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Förord 
Denna kandidatuppsats är skriven under vårterminen 2019 på Högskolan i Halmstad som 
avslutande del i Internationella marknadsföringsprogrammet. Erfarenheter vi tar med oss från 
våren har lärt oss mycket om oss själva, både om våra begränsningar och om våra förmågor att 
genomföra och lösa utmanande uppgifter. Vi hoppas att läsarens behov, värderingar och 
förväntningar ger en positiv uppfattning av vår kandidatuppsats. 
 
Vi vill tacka vår handledare Hélène Laurell som väglett och stöttat oss under processen genom 
viktiga teoretiska byggstenar. Tack vare din guidning kan vi presentera en lyckad uppsats som 
vi båda är stolta över. Vi vill även tacka våra opponentgrupper för meningsfulla åsikter som 
förbättrat vår uppsats och motiverat oss att fortsätta kämpa i tuffa tider. Vi vill även skänka ett 
stort tack till studiens respondenter; utan er hade uppsatsen inte slutförts. 
 
Sist inte minst vill vi tacka varandra och oss själva för att vi vågat lita på våra instinkter och 
satsat helhjärtat på vår vision med uppsatsen trots motgång och tvivel. Vårterminen har präglats 
av nervositet, skratt, argumentationer och glädje, men det som varit konstant är vår hänsyn och 
respekt för varandra vilket gjort vår vänskap till en never ending story. 
 
 
 
 
 

The End. 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Julia Nilsson Ringi    Robyn Coffey 
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Abstract 
Title: Does plastic bags contribute to a negative brand image? A study on consumer perception 
and environmentally friendly attributes in green marketing. 
Date: 2019-05-20 
Level: Bachelor thesis in International Marketing (15 hp) 
Authors: Julia Nilsson Ringi & Robyn Coffey 
Supervisor: Hélène Laurell 
Examinator: Ulf Aagerup

 
Theoretical contribution: The thesis gives an explanation to how a consumer’s perception of 
brands is affected by environmentally friendly attributes in products.  
 
Problem formulation: How does the sales of plastic bags affect brand image? 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to explain the relation between consumer values, 
consumption and willingness to pay for environmentally friendly attributes. The thesis proceeds 
through a consumer perspective and highlights how needs, values and expectations represent a 
significant part in the consumers perception of a brand. 
 
Theoretical framework: The thesis’s framework is built upon existing theories with the 
intention to explain a company’s desire to build competitive brands, strengthen the relationship 
with consumers through stimuli and create a demand of the company’s green products, as well 
as to explain consumers ambition to reduce the negative effect on the environment and how the 
consumer responds to information based on earlier experiences.  
 
Methodology: This thesis is conducted with a deductive approach through a quantitative 
methodology consisting of 188 respondents. The study is designed as a survey and spread 
through our own social channels and the surveys questions was carefully formed by 
operationalized concepts relevant to the thesis. Secondary sources are scientific articles and 
books.  
 
Empirical findings & data analysis: The thesis analyzes the quantitative study and presents 
the results through theoretical models, tables, diagrams and text description through which we 
accept or reject hypothesis.  
 
Conclusion: The consumer has a willingness to consume products with environmentally 
friendly attributes and perceive brand more positively when they show consideration to the 
environment, but there were not a obvious correlation between consumer values and actual 
behavior. Therefor the first and second hypothesis was accepted, and the third was rejected. 
 
Keyword: Environmentally friendly attributes, perception, green marketing, values, 
expectations, needs, marketing communication, digitalization, green consumer, value-action-
gap, brand loyalty 
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Sammanfattning 
Titel: Bidrar plastpåsar till negativ varumärkesimage? En studie om konsumentuppfattning och 
miljövänliga attribut i grön marknadsföring. 
Datum: 2019-05-20 
Nivå: Kandidatuppsats i Internationell marknadsföring (15 hp) 
Författare: Julia Nilsson Ringi & Robyn Coffey 
Handledare: Hélène Laurell 
Examinator: Ulf Aagerup

 
Teoretiskt bidrag: Studien ger en samtida bild av hur konsumenten påverkas av miljövänliga 
attribut hos produkter i hens uppfattning av varumärken. 
 
Problemformulering: Hur påverkar försäljning av plastpåsar konsumentens 
varumärkesimage? 
 
Syfte: Syftet med studien är att förklara relationen mellan konsumentens värderingar, 
konsumtion och benägenhet att välja miljövänliga attribut. Studien utgår från ett 
konsumentperspektiv och belyser hur behov, värderingar och förväntningar representerar en 
signifikant roll i konsumentens uppfattning av varumärken.  
 
Teoretisk referensram: Studiens referensram är uppbyggd av befintliga teorier som avser att 
förklara företags önskan att bygga konkurrenskraftiga varumärken, stärka varumärkets relation 
till konsumenten genom stimuli och skapa efterfrågan av ett företags gröna produkter, samt att 
förklara konsumentens önskan att reducera hens negativa effekter på miljön och hur 
konsumenten svarar på information baserat på tidigare upplevelser och erfarenheter. 
 
Metod: Denna uppsats är utförd i en deduktiv ansats genom en kvantitativ metod bestående av 
188 respondenter. Undersökningen var utformad som en enkät och spreds via våra egna sociala 
kanaler. Enkätens frågor var noggrant utformade av operationaliserade begrepp relevanta till 
studien. Sekundära källor består av vetenskapliga artiklar och böcker.  
 
Empirisk resultat & dataanalys: Uppsatsen analyserar den kvantitativa undersökningen och 
presenterar resultaten i teoretiska modeller, tabeller, diagram och textbeskrivning genom vilka 
vi accepterar eller förkastar hypoteser.  
 
Slutsats: Konsumenten är benägen att konsumera produkter med miljövänliga attribut och 
uppfattar varumärken som visar hänsyn till miljön mer positivt. Dock fanns det inte en självklar 
korrelation mellan konsumentens värderingar och faktiskt beteende. Det ledde till att den första 
och andra hypotesen accepterades, och den tredje hypotesen förkastades.  
 
Nyckelord: Miljövänliga attribut, uppfattning, grön marknadsföring, värderingar, 
förväntningar, behov, marknadskommunikation, digitalisering, grön konsument, value-action-
gap, varumärkeslojalitet 
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1.0 Introduktion
 

 
1.1 Bakgrund 
Sedan 1980-talet har konsumtionen av produkter och tjänster ökat oerhört vilket har resulterat 
i en reducering av naturliga resurser och allvarlig skada på miljön (Chen & Chai, 2010) som 
exempelvis global uppvärmning och miljöföroreningar. Företag har länge försökt hantera deras 
negativa bidrag till miljön. Idag är det många företag som aktivt arbetar för att minska den 
miljöpåverkan som genereras av deras verksamhet, men det är fortfarande få företag som tar 
arbetet längre och implementerar minskad miljöpåverkan som en del av deras kärnverksamhet 
(Heimer, 2016). Denna insikt har lett till det rapida framträdandet av konceptet hållbar 
utveckling som lägger betoning på behovet att marknadsföra hållbarhet och förespråkar den 
utveckling som minskar negativ påverkan på miljön och samhället (Veleva & Ellenbecker, 
2001). För företagens marknadsföringsstrategier innebär hållbar utveckling två utmaningar; i 
det korta loppet är utmaningen konsumentens uppfattning av ekologiska och sociala 
miljöproblem vilket har stor påverkan på företag och deras aktiva marknad. Företag behöver ta 
hänsyn till förändrade kundbehov, nya lagar och regler, och en ny social tidsperiod som speglar 
en ökad oro över företags socio-miljöpåverkan. I det långa loppet är utmaningen att jakten på 
ett miljövänligare samhälle kräver grundläggande förändringar i ledningens syn- och tankesätt. 
(Peattie, 2008) 
 
Hållbar utveckling uppmuntrar miljövänliga innovationer och grön konsumtion, vilket innebär 
ett högre ansvarstagande från samtliga parter, från producenter till konsumenter (Veleva & 
Ellenbecker, 2001; Moisander, 2007). Hållbar utveckling och den ökade medvetenheten och 
oron för miljöproblem har resulterat i att marknaden för hållbara produkter har expanderat till 
att täcka nästan alla aspekter på marknaden. Konsumenten har nu valet att göra ett grönt köp i 
alla produktgrupper och butiker (Belkin, Carrigan & Szmigin, 2007; Frame & Newton, 2007). 
Det innebär att konsumenten även tar aktiva beslut vid val av transportering av produkter där 
det mest vanliga och miljöfarliga alternativet är plastpåsen. 
 
Framtagningen av policys för att reducera konsumtionen av plastpåsar startade redan under 
tidigt 1990-tal och tidigare forskning belyser aktuella, internationellt marknadsbaserade 
strategier för att minska plastpåsar och mikroplast (Xanthos & Walker, 2017). I dagens 
samhälle produceras mer plast än någonsin tidigare till följd av ökad konsumtion, efterfrågan 
och beroende av plast i individens dagliga bruk, men även till följd av den konstant ökande 
populationen i världen. Var dag konsumeras plastartiklar i nästintill alla aktiviteter och återfinns 
i de flesta produkter. Under år 2009 nådde plastproduktionen 250 miljoner ton, 300 miljoner 
ton år 2015 och över 400 miljoner ton år 2017 (Qualman, 2017; Ogunola, Onada & Falaye, 
2018).  
 
Ari & Yilmaz’s (2016) forskning undersökte konsumentens attityd och beteende kring 
användning av plast- och tygpåsar. Forskningens bidrag förklarar konsumentens beteende som 
en följd av ökad miljömedvetenhet och social press. Konsumenter som är medvetna om plastens 
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negativa påverkan på miljön och om social press är mer villiga att reducera deras konsumtion 
av plastpåsar (Ari & Yilmaz, 2016). Chang & Chou (2018) refererar till Ari & Yilmaz (2016) i 
deras studie som studerade konsumentens ställningstagande till att ta med egna bärkassar vid 
konsumtionstillfällen. De fann att deontologi, att en handling ska baseras på egna värderingar, 
har en positiv relation till konsumentens attityd och uppfattning av att återanvända egna 
plastpåsar (Chang & Chou, 2018). 
 
Mai’s (2014) forskning kring konsumentens benägenhet till att betala för etiska attribut 
genomfördes med syftet att hjälpa företag förstå vilka värden konsumenten är villig att betala 
mer för och belyser praktiskt tänk vid val av attribut till en produkt. Mai (2014) beskriver att 
konsumenter och företag har en mängd möjligheter vid val av etiska attribut och nutida 
forskning undersöker sällan ett unikt attribut. Forskningens resultat visar att konsumentens 
benägenhet att betala för varje attribut är konstant när flera attribut är kombinerade i en och 
samma produkt. Studien fann även att kombinationen av två eller fler etiska attribut skapar ett 
högre uppskattat värde för konsumenten än när attributen står för sig självt. Trots att studien 
visar att konsumenter uppfattar värdet av en produkt med etiska attribut högre än det angivna 
priset var cirka hälften av respondenterna inte benägna att betala mer för dessa attribut (Mai, 
2014). Mai (2014) tolkade att dessa respondenter såg etiska attribut som negativa tillägg istället 
för att addera värde och basvärdet för produkten sjönk. Forskningen visade även att 
respondenternas benägenhet till att betala för attribut var direkt relaterade till medvetenhet och 
igenkänning av attributen. De etiska attribut som användes i undersökningen var fairtrade, 
ekologisk och återvunnet material. (Mai, 2014) 
  
1.2 Problemdiskussion 
Att reducera användningen av plastpåsar är av stor betydelse, både för att spara på naturliga 
resurser och för att skapa en mer hållbar miljö. Studier utförda inom ämnet avslöjar att om en 
individ avstår från konsumtion av plastpåsar under en livstid skulle koldioxidutsläppen minska 
med 19 kg (Ari & Yilmaz, 2016) vilket gör reducering av plastpåsar till en effektiv 
miljöaktivitet (Zen, Ahamad & Omar, 2013). Enligt Naturvårdsverket (2019) kan det ta upp till 
400 år för en plastpåse att förmultna i naturen och en undersökning utförd av det amerikanska 
naturvårdsverket visar att 500 miljoner - 1 miljard plastpåsar sprids över världen varje år 
(Roach, 2003). Enligt Global Warming White Paper (2013) konsumeras 300 påsar per person 
och år.   
 
Plastpåsar är miljöfarliga i den bemärkelsen att de inte är biologiskt nedbrytbara (Zen et al., 
2013) samt de minskar och förorenar vatten och matsystem, vilket i sin tur kan medföra risker 
för livet (Massoud, Fayad, El-Fadel & Kamleh, 2010). Idag finns begränsningar i användningen 
av plastpåsar världen över där länder har förbjudit plastpåsar eller tar betalt för dem. Olaglig 
användning av plastpåsar i dessa länder kan leda till böter och fängelsestraff för återförsäljare, 
leverantörer och producenter (Strand & Kerr, 2018). 
 
Trots studier om konsumentens benägenhet att betala för etiska attribut där konsumenten har 
ökad medvetenhet om livsstils- och konsumtionspåverkan menar Mai (2014) att det finns ett 
tydligt forskningsgap mellan preferenser, attityder och beteende i relation till etiska attribut. 
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Vidare föreslår Mai (2014) att framtida forskning bör fokusera på att minska gapet när 
konsumenten besitter mer information och är mer medvetna om etiska och sociala problem. I 
Mai’s (2014) forskning används en produkt som främst konsumeras av kvinnor och föreslår 
därför att framtida forskning bör kretsa kring en produkt som konsumeras jämlikt av män och 
kvinnor. Senare forskning som refererat till Mai’s (2014) studie undersöker främst 
konsumentens benägenhet att betala för fairtrade produkter och premiumkvalitet, och 
forskningsgapet som beskrivs ovan kvarstår. (Mai, 2014)  
 
Det krävs mer forskning kring relationen mellan uppfattning, varumärken och konsumentens 
benägenhet att betala för etiska attribut för att få en förklaring av hur konsumentens värderingar 
grundar till konsumtion, vilket vår studie ämnar att göra. Etiska attribut är egenskaper som 
reflekterar moraliska principer och attributen relaterar till en variation av sociala problem, som 
djurens välfärd, och miljömässiga problem, som föroreningar (Irwin & Naylor, 2009). Vi har 
valt att endast fokusera på de miljömässiga problem som etiska attribut presenterar och kommer 
därför uteslutande studera miljömässiga attribut i konsumtion. 
 
