Företagen själva 
- Övrigt: 

(möjligt att välja flera alternativ)  
34. Fungerar miljömärkningar som hjälpmedel för att konsumera mer hållbart 

- Ja 
- Nej 
- Delvis 
- Ingen åsikt 

 

35. Förslag på förbättring av miljömärkningar som hjälpmedel mot mer hållbar 
konsumtion mottages gärna! 

Öppen och frivillig fråga 

Tack för din medverkan! 
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