Efter en noggrann sökning av befintlig litteratur och tidigare forskning fann vi begränsad mängd 
data om ämnet vilket bekräftar vår forsknings relevans och betydelse. Med studien ges en 
förklaring om den påverkan bärkassens attribut har på konsumentens uppfattning av 
varumärken. Vi anser att bärkassen besitter de karaktärsdrag som skildrar miljövänliga och icke 
miljövänliga attribut vilket är nödvändigt för studiens teoretiska bidrag. Studien ger en samtida 
bild av hur konsumenten påverkas av miljövänliga attribut hos produkter i deras uppfattning av 
varumärken. 
 
1.2 Frågeställning 
Hur påverkar ett företags försäljning av plastpåsar konsumentens varumärkesimage? 
 
1.3 Syfte 
Vår studie är utformad ur ett konsumentperspektiv och startar i det forskningsgap som tidigare 
forskning beskriver mellan konsumentens uppfattning, beteende och attityd till etiska attribut. 
Studien belyser hur värderingar, förväntningar och behov representerar en signifikant roll i 
konsumentens uppfattning av varumärken och ämnar till att ge företag en inblick i hur deras 
försäljning av produkter utan etiska attribut påverkar konsumentens uppfattning av det egna 
varumärket. Efter den upplevda avsaknaden av forskning kring ämnet formuleras studiens syfte 
till följande: 
 
Studiens syfte är att genom en kvantitativ hypotesprövning förklara relationen mellan 
konsumentens värderingar, konsumtion och benägenhet att välja miljövänliga attribut hos 
produkter som används dagligen samt hur dessa påverkar konsumentens uppfattning av 
varumärken.  
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1.4 Avgränsningar 
・ Studien ämnar att endast studera miljömässiga attribut. 
・ Studien syftar till att förklara hur konsumenten uppfattar varumärken som en 

konsekvens av försäljning av bärkassar och exkluderar övriga produkter som kan 
påverka konsumentens uppfattning av ett varumärke.  

・ Studien tar inte hänsyn till mer eller mindre inflytelserika varumärken på marknaden.  
・ Studien är begränsad till konsumenter i Sverige. 
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2.0 Teoretisk referensram
 

 
2.1 Varumärken 
Varumärken syftar till att särskilja och skydda företagets egna produkter från andra på 
marknaden (Melin, 1999). Förutom att vara ett kännetecken och en konkurrenskraftig fördel är 
varumärket ett juridiskt skydd för produkters unika funktion och utseende som skyddar från 
plagiat av andra företag (Keller, 2013). Ett varumärke skiljer sig från en produkt då produkter 
ofta är en fysisk vara som är lätt att kopiera och varumärken är inte något av de två (Keller, 
2013). Kapferer (2008, s. 7) beskriver ett varumärke som en tillgång för företaget; “Brands are 
intangible assets, assets that produce added benefits for the business”. Varumärken fungerar 
även som en kvalitetsmärkning från ett konsumentperspektiv då konsumenten kan förvänta sig 
en viss kvalitet baserad på de tidigare upplevelser och intryck hen har av varumärkets produkter 
(Melin, 1999; Keller, 2013).  
 
Varumärkesidentitet kan beskrivas som ett varumärkes fingeravtryck, unikt och personligt till 
företaget. Det identifierar varumärkets karaktär och unika värde som varumärket vill förmedla 
till deras konsumenter (Melin, 1999). Kapferer (2008) argumenterar för att i dagens samhälle, 
där alla vill kommunicera, är det svårt att framgångsrikt skapa och utveckla en identitet. Ett 
företag bör därför fokusera på att genom varumärken bygga en stark kärnidentitet som är både 
konsekvent och hållbar över tid. Om företaget lyckas bygga en stark kärnidentitet kommer 
konsumenten skapa en positiv attityd och respons mot varumärket. Företaget bör därför förstå 
vikten av starka band mellan konsumenten och varumärket, och även kopplingen mellan ett 
starkt varumärke och framgång (Melin, 1999). 
 
Enligt Keller (2013) har varumärken en särskild betydelse för konsumenten som ofta delar tro 
och attityder med varumärket. På det sätt som konsumenten uppfattar ett varumärke är 
varumärket en spegling av hur konsumenten vill bli uppfattad av omvärlden. Att konsumera 
produkter från ett varumärke, eller likaså avstå från konsumtion, bidrar till konsumentens 
självbild. Därför är konsumentens uppfattning av ett varumärke mycket betydande för 
varumärkets framtid (Melin, 1999). Över tid vet konsumenten vilka varumärken hen kan lita på 
att berättiga hens självbild, men det kan snabbt förändras om varumärket inte möter de 
förväntningar som konsumenten ställer på företaget (Keller, 2013). Keller (2013, s. 6) beskriver 
det som “Consumers offer their trust and loyalty with the implicit understanding that the brand 
will behave in certain ways and provide them utility through consistent product performance 
and appropriate pricing, promotion, and distribution programs and actions”. 
 
I utbyte mot bra och tillförlitliga produkter erhåller företag varumärkeslojalitet från deras 
konsumenter. Varumärkeslojalitet kan förklaras med en konsument som aktivt väljer att köpa 
produkter från ett varumärke trots de priser eller attribut som andra varumärken erbjuder på 
marknaden. Varumärkeslojalitet kan minska till följd av exempelvis ökade prisnivåer, men 
varumärken lämnar långvariga intryck i konsumentens minne vilket resulterar i en stark relation 
mellan konsument och varumärke (Kapferer, 2008). Engagerade konsumenter som investerar 
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deras resurser som tid och energi innan, under och efter ett köp är mer benägna att utveckla en 
djupare lojalitet till varumärket (Keller, 2013). 
 
Varumärken reducerar de risker konsumenten står inför i den beslutsfattande köpprocessen. 
Tack vare varumärkesigenkänning kan konsumenten skilja välkända och etablerade 
varumärken från mindre kända varumärken med ifrågasättande kvalitet (Melin, 1999). Här kan 
konsumenten minska bland annat sociala risker där resultatet av att köpa en produkt kan leda 
till förödmjukelser framför andra, och tidsrisker där en produkt som inte lever upp till 
förväntningarna kan leda till mer tid spilld för att hitta en ny, mer tillfredsställande produkt 
(Keller, 2013). 
 
2.1.1 Varumärkesimage 
Även om uppfattningen om hur varumärkesimage mäts är delade, kan marknadsförare enas om 
den betydelse varumärkesimage har för företaget (Keller, 2013). Varumärkesimage är 
konsumentens uppfattning eller helhetsintryck av ett varumärke, vilket formas av mentala 
associationer i konsumentens sinne (Kapferer, 2008). Keller (2013, s. 49) beskriver varumärkes 
associationer som “to be either brand attributes or benefits” och fortsätter med att förklara 
varumärkesattribut som de tydliga funktioner eller utseendet en produkt eller service besitter, 
och varumärkesfördelar som det personliga värdet konsumenten adderar till attributen. 
Varumärkesimage har en direkt inverkan på företags lönsamhet och en positiv 
varumärkesimage hjälper företaget uthärda tillfälliga svåra tider (Keller, 2013). En positiv 
attityd till ett varumärke resulterar i att konsumenten formar positiva associationer när hen möts 
av varumärkets annonser. Positiva associationer bidrar till och hjälper stärka andra fördelaktiga 
associationer som skapar ett starkt band mellan konsumenten och varumärket (Keller, 2013). 
 
De tidiga stadierna av ett varumärke har betydelse för företagets framtid i termer av att influera 
konsumentens framtida åsikt och uppfattning. Dessa influenser förvaras i konsumentens 
långtidsminne och är orsaken till att åsikter och förväntningar om ett varumärke är svåra att 
ändra. Det är därför viktigt att designa produkter som motsvarar den bild som företaget har för 
avsikt att personifiera lång tid framöver. Generationer upptäcker ett varumärke vid olika 
tidpunkter i varumärkets levnadstid, därav är det viktigt att varumärket är konsekvent under 
hela livstiden. (Kapferer, 2008) 
 
Pandey & Raju’s (2009) forskning om relationen mellan varumärkesimage och 
varumärkeslojalitet fann lite stöd för att ett varumärkesattribut var mer betydande för 
konsumentens uppfattning av varumärket än ett annat, men att två eller fler attribut tillsammans 
leder till högre varumärkeslojalitet. Vilken uppfattning konsumenten har om varumärket spelar 
heller ingen betydande roll för varumärkeslojaliteten så länge konsumentens helhetsuppfattning 
av varumärket är positivt. Forskarna menar att konsumentens attityd till och uppfattning av ett 
varumärke styr konsumentens framtida konsumtionsbeteende snarare än enskilda attribut. 
(Pandey & Raju, 2009) 
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2.2 Marknadskommunikation 
Syftet med marknadskommunikation är att vara företagets yttre röst samt att direkt och indirekt 
informera, övertyga och påminna konsumenten om företagets egna produkter och varumärken. 
Företagets yttre röst skapar konversationer med och bland konsumenter och bygger på så sätt 
relationer. (Kotler & Keller, 2009) Marknadskommunikation är ett kraftfullt verktyg för att 
beskriva var, när och hur produkter används samt av vilken typ av konsument och ger företag 
möjlighet att koppla varumärket till människor, känslor och erfarenheter (Lou & Donthu, 2006). 
 
Företagens marknadskommunikation har två centrala fokus; att sprida budskap till konsumenter 
och att konsumenterna uppfattar budskapen på ett förmånligt sätt (Kapferer, 2008). I Kapferers 
(2008) Identity and image-model börjar marknadskommunikationen kommunicera ett budskap 
om varumärkesidentitet. Syftet med varumärkesidentitet i modellen är att definiera varumärkets 
betydelse, mål och självbild vilka når konsumenterna som bildar en varumärkesimage. 
Varumärkesimage skapas utifrån de signaler företaget sänder via dess produkter, tjänster och 
kommunikation. Under processen kan innehållet i budskapet påverkas av externa faktorer som 
konkurrens och brus (Kapferer, 2008). För företag innebär det att de endast till viss del kan 
influera konsumentens uppfattning av varumärket (Mindrut, Manolica & Roman, 2015). Därför 
bör företag först klargöra syftet med kommunikationen samt när och hur signalerna ska skickas 
ut för att nå konsumenten vid rätt tillfälle (Kapferer, 2008).  
 

 
Figur 1: Identity and image-model (Kapferer, 2008, s. 174) 

 
2.2.1 Digitalt genomslag som brus 
Digitaliseringens genomslag har adderat en ny, unik dimension till marknadskommunikation 
som gått från envägskommunikation till multivägskommunikation (Finne & Grönroos, 2017). 
Konsumenten har fått ökad kontroll och mer tillgång till information vilket påverkar hens 
uppfattning av varumärken. Information kan erhållas med enkla nyckelord i en sökmotor och 
möjligheten för konsumenten att dela information och erfarenheter om varumärken, produkter 
och företag med andra är både lättillgänglig och gränslös (Momtaz, Aghaie & Alizadeh, 2011). 
Vågen av digitalisering har inte bara påverkat sättet världen kommunicerar, utan även hur 
människor interagerar, uppfattar och tänker (Keller, 2009). Marknadsförare tvingas ta ett steg 
tillbaka från traditionell marknadsföring som tv, radio och tidningar (Keller, 2009) då 
konsumenten tenderar att vara mindre mottagliga för budskap som sker genom dessa 
marknadskanaler (Kitchen & Proctor, 2015). Istället påverkas konsumenten mer av andras 
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åsikter och erfarenheter (Kitchen & Proctor, 2015) eftersom dessa informationskällor ses som 
mer subjektiva då verkliga erfarenheter adderas till informationen (Voinea & Filip, 2011). 
Schultz (2006) anser i sin forskning att det är konsumenten som avgör hur mottaglig 
kommunikationen är och att konsumenten bildar uppfattning med hjälp av all möjlig 
kommunikation, inte bara den som är planerad utifrån varumärket.  
 
2.2.2 Customer-Based Brand Equity Model 
Till följd av nya sätt för både företag och konsumenter att kommunicera utnyttjar 
marknadsförare mer varierade kommunikationsalternativ än någonsin tidigare (Keller, 2009). 
För att kunna förklara hur företag använder marknadskommunikation i varumärkesbyggande 
syfte tog Keller (2001) fram en modell som kallas Customer-based brand equity model. 
Customer-based brand equity (CBBE) förklarar hur konsumentens kunskap om ett varumärke 
påverkar företagets marknadsföringseffekter. Kunskap om varumärket i CBBE innefattar inte 
fakta om varumärket, utan refererar till alla tankar, känslor, uppfattningar, bilder och 
erfarenheter konsumenten har kopplat till varumärket i hens sinne (Keller, 2009) och 
konsumentens förmåga att känna igen varumärket under olika omständigheter (Hoeffler & 
Keller 2003; Keller 2008). CBBE’s mest grundläggande uppfattning är att kraften hos ett 
varumärke ligger i konsumentens sinne (Janiszewski & van Osselaer, 2000). 

 

 
Figur 2: Anpassad efter Keller’s (2001, s.7 och 8) Customer-Based Brand Equity Model 

Pyramid och Sub-dimensions of brand building blocks. 
 
CBBE-pyramiden består av sex varumärkesbyggande block och lägger fokus på samhörigheten 
mellan varumärket och konsumenten. Åsikt och prestation representerar rationellt 
varumärkesbyggande och känsla och bildspråk representerar emotionell varumärkesbyggande. 
Företaget behöver ta del av samtliga block för att grunda signifikant varumärkeskapital vilket 
bör sker om rätt block placeras på rätt plats. (Keller, 2009) 
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Kraft ligger till grund för pyramiden och hänvisar till hur lätt och ofta konsumenten tänker på 
varumärket vid olika konsumtionstillfällen. Varumärkets kraft förstärker identiteten hos 
produkter och tillfredsställer konsumentens behov. (Keller, 2009) 
 
Prestation behandlar hur väl produkter och tjänster varumärket erbjuder möter konsumentens 
initiala och funktionella behov. Baserat på konsumentens förväntningar bör företag säkerställa 
att efterfrågade funktioner återfinns i varumärkets produkter och kommunicerar dessa till 
målgruppen. (Keller, 2009) 
 
Bildspråk särskiljer varumärket från konkurrenter och syftar till att korrelera med 
konsumentens värderingar och tillfredsställa konsumentens psykologiska och sociala behov. 
Varumärket behöver visa hänsyn till hur konsumenten vill uppfattas vid användning av 
varumärket och hur det påverkar konsumentens status och yttre känsla. (Keller, 2009) 
 
Åsikt refererar till konsumentens åsikter, tankar och erfarenheter av varumärket. Konsumenten 
överväger olika varumärken vid köp och eftersom varumärket belyser produktens kvalitet, 
tillförlitlighet och position på marknaden bör kommunikationen spegla faktorer som gör att 
produkten är överlägsen jämfört med konkurrenter. (Keller, 2009) 
 
Känslor hänvisar till det konsumenten ska uppleva när hen tänker på varumärket. Attributen i 
varumärket ska göra konsumenten exalterad och glad. (Keller, 2009) 
 
Tillsammans skapar blocken styrka i varumärket vilket resulterar i att konsumenten känner sig 
synkroniserad med varumärket. I styrkan reflekteras intensiteten och djupet av det psykologiska 
band som konsumenten känner till varumärket, så väl som konsumentens engagemang och 
aktivitetsnivå vid denna grad av lojalitet. Uppnår kommunikationen varumärkesstyrka 
återspeglas det i konsumentens upplevda samhörighet till varumärket och andra användare av 
varumärket. (Keller, 2009)  
 
Genom att skapa medvetenhet kring varumärket via kommunikation och koppla starka, 
gynnsamma associationer till varumärket som uppmuntrar positiva känslor genererar det en 
högre grad av samhörighet mellan varumärket och konsumenten, samt en starkare strategisk 
positionering (Keller, 2009).  
 
2.3 Grön marknadsföring 
Traditionell marknadsföring betonar transaktionsmarknadsföring vilket syftar till att skapa en 
efterfrågan av företagets produkter, tjänster och varumärken på marknaden. I relation till 
traditionell marknadsföring betonar grön marknadsföring de negativa effekter en produkt eller 
tjänst medför på miljön samt hur företag på ett trovärdigt sätt marknadsför hantering av dessa 
effekter på ett hållbart sätt. (Ottosson & Parment, 2016) Peattie (1995, s.59) definierar grön 
marknadsföring som “...a holistic management process with the task of identifying, anticipating 
and satisfying customer and society needs in a profitable and sustainable manner". Vidare 
menar Peattie (2008) att en hållbar strategi för konsumtion och produktion innefattar att dra 
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nytta av den materiella standard vi har idag, utan att ge en negativ påverkan för framtida 
generationer.  
 
Enligt Elkington (1998) är utmaningen med att leverera bättre och hållbara prestationer 
gentemot sin målgrupp en ordinär källa till kommersiella framgångar för företag som möter 
hård konkurrens. Med tekniska innovationer och en förbättrad miljöeffektivitet inom 
verksamheten kommer företag som tacklar dessa utmaningar behålla deras starka position på 
marknaden (Elkington, 1998). Dock visar tidigare undersökningar att konceptet hållbarhet 
behöver marknadsföras (Peattie, 2008). MacNaghten & Jacobs (1997) forskning utgick från 
Lancashire County Council’s marknadsundersökning inom social marknadsföring som 
utvärderade uppfattningen om begreppet livskvalitet. Undersökningen gav en signifikant 
betydelse för den gröna marknadsföringen; det finns ett stort publikt stöd för hållbarhet som 
ligger latent hos människor, men det finns också en stor skepticism som ifrågasätter välviljan i 
företags hållbarhets- och miljöarbete. Istället påstod respondenterna i undersökningen att 
företagen bidrar till miljömässiga och sociala problem (MacNaghten & Jacobs, 1997). 
 
Kombinationen av miljövänlig hänsyn och marknadsföring har uppfattats som ambivalent och 
orimligt eftersom syftet med de två begreppen drar åt olika håll då marknadsföring uppmuntrar 
försäljning och en ohälsosam konsumtion. Däremot definierar Kotler, Armstrong & Parment 
(2013, s.11) marknadsföring som “...den process genom vilken företag skapar värde för kunder 
och bygger lönsamma, långsiktiga kundrelationer”. Även Fahy & Jobber (2012, s.9) bortser 
från försäljning som primärt syfte och definierar marknadsföring som “Marketing is the 
delivery of value to a customer at a profit”. Den centrala faktorn i båda definitioner är 
långsiktiga, lönsamma kundrelationer som bygger på värdeutbyte mellan företag och 
konsument. Det innebär att kombinationen å ena sidan stimulerar efterfrågan, men genom 
användning av marknadsmekanismer kan företag uppmuntra till en mer hållbar konsumtion 
(Peattie, 2008; Ottosson & Parment, 2016). 
 
Den gröna marknadsföringens centrala punkt är konsumenterna då det är dem som direkt avgör 
gröna produkters acceptans på marknaden. När konsumenten önskar att minska hens negativa 
avtryck på miljön genom en mer hållbar konsumtion är det marknadsförarens uppgift att 
tillgodose dessa behov (Polonsky, 1994; Prakash, 2002). Konsumenten som besitter kunskap 
om miljömässiga problem i ett köpbeslut visar på större benägenhet att betala mer för gröna 
produkter (Michaud & Llerena, 2011; Chen & Chang, 2012). 
  
2.4 Grön konsument 
Konsumentens behov är i förändring mot mer miljövänliga produkter och tjänster vilket lyfter 
vikten av grön marknadsföring och ett gensvar till dessa behov är expansionen av gröna 
produkter och processinnovationer (Ottoman, 2017). I Moraes, Carrigan & Szmigin’s (2012, 
s.104) forskning definieras grön konsumtion som “(...) consumer behaviour that is 
predominantly driven by consumers’ environmental concerns and their attempts to reduce or 
limit their environmental footprints(...)”. Tidigare forskning visar dock på att inte alla 
konsumenter är villiga att betala för produkter med miljövänliga attribut, möjligtvis på grund 
av att dessa produkter uppfattas som mindre effektiva (Luchs, Naylor, Irwin & Raghunathan, 
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2010) eller för att gröna produkter historiskt varit mer kostsamma jämfört med icke gröna 
produkter (Dale, 2008). Forskare har upptäckt att trots att den gröna konsumenten uppmuntrar 
miljövänliga produkter är hen inte villig att kompromissa kvalitet, pris eller bekvämlighet i sin 
konsumtion och användning för att minska miljöpåverkan (Ginsberg & Bloom, 2004; Okada & 
Mais, 2010). Det stödjer Mais (2014) diskussion om varför vissa respondenter i forskningen 
inte var benägna att betala mer för etiska attribut; respondenterna såg inte etiska attribut som 
positiva tillägg vilket gjorde att basvärdet för produkten sjönk. 
 
Tidigare forskning i konsumentbeteende har länge undersökt det fenomen som kallas attitude-
action-gap. Den mest refererade forskningen kring ämnet (Armitage & Christian, 2003) är 
LaPiere’s forskning “Attitudes vs. Actions” (1934) vilket definierade social attityd som ett 
beteendemönster, en persons reaktion till ett stimuli. LaPiere (1934) diskuterar i sin forskning 
att han länge undersökt individens verbala respons och fann att denna inte nödvändigtvis 
stämmer överens med individens faktiska beteende; det fanns inte en självklar korrelation 
mellan tal och handling (LaPiere, 1934). Attitude-action-gap har sen dess studerats i en mängd 
forskningsundersökningar och forskare har även undersökt värderingens motsvarighet, value-
action-gap, hos konsumenter. Chung & Leung (2007) utförde en studie på universitetsstudenter 
i Hongkong där studenternas värderingar om miljön sattes i relation till deras faktiska handling 
vid återvinning av avfall. Med hjälp av en enkätundersökning kunde forskarna förstå hur 
studenterna värderade miljön och i en observation jämfördes respondenternas enkätsvar med 
deras handling. Resultatet visade att respondenternas vanor inte stämde överens med deras 
värderingar och att det fanns ett value-action-gap hos studenterna (Chung & Leung, 2007).  
 
I Haws, Winterich & Naylor’s (2014) studie undersöktes gröna värderingar och konsumentens 
tendens att uttrycka hänsyn till miljön i sitt konsumtionsbeteende. Forskningen ämnar till att 
förstå konsumentens beteende med syfte att värna om miljön i relation till konsumentens 
besparingar av personliga och ekonomiska resurser. Studien föreslår att gröna 
konsumtionsvärderingar innefattar ett större ansvarstagande som inte endast kan förknippas 
med besparingar av miljömässiga resurser, utan även med egna ekonomiska och fysiska 
resurser. Med andra ord är konsumenten med starka gröna konsumtionsvärderingar generellt 
inriktad till att värna om resurser på både ett miljömässigt och ett personligt plan. (Haws et al., 
2014) 
 
Till följd av ökad miljömedvetenhet har grön marknadsföring expanderat och konsumenter har 
svarat positivt till varumärken som marknadsför miljömässigt ansvarstagande (Olsen, 
Slotegraaf & Chandukala, 2014). Tidigare forskning visar på en koppling mellan den gröna 
konsumentens värderingar och uppfattning av företag, och företagets ekonomiska, sociala och 
miljömässiga ansvarstagande (Corporate Social Responsibility, CSR) som grundas i en 
överensstämmelse mellan konsumentens och varumärkets värderingar (Zhang & Bloemer, 
2008). Företagets engagemang i CSR har en positiv inverkan på konsumentens trovärdighet 
gentemot varumärket (Hur, Kim & Woo, 2013). Överensstämmelsen mellan konsumentens och 
varumärkets värderingar tillsammans med Byrnes (1997) ”similarity-attraction-theory” 
förklarar att konsumenten svarar positivt till varumärken om varumärkets preferenser och ideal 
överensstämmer med konsumentens egna (Bailey, Mishra & Tiamiyu, 2016). Bailey et al. 
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(2016) gjorde en vidare forskning på ämnet och ägnade sin undersökning till att studera hur den 
gröna konsumenten reagerar på gröna företags marknadskommunikation. Forskarna kom fram 
till att den gröna konsumenten antar att gröna varumärken har liknande preferenser och ideal 
som konsumenten själv och uppfattar därmed stimuli från gröna företag mer positivt (Bailey et 
al., 2016).  
 
2.5 Konsumentuppfattning 
Uppfattning kan förklaras som människans igenkänning och tolkning av sensorisk information 
(Williams, 2014). Williams (2014) konstaterar att en individs uppfattning grundas av tidigare 
upplevelser och erfarenheter, och påverkar allt individen upplever i nutid. Uppfattning är även 
processen som bestämmer hur bra individen svarar på information från omvärlden och hur hen 
ser världen runtomkring (Subramaniam, Morhe, & Kawde, 2014; Williams, 2014). 
Subramaniam et al. (2014) beskriver uppfattning som en persons reaktion till ett stimuli baserat 
på individens behov, förväntningar och värderingar. Det gör uppfattning till en individuell 
process där två personer som exponeras för samma stimuli under samma förhållanden kan 
resultera i två olika uppfattningar. Det är dessa individuella behov, förväntningar och 
värderingar som företag bör ta hänsyn till vid utformning av kommunikation (Subramaniam et 
al. 2014).  
 
Genom att bearbeta stimuli och bilda en egen privat bild av världen kan konsumenten välja vad 
de ser baserat på deras förväntningar. I en värld full av stimuli väljer och ignorerar konsumenten 
selektivt vilka aspekter hen vill uppfatta och inte uppfatta. I verkligheten uppfattas endast en 
liten del av den stora mängd stimuli som konsumenten möter varje dag vilket innebär att inte 
all marknadskommunikation företagen sänder ut når slutkonsumenten. (Subramaniam et al., 
2014) Uppfattning är ofta selektiv i termer av det individen känner igen från tidigare 
erfarenheter och upplevelser. De stimuli som sänds ut till konsumenten via 
marknadskommunikation bör därför vara igenkännande eller påminna konsumenten om hens 
tidigare erfarenheter och upplevelser för att just företagets stimuli är det som tillslut når 
slutkonsumenten. (Subramaniam et al., 2014) Genom att skapa kontraster i den egna 
marknadsföringen och attribut kan företag skapa uppmärksamhet kring varumärket och deras 
produkter. Subramaniam et al. (2014, s. 94) beskriver det som “Advertiser often uses attention 
getting device to achieve maximum and thus penetrates the consumer’s perceptual screen”. Det 
innebär att det stimuli som företaget sänder ut kan nå slutkonsument trots att det inte påminner 
konsumenten om tidigare upplevelser och erfarenheter, och inte utgör en igenkänningsfaktor. 
(Subramaniam et al, 2014) 
 
I psykologin finns en stor mängd bevis som tyder på att uppfattning av och associationer med 
ett objekt korrelerar. Företag uppmuntras därför att se över och vara vaksamma för 
associationer som är inkonsekventa. Aaker (2007) konstaterar att ett starkt varumärke som är 
konsekvent genom hela verksamheten kan komma undan med ett felsteg utan större missöde, 
men åtskilliga misstag med inkonsekvens kan resultera i bakslag gällande konsumentens 
uppfattning. Aaker (2007) hävdar att ett varumärke med ryktet om låg kvalitet kan få det svårt 
att ändra konsumentens uppfattning även om kvaliteten förbättras. Orsaken är bristen på 
effektiv kommunikation och en studie visar att det kan ta upp till sex år för ett företag att 
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framgångsrikt ändra deras rykte om dålig kvalitet och uppfattning till en positiv riktning (Mitra 
& Golder, 2006). 
Till följd av medvetenheten om dagens miljöproblem runt om i världen har konsumentens 
medvetenhet kring grön marknadsföring ökat (Goel & Sharma, 2017). Fouziya & Gracious 
(2018, s. 67) utförde en undersökning om just medvetenhet av grön marknadsföring och 
konsumentens uppfattning som kom fram till att det finns en “(...) significant positive 
correlation between consumer perception and the variables such as eco branding, eco labeling 
and green promotion”. Det innebär att konsumenten reagerar starkt på stimuli från grön 
marknadsföring och Fouziya & Gracious (2018) uppmuntrar därför marknadsförare att använda 
miljövänliga stimuli i deras produktpaketering och produkttillverkning. 
 
2.6 Teoretisk analysmodell 
Konsumenten är i behov av miljövänliga produkter till följd av en ökad medvetenhet kring 
konsumtionens negativa påverkan på miljön (Belkin et al., 2007; Frame & Newton, 2007; 
Ottoman, 2017). Det är viktigt att de budskap företag kommunicerar i sin 
marknadskommunikation speglar hur de vill bli uppfattade av konsumenten (Kapferer, 2008). 
I motsvarighet väljer konsumenten varumärken utefter hur hen vill bli uppfattad av omvärlden 
(Melin, 1999). Tidigare forskning visar att det finns ett stort stöd för att agera miljövänligt 
(MacNaghten & Jacobs, 1997) och att det finns en koppling mellan gröna konsumenters 
värderingar, uppfattning av företag och företagens ekonomiska, sociala och miljömässiga 
ansvarstagande (Hur et al., 2013). Konsumenten tenderar därför att svara positivt till 
varumärken om det finns en överensstämmelse mellan konsumentens och företagets 
värderingar. Det leder till vår första hypotes: 
 
H1: Konsumenten uppfattar butiker med endast miljövänliga attribut mer positivt än butiker 
utan miljövänliga attribut. 
 
Majoriteten av konsumenter är högst medvetna om miljöproblem och visar stor benägenhet att 
konsumera miljövänliga produkter, men trots det visar forskning att inte alla konsumenter är 
villiga att kompromissa pris, kvalitet och bekvämlighet för miljövänliga attribut (Ginsberg & 
Bloom, 2004; Luchs et al., 2010; Okada & Mais, 2010). Som en konsekvens uppstår ett gap 
mellan preferens, attityd och beteende (Mai, 2014). Chung & Leung (2007) fann value-action-
gap hos respondenterna i deras studie och förklarar det som en brist på korrelation mellan 
värderingar och faktisk handling. Det leder till vår andra hypotes: 
 
H2: Konsumenten uppfattar varumärken negativt som en konsekvens av icke miljövänliga 
attribut, men konsumenten är inte tillräckligt engagerad för att aktivt avstå från konsumtion 
av varumärkets produkter som saknar miljövänliga attribut. 
 
Trots att hållbarhet och miljövänligt är väl inarbetade begrepp hos konsument och företag finns 
det konsumenter som inte har ett behov av att agera miljövänligt. Konsumenter kan se etiska 
attribut som negativa, snarare än positiva, tillägg till en produkt och är därför inte villiga att 
betala för gröna produkter (Mai, 2014). Tidigare forskning drar slutsatsen att vilken uppfattning 
konsumenten har om varumärket har ingen betydande roll för varumärkeslojaliteten så länge 
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konsumentens helhetsbild av varumärket är positivt (Pandey & Raju, 2009). Konsumentens 
värderingar ställer därför inga förväntningar på att företag ska ta miljöansvar, vilket leder oss 
till vår tredje hypotes: 
 
H3: Konsumentens uppfattning av varumärket påverkas inte som en konsekvens av 
företagets brist på miljövänliga attribut. 
 

 
Figur 3: Teoretisk analysmodell 

 
Utifrån dessa hypoteser har vi skapat en teoretisk analysmodell vilken beskriver våra hypoteser 
i relation till forskningens utvalda teorier. Tillsammans med hypoteserna testar studien 
analysmodellen och modifierar den efter undersökningens resultat.  
 
Via marknadskommunikation sänder företag ut budskap och förser konsumenten med 
produkter som besitter miljövänliga eller icke miljövänliga attribut. Beroende på behov, 
förväntningar och värderingar klassas konsumenten som grön eller icke grön vilket påverkar 
konsumentens varumärkesimage. Attributen i modellen speglar både företagets miljöansvar och 
konsumentens faktiska handling. Brus representerar externa faktorer som påverkar 
konsumentens uppfattning, här i form av digitalisering som har ökat konsumentens 
tillgänglighet av information. 
  



    21 

3.0 Metod
 

 
3.1 Forskningsansats 
Det finns tre olika ansatstyper som förklarar förhållandet mellan teori och empiri vid 
datainsamling; induktiv, deduktiv och abduktiv. Forskare som använder en deduktiv ansats 
bildar förväntningar om den del av verkligheten som studeras med hjälp av tidigare forskning 
och formulerar en eller flertal hypoteser som prövas i en empirisk studie. Som resultat kan en 
eller flera hypoteser accepteras eller förkastas (Jacobsen, 2002; Söderbom & Ulvenblad, 2016). 
Forskningsprocessen beskrivs som objektiv där slutsatser dras från befintliga teorier och 
forskning och inte styrs av forskarens egna åsikter eller uppfattningar (Patel & Davidson, 2011). 
Bryman & Bell (2015) diskuterar de risker som finns med den deduktiva metoden då den data 
som samlas in inte alltid stödjer den/de ursprungliga hypotesen/erna som resulterar i att 
forskaren får en annan synvinkel på forskningen. Forskaren kan även välja den information som 
är relevant för och ger stöd till forskningen vilket kan missleda resultatet (Jacobsen, 2002; Patel 
& Davidson, 2011).  
 
Denna studie använde en deduktiv ansats för att med stöd av tidigare forskning om miljövänliga 
attribut och konsumentuppfattning hjälpa företag att möta en pågående förändring i 
konsumentens vanor. Den deduktiva ansatsen har valts eftersom vi ansåg att det inte fanns 
tillräckligt med tidigare kunskap inom problemområdet för att kunna gå direkt till den empiriska 
undersökningen. Istället utformades ett ramverk bestående av ett flertal befintliga teorier som 
grund för datainsamlingen. Vi samlade in information och avbildade den på ett objektivt sätt 
för att testa antaganden och giltighet med hypoteser. Därigenom kunde vi nå en förklaring till 
forskningsfenomenet som studeras. (Söderbom & Ulvenblad, 2016) 
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
Datainsamling är en betydande del i en forskningsstudie. Därför är det viktigt att noga studera 
samtliga alternativ och även argumentera för vald metod (Saunders, Lewis & Thornhill, 2015). 
I vår studie användes den kvantitativa metoden för att skapa en förklaring för relationen mellan 
konsumentens värderingar, konsumtion och benägenhet att välja miljövänliga attribut hos en 
produkt samt hur dessa påverkar konsumentens uppfattning av varumärken. Den kvantitativa 
metoden förknippas ofta med en deduktiv ansats där fokus är att använda data för att testa teorier 
(Saunders et al., 2015). Kvantitativa studier har i syfte att förklara relationen mellan variabler 
(Saunders et al., 2015) och analyserar data med hjälp av grafiska och statistiska tekniker som 
SPSS (Saunders et al., 2015; Söderbom & Ulvenblad, 2016). I studier med kvantitativ metod 
används främst enkäter eller strukturerade intervjuer som strategi för att acceptera eller förkasta 
hypoteser (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Till skillnad från kvalitativ metod, som undersöker 
enskilda fall (Söderbom & Ulvenblad, 2016), studerar kvantitativ metod en stor grupp 
människor och har som mål att skapa slutsatser och teorier som kan generaliseras till en hel 
population (Jacobsen, 2002). 
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Vad som kan kritiseras i vår studie är att vi endast valt att använda en kvantitativ metod för att 
samla in data och fick därför inte djupgående kunskap om hur och vad respondenterna baserar 
sin uppfattning av varumärken och miljövänliga attribut på. Om vi hade haft möjlighet att även 
utforma intervjuer med exempelvis en fokusgrupp hade det kunnat ge utrymme för tolkning 
och förståelse för forskningsfenomenet. Denna möjligtvis viktiga information försvinner vid 
användning av endast kvantitativ metod. Med en kvalitativ metod är syftet att skapa förståelse 
(Jacobsen, 2010) istället för att förklara forskningsfenomenet vilket var det vi ämnade till att 
undersöka. Ett kvalitativt perspektiv hade därför gett ett för smalt urval och specifikt resultat, 
och hade därför passat bättre som komplement till studien. Därför var den kvantitativa 
forskningsmetoden mer lämpad.  
 
3.2.1 Primär- och sekundärdata 
Data karaktäriseras som primär- och sekundärdata för att skildra trovärdighet, relevans och 
förmåga att ge rätt information. Det sker genom att bedöma källans närhet och kunskap till 
undersökningens fenomen. Primärdata kan beskrivas som information där forskaren själv 
samlat in och tolkat data utan att informationen gått via mellanhänder. Det innebär att den 
primära datan är skräddarsydd till varje problemformulering och studie vilket är en av 
primärdatans fördelar. Det finns flertalet metoder till att samla in primärdata, som intervju, 
observation eller enkäter. (Jacobsen, 2002) I studien har vi samlat in primärdata med hjälp av 
enkäter för att få information om forskningsfenomenet direkt från konsumenter. 
 
Sekundärdata är inte direkt insamlad från informationskällan utan har via mellanhänder nått 
forskaren. Datan är specifik för en annan problemställning och ämnesområde än det forskaren 
själv studerar och därför bör forskaren vara kritisk till valet av sekundärdata. Trots det är den 
befintliga data en värdefull resurs till forskning då datan ger bakgrundsinformation och stöd för 
den primärdata som forskaren samlar in (Jacobsen, 2002). Forskaren ska även ta hänsyn till att 
sekundärdata kan vara gammal och inte längre relevant för forskningen. För att undvika detta 
har vi i vår studie kontinuerligt säkerställt att äldre sekundärdata bekräftas av nyare forskning. 
I studien har sekundärdata bestått av vetenskapliga artiklar och tidigare forskning som är 
relevanta för forskningsfenomenet. Den sekundärdata som använts i studien samlades in via 
Högskolan i Halmstads trovärdiga databaser ABI Inform och Emerald. Även kurslitteratur var 
av stor användning för att förstå innebörden av relevanta teorier samt ge förklaring av viktiga 
begrepp. 
 
3.4 Forskningsdesign 
Forskningsdesign eller -strategi kan beskrivas som det tillvägagångssätt forskare använder för 
samla in data till forskningen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2015). Trots att vissa 
forskningsstrategier kan associeras med en viss typ av metod vill Saunders et al. (2015) betona 
att ingen forskning ska begränsas till en viss typ av strategi beroende av metodval, utan bör 
väljas beroende på forskningens frågeställning och vilka resurser som finns tillgängliga 
(Saunders et al., 2015). Denna studie använde en icke-experimentell kvantitativ 
forskningsdesign där data samlats in om ett antal variabler eller egenskaper och studerade 
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relationen mellan dem. I sociala miljöer används huvudsakligen enkäter eller strukturerade 
intervjuer i icke-experimentell kvantitativ forskningsdesign. (David & Sutton, 2016) 
 
Vår val av forskningsdesign är enkäter. Enkäter används frekvent i undersökningar då det 
resulterar i stor mängd standardiserad data om vald population. De svarar på vem, vad, var, hur 
mycket och hur många, och möjliggör för en okomplicerad jämförelse mellan respondenters 
svar. Enkäter är även en välkänd forskningsstrategi som är lätt för respondenter att utföra, vilket 
resulterar i en hög svarsfrekvens (Saunders et al., 2015). Till skillnad från en strukturerad 
intervju kan enkäter samla in data från ett geografiskt stort område under begränsad tid. Den 
traditionella enkäten når respondenten via posten tillsammans med ett följe- och returbrev, och 
den internetbaserade enkätundersökningen via mail eller internetsidor (David & Sutton, 2016).  
 
En väl utformad enkät med en professionell layout sägs öka svarsfrekvensen hos respondenter 
och motsatsen är bekräftad; en uselt designad enkät minskar respondenters villighet att svara 
(Bryman & Bell, 2015; David & Sutton, 2016). Det är därför viktigt att forskaren använder en 
enkät med professionellt utseende för att öka sannolikheten att respondenter genomför enkäten. 
Vår enkät är omsorgsfullt utformad i Google Formulär med en simpel och tilltalande layout. 
Google Formulär konstruerar internetbaserade enkäter som skickas via mail eller internetlänk 
till respondenter. Vi fann att denna typ av enkät passar vår studie, främst på grund av den 
tidseffektiva spridning som internetbaserade enkäter möjliggör. Respondenten kunde svara på 
enkäten när och var som bäst passade hen utan att vår forskarroll påverkade respondentens svar. 
Eftersom studien är avgränsad till Sverige används det svenska språket och alla enkätens frågor 
är obligatoriska att svara på för att försäkra reliabilitet och innehållsvaliditet. Varje enskild 
respondent var begränsad till att svara på enkäten en gång. 
 
3.4.1 Design av enkät 
Eftersom vår studie ägnades till att förklara konsumenters uppfattning användes en 
skattningsskala som svar till slutna frågor. Öppna frågor kräver att respondenten är intresserad 
av, och har tillräcklig kunskap om, forskningsfenomenet för att respondentens svar ska vara 
relevant för studien. Risken med öppna frågor är att den data som samlas in inte är tillräcklig 
relevant att basera resultat på då respondenter inte förstått eller tolkat frågan på samma sätt som 
forskaren avsett (Bryman & Bell, 2015; David & Sutton, 2016). Slutna frågor, till skillnad från 
öppna frågor, kräver lite tid och ansträngning av respondenten vilket ökar sannolikheten till att 
fler respondenter svarar på enkäten (David & Sutton, 2016; Saunders et al., 2016). Slutna frågor 
består av redan formulerade svarsalternativ där respondenten väljer ett eller flera svar beroende 
på enkätens svarsformat. Slutna frågor mäter vad som avses mätas vilket stärker studiens 
validitet (Bryman & Bell, 2015).  Respondenterna i vår studie kunde endast svara ett alternativ 
i skattningsskalan. Skattningsskala används ofta till att undersöka respondenters åsikt eller 
attityd till frågor (David & Sutton, 2016; Saunders et al., 2016) och var därför passande i vår 
studie. Skalan är uppdelad i fem numeriskt kodade svarsalternativ där (1) håller inte med och 
(5) håller helt med var extrempunkterna. Skattningsskalan hade en neutral punk (3) som 
representerade att respondentens åsikt inte var tillräckligt stark för att påverka hens konsumtion. 
En pilotstudie genomfördes för att ytterligare säkerställa att våra enkätfrågor mätte det vi avsåg 
att mäta i studien. 
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3.4.2 Operationalisering 
I studier där hypoteser prövas bör ett eller flera centrala begrepp i studien operationaliseras. Att 
operationalisera innebär att forskaren utvecklar en observerbar definition av ett begrepp i syfte 
att användas som ett mätinstrument i en studies empiriska undersökning (Bryman & Bell, 2015; 
Saunders et al., 2015; David & Sutton, 2016). Hypoteser innefattar en mängd begrepp som står 
i relation till varandra och påverkar forskaren till vilket eller vilka begrepp hen väljer att 
operationalisera för att utforma studiens forskningsdesign (David & Sutton, 2016). 
 
3.4.2.1 Beroende variabler 
Vi har valt uppfattning som centralt begrepp och beroende variabel i vår studie. Uppfattning 
bestämmer hur en individ svarar på information från, och ser på, omvärlden (Williams, 2014; 
Subramaniam et al., 2014). Med stöd från Subramaniam et al. (2014) har vi valt att mäta 
uppfattning i tre variabler: behov, förväntningar och värderingar. Subramaniam et al. (2014) 
beskriver behov, förväntningar och värderingar som de variabler som bidrar till att två individer 
som utsätts för samma stimuli under samma förhållande kan få två olika uppfattningar. I Pandey 
& Raju’s (2009) forskning kunde slutsatsen dras att inget varumärkesattribut var mer viktigt än 
det andra i betydelse för konsumentens uppfattning av varumärket. Därav har vi underlag av 
tidigare forskning att valda mätvariabler är relevanta för vår forskningsfråga.  
 
Tidigare studier är en informativ källa till nya studiers forskningsenkäter. Forskare som 
använder sig av tidigare studiers enkäter får noggrant genomtänkta frågor och svarsalternativ 
där den nya undersökningen är lätt att jämföra med tidigare resultat (David & Sutton, 2016). Vi 
gjorde en noggrann granskning av befintlig forskning och fann begränsad mängd kvantitativa 
studier om vårt forskningsfenomen. Då vi fann att de tillgängliga enkäterna saknade relevans 
för vår forskning bestämde vi oss för att skapa egna enkätfrågor. Att använda frågor som inte 
helt stämmer överens med forskningens hypoteser och forskningsfråga kan resultera till att 
relationer mellan studiens variabler är omöjliga att förklara. För att vår enkät skulle generera 
tydliga svar om vår studies forskningsfenomen operationaliseras behov, förväntningar och 
värderingar till tre frågor var. För att skapa relevanta och teoretiskt korrekta frågor är det viktigt 
att definiera studiens utvalda variabler. 
 
Innebörden av behov syftar till olika betydelser beroende på vilken situation en individ befinner 
sig i. Behov kan spegla fysiska livsavgörande måsten i situationer som innefattar liv och död. I 
andra situationer kan det spegla konsumenters begäran av en viss produkt (Chen et al., 2015). 
I deras forskning särskiljer Chen et al. (2015) på definitionen av behov som oftast används inom 
marknadskommunikation och de psykologiska behov som påverkar en individs välmående. Vi 
kommer i vår studie använda den definition av behov som ofta används i 
marknadsföringssammanhang; Behov speglar en individs önskan och preferenser. (Chen et al., 
2015) 
 
Ross, Frommelt, Hazelwood & Chang (1987), i deras forskning om vilken roll förväntningar 
spelar i patienters tillfredsställelse av medicinsk vård, sökte en definition av förväntningar i 
tidigare forskning. Den allmänna definitionen som de fann beskrev förväntningar som en 
spegling av individens optimistiska eller pessimistiska syn i en specifik situation. På grund av 
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att förväntningar tolkas olika till följd av vilken individ och situation begreppet utspelas med 
och i använder forskare ofta en egen tolkningen av förväntningar för att passa den egna studien 
(Ross et al., 1987). I vår studie använder vi förväntningar som en definition av konsumentens 
positiva eller negativa inställning till tre specifika frågor relaterade till studiens hypoteser och 
forskningsfenomen. 
 
Funyak (2013) ägnade sin forskning till att definiera begreppet värderingar och utförde 28 
djupgående intervjuer och med stöd i befintlig litteratur och forskning fann Funyak (2013) att 
det inte finns en generell definition av värderingar; värderingar är individuella för varje person 
och situation, och förändras med tiden. Trots det gav Funyak (2013, s. 299) ett förslag till en 
definition baserad på sin forskning vilken vi kommer använda i vår studie “Value is defined as 
a discernible action in thought, word, or deed to obtain an object or idea by an individual, 
group, organization, and community at a particular moment in time”. 
 
Följande frågor används för att mäta konsumentens behov av miljövänliga produkter och hur 
det behovet påverkar hens konsumtion. 
1. Jag har ett behov av att agera miljövänligt. 
2. Mitt val av bärkasse speglar mitt behov av miljövänlig konsumtion. 
3. Jag är nöjd med utbudet av bärkassar i butiker. 
 
Följande frågor används för att mäta konsumentens förväntningar på företagets miljöansvar och 
hur det påverkar konsumentens bild av företaget. 
4. Jag får en negativ bild av en butik som bara säljer plastpåsar. 
5. Jag förväntar mig att butiker tar sitt miljöansvar, även när det kommer till bärkassar. 
6. Jag får en positiv bild av en butik som bara säljer miljövänliga påsar. 
 
Följande frågor används för att mäta hur konsumentens värderingar om miljön speglas i hens 
konsumtion, val av produkter och syn på företag. 
7. Jag väljer hellre en miljövänlig påse än en plastpåse att lägga mina varor i. 
8. Mitt val att köpa en miljövänlig påse baseras på mina värderingar kring miljön. 
9. Jag får en positiv bild av butiker vars utbud speglar deras värderingar av miljön. 
 
Trots att Svensson (2017) motiverar till korta frågor i enkäter, för att göra svarsprocessen lättare 
för respondenten, ansåg vi att det inte fanns möjlighet att korta ner studiens frågor utan att tappa 
innebörden och sammanhanget. 
 
3.4.2.2 Oberoende variabler 
Vi har valt att använda miljöansvar som oberoende variabel i vår studie. I vilken grad 
respondenterna känner ett ansvar för miljön och dess resurser kan påverka respondenternas svar 
i enkäten. En definition av miljöansvar är nödvändig för att avgöra dess effekt på konsumentens 
uppfattning. Miljöansvar definieras av Stone, Barnes & Montgomery (1995) som ett tillstånd 
där en person utför en handling som syftar till att lösa miljöproblem eller miljöpåverkan. 
Personen ska agera utifrån samhällets kamp för en positiv effekt på miljön, inte som en individ 
med ekonomiska intressen. Miljöansvar innefattar egenskaper som miljömedvetenhet, kunskap 
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om alternativa lösningar bäst lämpade till miljöproblemet, möjlighet till att utföra handlingen 
och personens verkliga önskan och tro att den valda lösningen kan lindra problemet (Stone et 
al., 1995). Vi har valt att använda Stone et al.’s (1995) definition av miljöansvar då 
konsumenten väljer produkter med miljövänliga attribut med intentionen att värna om miljön. 
 
3.4.2.3 Miljövänliga attirbut 
Vi använder Haws et al.’s (2014) definition av miljömässiga attribut som beskriver egenskaper 
som reflekterar produkters påverkan på miljön. Miljömässiga attribut kan vara positiva (ingen 
till liten påverkan, klassas som miljövänlig) eller negativa (produkten skadar miljön). Denna 
definition går i linje med Irwin & Naylor’s (2009) definition av etiska attribut, men med 
nyckelfaktorn i denna studie att miljömässiga attribut är specifikt för miljön, och inkluderar 
därför inte ett bredare omfång med andra problem som konsumenten kan se som relevant till 
begreppet. 
 
Det objekt vi valt som representerar miljömässiga attribut i vår undersökning är bärkassen. 
Bärkassen är en välkänd konsumtionsvara som dagens konsumenter vid något tillfälle har 
kommit i kontakt med. Den kan innehålla miljövänliga och icke miljövänliga attribut vilket är 
relevant för vårt forskningsfenomen. Bärkassen med miljövänliga attribut benämns i studien 
som miljövänlig påse och syftar till papperspåsar, tygpåsar och påsar gjorda av återvunnet 
naturmaterial. Plastpåsen i studien syftar på bärkassen med icke miljövänliga attribut. Vårt val 
av forskningsobjekt stöds av Mai’s (2014) förslag till vidare forskning som föreslår att studier 
bör kretsa kring en produkt som både män och kvinnor köper lika mycket av. 
 
3.5 Urvalsmetod 
En kvantitativ studie har som mål att generalisera studiens teoretiska bidrag till vald population. 
Med population menas den grupp människor, hushåll eller organisationer forskningsfenomenet 
studerar. När populationen är för stor för undersökningens datainsamling väljer forskaren ut en 
grupp människor som representerar populationen. Urval beskriver vilka som utses till 
respondenter i den representativa gruppen och som deltar i studiens undersökning. Urval 
påverkar studiens resultat och även hur undersökningen ser ut och disponeras (David & Sutton, 
2016). Bryman & Bell (2015) belyser de problem en forskare står inför vid val av urvalsmetod 
och hur dessa påverkar det teoretiska bidragets generaliserbarhet. Valet motiveras av forskarens 
behov av precision och noggrannhet samt begränsas av tid och ekonomiska resurser (Bryman 
& Bell, 2015).  
 
Det finns två typer av metoder som används vid val av urval: sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval betyder att varje respondent slumpmässigt har valts ut till 
studiens undersökning och att alla i populationen har lika stor sannolikhet att delta (Saunders 
et al., 2015; David & Sutton, 2016). Vår studie består av en kvantitativ metod och studiens 
urvalsram representerar alla konsumenter i Sverige mellan 15 och 75+ år. Studiens population, 
enligt Statistiska Centralbyrån (2018), uppmättes nyligen till 8 410 456 människor. De resurser 
och den tid som ett sannolikhetsurval kräver för en population i denna storlek fanns inte 
tillgängliga i vår studie. Istället användes ett icke-sannolikhetsurval som empirisk 
undersökningsmetod trots att ett sannolikhetsurval egentligen hade lämpat sig bättre till studien 
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(Bryman & Bell, 2015; Saunders et al., 2015; David & Sutton, 2016). Icke-sannolikhetsurval 
skiljer sig från sannolikhetsurval då en lämplig urvalsram saknas eller undersökningen är 
begränsad av tid och/eller kostnad (Saunders et al., 2015; David & Sutton, 2016). Vi kan därför 
inte garantera att varje typ av konsument representeras i urvalet vilket förhindrar vår studie från 
att möta de förutsättningar som krävs för att det teoretiska bidraget ska kunna generaliseras på 
hela populationen (Saunders et al., 2015; David & Sutton, 2016).  
 
Vi har valt att använda lämplighets- och snöbollsurval i vår forskning. Till vår pilotstudie 
användes ett lämplighetsurval där tio respondenter slumpmässigt kontaktades för att delta i och 
framföra åsikter om studiens enkät. Lämplighetsurval, som även kallas tillgänglighets- eller 
möjlighetsurval, definieras som den räckvidd forskaren når vid insamling av empirisk data 
(Bryman & Bell, 2015). Respondenterna i pilotstudien bestod av vänners familj och släktingar 
och studenter vid Högskolan i Halmstad som tillsammans representerade studiens urvalsram 
vilket var essentiellt för att validera pilotstudiens syfte (Saunders et al., 2015). 
 
Till vår empiriska undersökning använde vi oss av icke-sannolikhetsurvalets snöbollsurval där 
enkäten når respondenter med hjälp av våra sociala nätverk, nära omgivning och arbeten. 
Snöbollsurvalet används vid studier där forskare som har svårigheter att definiera människor 
inom den valda populationen kan nå ett större urval. Forskaren tar kontakt med en eller ett fåtal 
människor inom urvalsramen och blir därigenom rekommenderade till andra människor som 
passar urvalsramen (Saunders et al., 2015). För att inte riskera ett snedvridet resultat till följd 
av att urvalet inte representerar studiens population valde vi noggrant ut sociala nätverk som 
tillsammans speglade urvalsramen. Enkäten var tillgänglig för respondenter under fyra dygn 
och resulterade i 188 svar från dagliga konsumenter i Sverige vilket representerade studiens 
urvalsram väl. 
 
3.6 Analysmetod 
För att kunna organisera och analysera datan vi samlat in genom vår enkätstudie har vi använt 
kalkylprogrammet SPSS. I SPSS, som är den vanligaste programvaran för kvantitativa analyser 
(Bryman & Bell, 2015), kunde vi se hur olika variabler i undersökningen är kopplade till 
varandra i syfte att svara på våra hypoteser. För att mäta variablerna med hjälp av SPSS är det 
fördelaktigt att datan kodas för att svaren ska komma i rätt ordning vid presentation (Wahlgren, 
2012). Majoriteten av vår undersökning bestod av redan numeriskt kodade svarsalternativ och 
utgörs därför av det som brukar kallas för ordinaldata som innebär att det finns en naturlig 
rangordning mellan svarsalternativen (Wahlgren, 2012). Den variabeln vi behövde koda i 
dataanalysen var ålder som fick värdena 1–7 beroende på vilken åldersgrupp respondenterna 
tillhörde. 
 
Nedan presenteras tre olika tester som utförts i SPSS med syfte att säkerställa reliabilitet och 
utforska sambandet mellan olika variabler för att kunna förkasta eller acceptera studiens 
hypoteser. 
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3.6.1 Cronbachs Alpha 
Cronbach Alpha är ett statistiskt test för att mäta reliabilitet i en undersökning. Testet mäter 
frekvensen av svar i en uppsättning av frågor som är kombinerade som en skala. Testet 
innefattar en alfa-koefficient som antar ett värde mellan 0 (ingen intern reliabilitet) och 1 
(perfekt intern reliabilitet). Värden som når x ≥ 0.7 indikerar att frågorna som är kombinerade 
i skalan mäter samma sak (Bryman & Bell, 2015; Saunders, Lewis & Thornhill, 2015). 
 
3.6.2 Korrelationsanalys 
En korrelationsanalys mäter relationen mellan två kvantitativa variabler, en beroende variabel 
och en oberoende variabel, som antar intervall- eller kvotskalor. Analysen mäter till vilken grad 
en kvantitativ variabel står i samband med en annan kvantitativ variabel. När en förändring i en 
variabel står i samband med en förändring i den andra variabeln talar man om kovarians. 
Korrelationsanalys innebär beräkning av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient 
(Pearsons r) och koefficienten värde sprider sig mellan -1.00 och 1.00 som speglar styrkan och 
riktningen hos sambandet mellan de två variablerna. En korrelation på 1 innebär ett perfekt 
positivt samband mellan de två variablerna, en korrelation på 0 innebär ingen korrelation och 
en korrelation på -1 innebär ett negativt samband. (David & Sutton, 2016) 
 
3.6.2.1 Spearmans rangkorrelation  
Spearmans rangkorrelation är en icke parametrisk version av Pearsons r och kan användas när 
variablerna befinner sig på ordinalskalenivå. Tolkningen av korrelationskoefficienten är 
densamma som med Pearsons r. I vår studie är datan ordinal och vi kommer därför att använda 
Spearmans rangkorrelation för att testa sambandet mellan två variabler. (David & Sutton, 2016) 
 
3.6.3 Regression 
I kontrast till korrelationsanalys kan en regressionsanalys visa styrkan av en relation mellan en 
beroende variabel och en eller flera oberoende variabler. Analysen mäter hur stor del av 
variationen i den beroende variabeln som statistiskt kan förklaras av den oberoende variabeln. 
Regressionsanalysen beräknar ”coefficient of determination” och visar ett värde mellan 0 och 
1. Om variationen i den beroende variabeln kan förklaras av den oberoende variabeln antar 
koefficienten ett värde av 1 (100%). Om variansen inte kan förklaras antar den ett värde av 0 
(0%). (Saunders et al., 2015) 
 
3.7 Validitet och reliabilitet 
För att stärka studiens teoretiska bidrag är det viktigt att verifiera studiens trovärdighet med 
hjälp av validitet och reliabilitet, och därmed minimera risken av felaktig datainsamling. 
Forskaren bör noggrant och eftertänksamt granska varje beslut som tas och den data som samlas 
in (Saunders et al., 2015). Validitet beskriver i vilken utsträckning forskaren mäter det som hen 
har som avsikt att mäta. Reliabilitet syftar till kontinuitet hos studies mätningar och om studien 
går att upprepa med samma resultat (Bryman & Bell, 2015; Saunders et al., 2015; David & 
Sutton, 2016; Söderbom & Ulvenblad, 2016). 
 



    29 

Val av mätinstrument för den empiriska undersökningen kan påverka trovärdigheten i studiens 
analyserade resultat. SPSS används flitigt vid kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2015) och 
är även ett verktyg som vi använt oss av tidigare. Av tidigare erfarenheter kan vi bekräfta SPSS 
förmåga att prestera efter våra förväntningar vilket stärker trovärdigheten i studiens analytiska 
förmåga utifrån det valda mätinstrumentet. Validitet bedömer även hur väl det valda 
mätinstrumentet mäter studiens centrala begrepps dimensioner. För att stärka validiteten i en 
kvantitativ studie bör enkätens frågor utformas efter operationaliserade begrepp grundade i 
studiens teoretiska referensram (Bryman & Bell, 2015; Saunders et al., 2015; David & Sutton, 
2016). Det utesluter faktorer som vi inte avser att mäta och som kan påverka den empiriska 
undersökningens resultat (David & Sutton, 2016). Till följd av att vi har operationaliserat 
begrepp innan vi konstruerade enkäten innehöll den empiriska undersökningen den data som 
behövdes för att svara på vår frågeställning. Det innebär att vår enkät mätte studiens centrala 
begrepp vilket stärker validiteten i vårt resultat. 
 
Vår enkät innehöll nio frågor som endast mätte tre olika variabler: behov, förväntningar och 
värderingar. Genom att använda tre frågor för att mäta samma variabler ökar reliabiliteten i vår 
studie. Vi utförde även en pilotstudie som används främst i deduktiva studiers empiriska 
undersökning och stärker frågornas validitet och reliabilitet (Saunders et al., 2015). Den 
försäkrade oss om att enkäten var genomförbar utan komplikationer som förståelse- eller 
layoutproblem. Att formulera frågor till en enkät är en komplicerad process som kräver korrekt 
formulering, tester och noggrann granskning för att samla in rätt sorts data till studien (David 
& Sutton, 2016). Det är viktigt i en enkät att respondenterna förstår och tolkar frågorna på 
samma sätt som forskaren avsett att frågorna ska tolkas, och att respondenternas svar förstås 
och tolkas av forskaren på samma sätt som respondenten avsett att svaren ska tolkas (Saunders 
et al., 2015). Detta säkerställdes genom att pilotstudiens respondenter framförde synpunkter 
som kunde förbättra enkäten. För att även bekräfta reliabiliteten i vår empiriska undersökning 
började vi vår dataanalys med ett Cronbach Alpha test som mäter frekvensen av svaren för att 
minimera mätfel och deras påverkan på studiens resultat. Testet gav ett högt värde vilket ökade 
trovärdigheten i studiens förmåga upprepas med samma resultat. 
 
3.8 Etiska principer 
Forskare bör under hela projektet, men främst i forskningsdesignen, begrunda forskningsetiska 
principer samt etiska frågor som kan uppstå kring valet av forskningsfokus, metod och 
resultatets användning (Vetenskapsrådet, 2002; David & Sutton, 2016). David & Sutton (2016) 
beskriver de områden som är relevanta för kvantitativ forskning. 
 
・ Konfidentialitet och anonymitet: Ingen utanför forskningen kan särskilja en respondents 

svar eller ingen kan koppla det svaret till respondenten. Information och svar från 
respondenterna sprids inte utanför forskningen och garanterar respondenten att ingen 
kan ta reda på vad hen har svarat i undersökningen. (David & Sutton, 2016) 

・ Informerat samtycke: Respondenten ska tydligt informeras om forskningens syfte och 
hur forskningen ska utföras, och ges tillräckligt med tid för att avgöra om hen vill delta 
i undersökningen eller inte. (David & Sutton, 2016) 
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・ Forskarens uppträdande: Forskaren ska på ett korrekt sätt samla in och behandla data, 
ej förfalska eller på något sätt förändra respondenternas svar. Forskaren ska även 
förhindra intrång i den insamlade datan. (David & Sutton, 2016) 

・ Etik vid internetbaserad forskning: I undersökningar där respondentens svar skickas via 
email eller internetsidor registreras respondentens email eller IP-adress med svaret 
vilket är en osäkerhet för respondentens anonymitet. Även konfidentialiteten kan 
påverkas av internetbaserad forskning genom att informationen av datainsamlingen 
visas för en tredje part. (David & Sutton, 2016) 

 
I vår studie förhöll vi oss till ovanstående etiska principer. Respondenterna var försäkrade 
anonymitet och att deras svar endast användes i studiens undersökning. Vi samlade inte in 
känslig information som namn, adress eller personnummer och respondenterna kunde själva 
avgöra om de ville delta i undersökningen eller avstå. Respondenternas svar registrerades inte 
förrän respondenten själv valde att skicka svaren. I enkäten stod det även tydligt att vi ej skulle 
spara eller sprida information, eller använda svaren till annat syfte än i vår undersökning och 
studie. Respondentens IP-adress registrerades inte i undersökningen och ingen utomstående har 
haft tillåtelse att ta del av den data som samlats in. 
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4.0 Empiriskt resultat
 

 
4.1 Demografisk spridning 
 
4.1.1 Ålder 
Ur diagrammet kan vi tydligt dra slutsatsen att majoriteten av våra respondenter var unga 
konsumenter. 130 av 188 respondenter var mellan 15–34 år och endast 58 st var över 35 år.  

 

 
Diagram 1: Ålderfördelning 

 
4.1.2 Kön 
Våra respondenter utgjordes till största del av kvinnor, cirka 70% som representerar 133 
respondenter. I studien deltog cirka 30% män i vår undersökning, 55 respondenter, och 0% 
definierade sig som annat. 
 

 
Diagram 2: Könsfördelning 

 
4.2 Undersökningens svarsspridning  
 
4.2.1 Jag har ett behov av att agera miljövänligt  
I diagrammet nedan visas resultatet av respondenternas behov av att agera miljövänligt. Ur 
diagrammet kan vi avläsa att mer än hälften av respondenterna hade ett behov av att agera 
miljövänligt. 61 st har svarat att de håller helt med och 75 st har svarat att de håller delvis med. 
34 st har svarat neutralt vilken i denna studie betyder att respondentens åsikt i frågan inte är 
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tillräckligt starka för att påverka hens konsumtion. 11 st har svarat att de delvis inte håller med 
och 7 st har svarat att de inte alls håller med. Medelvärde i fråga 1 når ett värde på 3,91 (se 
bilaga 1.1). 

 

 
Diagram 3: Jag har ett behov av att agera miljövänligt 

 
4.2.2 Mitt val av bärkasse speglar mitt behov av miljövänlig konsumtion 
I fråga 2 svarade respondenterna på om deras val av bärkasse speglar deras behov av 
miljövänlig konsumtion. Svaren i denna frågan var mer jämnt fördelat, 55 st har svarat att de 
håller helt med, 50 st har svarat håller delvis med, 42 st har svarat neutralt, 22 st har svarat 
håller delvis inte med och 19 st har svarat att de inte alls håller med. Det innebär att respondenter 
i undersökningen kan ha ett behov av att agera miljövänligt (fråga 1) men visar det inte alltid i 
sin konsumtion. Medelvärde i fråga 2 når ett värde på 3,53 (se bilaga 1.2). 
 

 
Diagram 4: Mitt val av bärkasse speglar mitt behov av miljövänlig konsumtion 

 
4.2.3 Jag är nöjd med utbudet av bärkassar i butiker. 
Fråga 3 undersökte om respondenten var nöjd med utbudet av bärkassar i butiker, baserat på 
deras egna preferenser. Den grupp som utmärkte sig i denna fråga var de 55 st som valde 
svarade neutralt, att deras åsikter inte är tillräckligt starka för att påverka deras konsumtion. 34 
st svarade att de är helt nöjda med utbudet av bärkassar i butiker, 39 st har svarat att de håller 
delvis med, 42 st höll delvis inte med och 18 st respondenter var inte nöjda med utbudet av 
bärkassar i butiker. Fråga 3 når ett medelvärde på 3,15 (se bilaga 1.3). 
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Diagram 5: Jag är nöjd med utbudet av bärkassar i butiker 

 
4.2.4 Jag får en negativ bild av en butik som bara säljer plastpåsar. 
I fråga 4 fick respondenterna svara på om de får en negativ bild av en butik som endast säljer 
plastpåsar. Svaren var väldigt spridda över skalan där 45 st respondenter svarade att de håller 
helt med och får en negativ bild, 40 st har svarat att de håller delvis med, 34 st svarade neutralt 
på frågan, 23 st höll delvis inte med och 46 st har svarat att de inte håller med. Fråga 4 når ett 
medelvärde på 3,08 (se bilaga 1.4). 

 

 
Diagram 6: Jag får en negativ bild av en butik som bara säljer plastpåsar 

 
4.2.5 Jag förväntar mig att butiker tar sitt miljöansvar, även när det kommer till 
bärkassar. 
I fråga 5, där vi frågade om respondenten förväntar sig att butiken ska ta sitt miljöansvar även 
när det kommer till bärkassar, kunde vi tydligt urskilja att majoriteten av respondenterna 
förväntade sig att butiker tar miljöansvar. 95 respondenter svarade att de höll med helt, 49 st 
höll delvis med, 19 st svarade neutralt, 13 st svarade att de höll delvis inte med och 12 st svarade 
att de inte alls höll med. En slutsats vi kan dra av detta diagram är att mer än hälften av våra 
respondenter förväntar sig att butiker tar sitt miljöansvar och ska erbjuda miljövänliga 
alternativ. Fråga 5 når ett medelvärde på 4,07 (se bilaga 1.5). 
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Diagram 7: Jag förväntar mig att butiker tar sitt miljöansvar, även när det kommer till 

bärkassar 
 
4.2.6 Jag får en positiv bild av en butik som bara säljer miljövänliga påsar. 
Fråga nummer 6 svarade på om respondenten får en positiv bild av butiker som endast säljer 
miljövänliga påsar. Även i detta diagram var det svarsalternativ 5 som utmärkte sig. 103 av våra 
188 respondenter svarade att de höll helt med och får en positiv bild av butiker som bara säljer 
miljövänliga påsar. 49 st svarade att de höll delvis med, 20 st hade inte tillräckligt starka åsikter 
för att påverka respondentens konsumtion, 6 st svarade att de höll delvis inte med och 10 st 
svarade att de inte höll med. Fråga 6 når ett medelvärde på 4,22 (se bilaga 1.6). 
 

 
Diagram 8: Jag får en positiv bild av en butik som bara säljer miljövänliga påsar 

 
4.2.7 Jag väljer hellre en miljövänlig påse än en plastpåse att lägga mina varor 
i. 
Fråga 7 svarade på frågan om respondenten hellre väljer en miljövänlig påse än plastpåse att 
lägga deras varor i. I denna fråga var det 103 st som höll med, 26 st svarade att de höll delvis 
med, 12 respondenter höll delvis inte med och 15 st svarade att de inte höll med. 32 st var 
neurala i påståendet och fråga 7 når ett medelvärde på 4,01 (se bilaga 1.7). 
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Diagram 9: Jag väljer hellre en miljövänlig påse än en plastpåse att lägga mina varor i 

 
4.2.8 Mitt val att köpa en miljövänlig påse baseras på mina värderingar kring 
miljön. 
I fråga nummer 8 ville vi veta om respondenternas val av att köpa en miljövänlig påse baserades 
på deras värderingar kring miljön. 96 st, mer än hälften av respondenterna, svarade att de höll 
helt med, 44 st svarade att de höll delvis med, 28 st svarade neutralt, 9 st svarade att de delvis 
inte höll med och 11 st höll inte med. Medelvärde i fråga 7 når ett värde på 4,09 (se bilaga 1.8). 
 

 
Diagram 10: Mitt val att köpa en miljövänlig påse baseras på mina värderingar kring miljön 
 
4.2.9 Jag får en positiv bild av butiker vars utbud speglar deras värderingar av 
miljön. 
Sista frågan i vår studie fick respondenten ta ställning till om de får en positiv bild av butiker 
vars utbud speglar deras värderingar av miljön. 105 respondenter svarade att de höll med, 46 st 
de höll delvis med, 24 st svarade neutralt, 9 st höll delvis inte med och endast 4 st svarade att 
de inte höll med. Sista frågan når ett medelvärde på 4,27 (se bilaga 1.9). 
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Diagram 11: Jag får en positiv bild av butiker vars utbud speglar deras värderingar av 

miljön 
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5.0 Dataanalys
 

 
5.1 Cronbach Alpha 
För att säkerställa reliabiliteten i vår undersökning gjorde vi ett Cronbachs Alpha test. För att 
frågorna ska mäta det som studien avser att mäta ska det totala Cronbachs Alpha-värdet vara x 
≥ 0.7. Ju högre värde desto mer stärks det faktum att enkäten uppnår reliabilitet. Vår enkät 
nådde ett värde på 0,854. Detta höga värde var nödvändigt för oss för att kunna fortsätta vår 
analys. 

 

 
 

Tabell 1: Cronbach Alfa-värde för enkätens frågor 
 
Under kolumnen “Cronbach Alpha if item deleted” kunde vi utläsa att fråga 3, Jag är nöjd med 
utbudet av bärkassar i butiker, hade en låg reliabilitet (-0,224). Det vill säga att frågan inte 
mätte det som avsågs mätas i studien, och var därför onödig för vår analys (se bilaga 2.1). Det 
innebär att vi tog bort fråga 3 och fick ett nytt alpha-värdet på 0,910 (se bilaga 2.2). 
 
5.2 Hypotesprövning 

 
H1: Konsumenten uppfattar butiker med endast miljövänliga attribut mer positivt än butiker 
utan miljövänliga attribut. 
 
Frågor: 
4. Jag får en negativ bild av en butik som bara säljer plastpåsar. 
6. Jag får en positiv bild av en butik som bara säljer miljövänliga påsar. 
7. Jag väljer hellre en miljövänlig påse över en plastpåse att lägga mina varor i. 

 
 
För att acceptera eller förkasta hypotes 1 behövde vi först undersöka om respondenterna valde 
miljövänliga påsar framför plastpåsar. Det gjorde vi genom att först kolla medelvärdet för fråga 
7, Jag väljer hellre en miljövänlig påse än en plastpåse att lägga mina varor i. 
 
Värdet visade att en stark majoritet av respondenterna hellre valde en miljövänlig påse över 
plastpåse att lägga sina varor i (4.01, se bilaga 1.7). Vi kunde därför dra slutsatsen att våra 
respondenter värderar en miljövänlig påse högre än en plastpåse. För att testa sambandet mellan 
fråga 6, Jag får en positiv bild av en butik som bara säljer miljövänliga påsar, och fråga 7 
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utförde vi en korrelationsanalys. Vi använde oss av Spearman’s rank correlation coefficient 
som testar styrkan i relationen mellan två ordinala variabler. 
 

 
Tabell 2: Korrelationanalys mellan fråga 6 och fråga 7 

 
Analysen visade en stark positiv korrelation mellan respondentens benägenhet till konsumtion 
av en miljövänlig påse över en plastpåse och respondentens positiva bild av butiken som endast 
säljer miljövänliga påsar (0,527). Det tyder på att det finns en korrelation och ett samband 
mellan respondentens positiva bild av en butik och deras benägenhet att välja en miljövänlig 
påse över en plastpåse. Ju högre benägenhet de har, desto mer positiv bild får respondenten av 
butiker som endast säljer miljöpåsar. Av resultatet kunde vi dra slutsatsen att butiker som endast 
säljer miljövänliga påsar erhåller en mer positiv bild bland respondenterna. 
 
För att stärka sambandet ytterligare testade vi om det fanns en korrelation mellan fråga 7 och 
fråga 4, Jag får en negativ bild av en butik som bara säljer plastpåsar.  
 

 
Tabell 3: Korrelationsanalys mellan fråga 4 och fråga 7 
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Även detta korrelationstest visade ett starkt positivt samband mellan de utvalda variablerna och 
konstaterade att respondenten som hellre väljer en miljövänlig påse över en plastpåse även får 
en negativ bild av butiker som endast säljer plastpåsar. Genom denna analys kunde vi dra  
slutsatsen att respondenten uppfattar butiker med endast miljövänliga påsar mer positivt 
än butiker med endast plastpåsar, och därmed accepterar vi vår första hypotes. 
 

 
H2: Konsumenten uppfattar varumärken negativt som en konsekvens av icke miljövänliga 
attribut, men konsumenten är inte tillräckligt engagerad för att aktivt avstå från konsumtion 
av varumärkets produkter som saknar miljövänliga attribut. 
 
Frågor: 
1. Jag har ett behov av att agera miljövänligt. 
2. Mitt val av bärkasse speglar mitt behov av miljövänlig konsumtion. 
8. Mitt val att köpa en miljövänlig påse baseras på mina värderingar kring miljön. 

 
 
Vår studies andra hypotes var baserad på tidigare forsknings value-action-gap. För att se om 
det fanns ett value-action-gap bland våra respondenter analyserade vi respondentens 
värderingar och hur dessa påverkar respondentens syn varumärket. Eftersom hypotes 1 
accepterades kunde vi därför bekräfta att respondenterna hade miljövänliga värderingar. Med 
medelvärdet i fråga 2, Mitt val av bärkasse speglar mitt behov av miljövänlig konsumtion, 
kunde vi se att respondenterna höll delvis med och inte alltid köper en miljövänlig bärkasse 
(3,53, se bilaga 1.2) trots att de har miljövänliga värderingar. Det tyder på att det finns ett value-
action-gap även hos respondenterna i vår studie. En korrelationsanalys användes för att visa ett 
eventuellt samband mellan respondenternas värderingar om miljön (fråga 8) och om 
respondenternas val av bärkasse speglar deras miljövänliga behov (fråga 1).  
 

 
Tabell 4: Korrelationsanalys mellan fråga 2 och fråga 8 

 
Enligt analys fanns det en stark positiv korrelation mellan respondenternas val av bärkasse och 
respondentens värderingar (0,551). Det vill säga att det inte fanns ett value-action-gap i vår 
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undersökning. Istället fanns det ett samband mellan respondenternas värderingar kring miljön 
och deras val av bärkasse; ju högre värderingar respondenten har om miljön desto mer speglas 
valet av bärkasse respondentens behov av att agera miljövänligt. Av denna korrelationsanalys 
kunde vi förkastas hypotes 2 och acceptera nollhypotesen; konsumenten uppfattar 
varumärken negativt som en konsekvens av icke miljövänliga attribut och avstår från 
konsumtion av varumärken vars produkter som saknar miljövänliga attribut. 
 
Däremot kunde vi utläsa att det fanns ett ERROR i analysen. För att tydliggöra felet i analysen 
utformade vi ett scenario: 
 
・ Respondent 1 - har ett behov av att agera miljövänligt och köper alltid miljöpåsar till 

sina varor. Hon svarar 5 (håller helt med) på fråga 1 och 2; Hon har ett behov av att 
agera miljövänligt och hennes behov speglas i hennes konsumtion av bärkassar. 

・ Respondent 2 - har inte ett behov av att agera miljövänligt och köper alltid plastpåsar 
till sina varor. Han svarar 1 (håller inte med) på fråga 1 och 5 (håller helt med) på fråga 
två; Han har inte ett behov av att agera miljövänligt och hans icke behov av att agera 
miljövänligt speglas i hans konsumtion av bärkassar. 

 
Det innebar att båda respondenterna, en miljövänlig och en icke miljövänlig, svarade ett högt 
värde på fråga 2 trots att deras behov av miljövänlig konsumtion var det motsatta. Det 
resulterade i en snedvriden slutsats av hypotes 2 då samtliga respondenter i studien, både de 
med och utan behov av att agera miljövänligt, var inkluderade i korrelationsanalysen. Vi valde 
därför att testa om det fanns ett gap mellan värderingar och handling bland endast de 
respondenter som svarat att de hade behov av att agera miljövänligt. 
 
För att kunna utföra denna analys behövde vi först sålla ut de respondenter som svarade att de 
inte hade ett behov av att agera miljövänligt i sin konsumtion (4 eller 5 i fråga 1). De 
respondenter som svarade att de hade ett behov av att agera miljövänligt i sin konsumtion var 
136 av 188 respondenter. 
 
Vi använde även här ett korrelationstest för att kunna avgöra om det fanns ett samband, och i 
så fall, hur starkt sambandet var mellan utvalda variabler hos de respondenter som hade ett 
behov av att agera miljövänligt. Tack vare det modifierade urvalet fick vi ett mer säkerställt 
resultat om ett value-action-gap infann sig hos även våra respondenter. 
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Tabell 5: Modifierad korrelationsanalys mellan fråga 2 och fråga 8 

 
Korrelationsanalysen fick ett värde på 0,335. Det anses vara ett lågt värde och visar därför att 
det inte fanns en stark korrelation mellan respondenternas värderingar om miljön och att val av 
bärkasse speglade deras behov av miljövänlig konsumtion. 
 
Vi använde även ett regressionstest för att testa hur påverkan av den beroende variabel, Mitt val 
av bärkasse speglar mitt behov av miljövänlig konsumtion (fråga 2), kunde förklaras av den 
oberoende variabeln, Mitt val av miljövänlig påse baseras på mina värderingar kring miljön 
(fråga 8). 

 
Tabell: 6: Modifierad regressionsanalys mellan fråga 2 och fråga 8 

 
Regressionsanalysen gav oss ett R-Square-värde på 0,114 som innebar att endast 11,4% av 
respondenternas val av bärkasse kunde förklaras av deras värderingar om miljön. 
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Av dessa resultat kunde vi dra slutsatsen att respondenternas värderingar speglade en ytters 
liten del av deras verkliga handling (11,4%) och att det fanns ett gap mellan värderingar och 
faktiskt handling. Tillsammans med korrelationsanalysen i hypotes 1 kunde vi konstatera att 
respondenterna i studien uppfattar butiker negativt som en konsekvens av försäljning av 
plastpåsar, men att de är inte tillräckligt engagerade för att aktivt avstå från att konsumera 
plastpåsar. I detta fall accepteras hypotes 2 och nollhypotesen förkastas. 
 

 
H3: Konsumentens uppfattning av varumärket påverkas inte som en konsekvens av 
företagets brist på miljövänliga attribut. 
 
Frågor: 
1. Jag har ett behov av att agera miljövänligt. 
4. Jag får en negativ bild av en butik som bara säljer plastpåsar. 
5. Jag förväntar mig att butiker tar sitt miljöansvar, även när det kommer till bärkassar. 
9. Jag får en positiv bild av butiker vars utbud speglar deras värderingar av miljön. 

 
 
Hypotes 3 baserades på att respondentens uppfattning inte har en betydande roll för 
varumärkeslojaliteten så länge respondentens helhetsbild av varumärket är positivt. 
Respondenter som inte har ett behov av att agera miljövänligt kan därför se etiska attribut som 
negativa istället för positiva tillägg till en produkt. För att testa hypotesen undersökte vi först 
medelvärdet i fråga 5, Jag förväntar mig att butiker tar sitt miljöansvar, även när det kommer 
till bärkassar, och fråga 9, Jag får en positiv bild av butiker vars utbud speglar deras 
värderingar av miljön. 
 
Fråga 5 visade att respondenterna hade en hög förväntan på att butiker ska ta miljöansvar även 
när det kommer till bärkassar (4.07, se bilaga 1.5). Medelvärdet i fråga 9 visade att 
respondenterna hade en positiv bild av butiker när deras utbud speglar deras värderingar av 
miljön (4.27, se bilaga 1.9). Det menar på att studiens respondenter förväntade sig att butiker 
ska ta ett miljöansvar och när utbudet av bärkassar speglar butikens värderingar om miljön får 
respondenterna en positiv bild av butiken. 
 
Vi tyckte detta var intressant och undersökte om det fanns ett samband mellan de två: hör 
respondentens positiva bild av butiken när utbudet speglar butikens miljövärderingar samman 
med respondentens förväntningar på butiken?  
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Tabell 7: Korrelationsanalys mellan fråga 5 och fråga 9 

  
Testet bekräftade en stark positiv korrelation mellan fråga 5 och fråga 9 (0,654), och vi kunde 
konstatera att när respondentens förväntningar på en butiks miljöansvar stiger, stiger även 
respondentens positiva bild av butiken vars utbud speglar deras värderingar av miljön. 
 
För att stärka sambandet testade vi om det fanns ett samband mellan respondentens 
förväntningar att butiker ska ta miljöansvar och deras negativa bild om butiken endast säljer 
plastpåsar. Det gjordes med en korrelationsanalys mellan fråga 4 och fråga 5, Jag får en negativ 
bild av butiker som bara säljer plastpåsar. 
 

 
Tabell 8: Korrelationsanalys mellan fråga 4 och fråga 5 

 
Även här kunde vi se en stark positiv korrelation (0,660); respondenten som förväntar sig att 
butiker tar ansvar för miljön även när det kommer till bärkassar får en negativ uppfattning av 
butiker som endast säljer plastpåsar.  
 
Resultatet gav oss slutsatsen att respondenternas uppfattning av butiker påverkas 
negativt som en konsekvens av plastpåseförsäljning och därmed förkastas hypotes 3 och 
nollhypotesen accepteras. 
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Vi argumenterar för relevansen av hypotes 3 i motiveringen där nämner vi att vissa 
konsumenter inte har ett behov av att agera miljövänligt. Då vi konstaterat att studiens 
respondenter hade ett behov av att agera miljövänlig vilket påverkar respondentens uppfattning 
av varumärken som endast säljer plastpåsar kan hypotesen förkastas. Dock såg vi i vår 
undersökning att trots att majoriteten av respondenterna hade ett behov av att agera miljövänligt 
fanns det en grupp respondenter som inte hade det behovet. Det ledde oss till att undersöka hur 
de respondenterna som vi inte klassar som gröna uppfattar varumärken som endast säljer 
plastpåsar. Därför sorterade vi bort de respondenter som hade ett behov av att agera 
miljövänligt, och behöll endast de som svarat lågt (1 eller 2) på fråga 1. Det lämnade endast 17 
respondenter kvar i undersökningen vilket innebär att analysen anses som svag och därför 
undersökte vi endast medelvärdet i fråga 4, fråga 5 och fråga 9. 
 
I diagrammen kunde vi avläsa låga medelvärden i respektive frågor; 1.65, 2.06 och 2.82 (se 
bilagor 1.10, 1.11 och 1.12). Därmed kunde vi konstatera att dessa icke gröna respondenternas 
uppfattning av varumärken inte påverkades som konsekvens av försäljning av plastpåsar och 
drog slutsatsen att; hypotes 3 accepteras och nollhypotesen förkastas.  
 
5.3 Reviderad teoretisk analysmodell 
 

 
Figur 4: Reviderad teoretisk analysmodell 

 
Eftersom vi accepterade hypotes 1 stämmer den reviderade modellen överens med den 
ursprungliga; respondenten uppfattar butiker med miljövänliga bärkassar mer positivt än 
butiker med endast plastpåsar. Företag som kommunicerar miljövänliga attribut och deras 
ansvar för miljön uppfattas positivt av studiens respondenter. Respondentens gröna värderingar 
stämmer överens med varumärkets värderingar kring miljön och bildar därmed en positiv 
uppfattning av varumärket. 
 



    45 

I hypotes 2 tog vi bort de respondenter som inte hade ett behov av att agera miljövänligt för att 
få ett mer korrekt resultat på om det fanns ett value-action-gap hos våra respondenter som anses 
vara gröna. Vi fann att respondenternas varumärkesimage påverkas negativt som konsekvens 
av butikers försäljning av plastpåsar (konstaterat i hypotes 1), men att respondenterna inte aktivt 
avstår från konsumtion av plastpåsar, det vill säga att gröna värderingar speglade en liten del 
av deras faktiska handling. Vi accepterade därför hypotes 2 och den reviderade modellen 
stämmer överens med den ursprungliga. 
 
I hypotes 3 visade den ursprungliga modellen att respondenterna hade en neutral uppfattning 
av varumärken som säljer plastpåsar. Däremot upptäckte vi i vår hypotesprövning att 
majoriteten av våra respondenters uppfattning av varumärken faktiskt påverkas av 
plastpåseförsäljning. I vår studie var det endast 17 respondenter som ansåg att de inte hade ett 
behov av att agera miljövänligt men eftersom de urvalet var så pass litet blev analysen för svag 
för att acceptera hypotesen. Därför visar vi i den reviderade modellen att hypotes 3 förkastas 
och att respondenterna får en negativ bild av varumärken till följd av deras plastpåseförsäljning. 
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6.0 Analys
 

 
Till följd av en ökad miljömedvetenhet hos konsumenten och utveckling av miljövänliga 
produkter och hållbara företag har konsumentens benägenhet att betala för miljövänliga attribut 
ökat. Vår studie undersöker det forskningsgap som tidigare studier lämnat vilket speglar 
relationen mellan konsumentens attityd till miljövänliga attribut och uppfattning av 
varumärke.   
 
Konsumenten avgör hur väl produkter med miljövänliga attribut mottas på marknaden eftersom 
hens val att konsumera eller avstå från konsumtion påverkar efterfrågan efter vilken företag 
producerar varor. I Kellers (2009) CBBE modell ökar varumärkets styrka när företaget 
tillgodoser konsumentens behov och det är företagens uppgift att möta konsumentens 
efterfrågan av mer miljövänlig konsumtion med grön processinnovation och produkter 
innehållande miljövänliga attribut (Ottoman, 2006). Forskning tyder på att konsumenten svarar 
positivt till varumärken som marknadsför miljömässigt ansvarstagande och att det finns en 
koppling mellan konsumentens värderingar och uppfattning av företag (Olsen et al., 2014). I 
vår undersökning fann vi att respondenternas benägenhet att konsumera en produkt med 
miljövänliga attribut var stor och visar på att gröna produkter mottas väl på marknaden vilket 
leder till en ökad efterfrågan. Företag som möter respondenternas behov av miljövänliga 
produkter indikerar att företaget har miljövänliga värderingar. Majoriteten av respondenterna i 
studien (55%) svarade att de hellre väljer en miljöpåse att lägga deras varor i (fråga 7). Även 
55% av respondenterna ansåg att de får en positiv bild av butiker som endast säljer miljöpåsar 
(fråga 6). I korrelationsanalysen fann vi att dessa har ett starkt samband (0,527, se tabell 2); när 
benägenheten att köpa en miljövänlig påse över en plastpåse ökar framkallas en mer positiv 
bild av butiken. Det betyder att respondenterna har miljövänliga värderingar och förklarar hur 
företagets utbud av produkter med miljövänliga attribut leder till en positiv varumärkesimage. 
Respondenterna får även en positiv uppfattning till varumärken som delar miljövänliga 
värderingar med respondenten vilket kunde bekräftas i fråga 9 (4,27 i medelvärde, se bilaga 
1.9) som i vår undersökning representerar företagets miljöpositiva värderingar.  
 
I hypotesprövningen fann vi att 72% av respondenterna hade ett starkt behov att agera 
miljövänligt. Hypotesprövningen visade även tydligt att de hade höga förväntningar på att 
butiker ska agera miljövänligt (medelvärde på 4.07, se bilaga 1.5) vilket ska speglas i butikens 
utbud av bärkassar (medelvärde på 4.27, se bilaga 1.9). Vi fann en stark korrelation mellan de 
två frågorna (0,654, se tabell 7) vilket visade att när respondenternas förväntningar på att 
butiker ska agera miljövänligt steg, ökade även deras positiva bild av butiker vars värderingar 
speglas i butikens utbud av bärkassar. Det bekräftar Keller (2009) i hans modell (se figur 2): 
konsumenten värderar varumärken starkare när egenskaper i produkterna möter konsumentens 
förväntningar. De ökade förväntningarna på butikers utbud av produkter med miljövänliga 
attribut kan vara ett resultat av företagens marknadskommunikation tillsammans med 
digitaliseringens påminnelser om konsumtionens negativa miljöpåverkan. 
Marknadskommunikation representerar ömsesidigt utbyte av värde mellan konsumenten och 
varumärket (Kotler & Keller, 2009) där kommunikation projekterar varumärkets värderingar i 
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det budskap företaget sänder vilket skapar förväntningar hos konsumenten. När företaget inte 
möter konsumentens förväntningar skapas en negativ varumärkesimage. Konsumentens 
negativa uppfattning av varumärken som inte möter hens förväntningar bekräftas i vår 
undersökning då vi fann en stark korrelation (0,660, se tabell 8) mellan negativ uppfattning av 
företag som endast säljer plastpåsar och konsumentens förväntningar på att butiken tar ansvar 
för miljön. 
 
Vår undersökning gav mycket litet stöd för hur icke gröna konsumenter uppfattar varumärken 
på grund av det låga antal respondenter som karaktäriserades som icke gröna. Endast 17 
respondenter svarade 1 eller 2 på skattningsskalan i frågan om behov av miljövänligt agerande 
vilket representerar 9% av alla som svarade på enkäten. Vi kan därför inte utförligt analysera 
deras svar i relation till gröna konsumenter. De respondenter vi klassar som icke gröna 
konsumenter hade låga förväntningar på att butiker ska ta miljöansvar (medelvärde på 2.06, se 
bilaga 1.11) och fick inte en negativ bild av butiker som endast säljer plastpåsar (medelvärde 
på 1.65, se bilaga 1.10). Orsaken till att dessa respondenter inte har ett behov av att agera 
miljövänligt kan motiveras av tre faktorer grundade i vår teoretiska referensram. Mai (2014) 
beskriver sin forskningsslutsats att konsumenter utan behov av miljövänlig konsumtion ser 
miljövänliga attribut som negativa tillägg till en produkt. Det kan även förklaras av att 
respondenterna saknar kunskap om miljövänliga attribut och därför sjunker basvärdet på 
produkten när den kopplas till något som för respondenterna är okänt (Michaud & Llerena, 
2011; Mai, 2014). Slutligen kan orsaken bero på att respondenterna värderar lojalitet till 
varumärken högre än ett specifikt attribut, i denna studie miljövänliga attribut. Så länge 
varumärket har flera andra attribut som tilltalar konsumenten och tillsammans bildar en positiv 
helhetsbild, ökar konsumentens lojalitet till varumärket och varumärkesimagen påverkas inte 
av att företaget säljer produkter utan miljövänliga attribut (Pandey & Raju, 2009). 
 
I tidigare forskning fann vi undersökningar som visade på att respondenters vanor inte stämmer 
överens med respondenternas värderingar (Chung & Leung, 2007). Vissa konsumenter är inte 
villiga att kompromissa kvalitet, pris eller bekvämlighet för att minska deras negativa påverkan 
på miljön trots att de främjar miljövänliga produkter (Ginsberg & Bloom, 2004). 
Marknadsföring har länge blivit anklagat för att uppmuntra onödig konsumtion och 
konsumenter tenderar att vara skeptiska till företags bakomliggande syfte med miljöarbete; 
företag gör det för egen vinning och inte för att bidra till positiv miljöpåverkan (MacNaghten 
& Jacobs, 1997). Hur varumärken hanterar effekten av konsumtion på miljöproblem på ett 
hållbart sätt ska speglas i den gröna marknadsföringen (Ottosson & Parment, 2016). Företagens 
marknadsföring kan därför ha motsatt effekt på konsumenten; konsumenten vill inte bidra till 
företagets egen vinning och väljer andra sätt att miljökompensera än i den dagliga 
konsumtionen. Detta stöd från tidigare studier bekräftar att ett value-action-gap infinner sig i 
vår undersöknings gröna respondenter. Trots att respondenterna i undersökningen har hög 
benägenhet att konsumera bärkassar med miljövänliga attribut över plastpåsar, som en effekt 
av deras värderingar kring miljö (54% svarade håller helt med i fråga 7), visade de sig att 
respondenternas miljövänliga värderingar inte speglade deras faktiska handling. Första 
resultatet av hypotes 2, att det fanns ett samband mellan respondenternas värderingar kring 
miljö och deras val av bärkasse, är snedvridet då svaret från de respondenter som inte hade ett 
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behov av att agera miljövänligt påverkade resultatet i fråga 2; Mitt val av bärkasse speglar mitt 
behov av miljövänlig konsumtion. Därför valde vi att även testa hypotes 2 på undersökningens 
gröna respondenter, det vill säga endast de som svarat 4 eller 5 i frågan om de har ett behov av 
att agera miljövänlig, som representerade 72% av svaren. I hypotesprövningen fick vi fram att 
endast 11,4% av respondenternas val av bärkasse kunde förklaras av respondenternas värdering 
kring miljön. Det modifierade resultatet bekräftar teorin om att konsumentens faktiska handling 
inte speglar hens miljövänliga värderingar (Chung & Leung, 2007). Undersökningens value-
action-gap kan orsakats av den ökade digitaliseringens effekter där konsumenten påverkas i 
större grad av andras åsikter och vad som är socialt accepterat enligt samhället (Kitchen & 
Proctor, 2015). Digitaliseringen utgör mer subjektiva informationskällor då andras åsikter och 
erfarenheter adderar verkliga erfarenheter till informationen (Voinea & Filip, 2011). 
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7.0 Diskussion och slutsats
 

 
7.1 Diskussion 
I enlighet med de begränsningar ickesannolikhetsurval medför kan vi inte säkerställa att 
respondenterna i studien representerade alla konsumenter i Sverige och kan därför inte 
generalisera slutsatsen till studiens population. I vår studie deltog 134 kvinnor och endast 54 
män vilket gör att vår studies resultat i större utsträckning representerar hur kvinnor uppfattar 
varumärken till följd av miljömässiga attribut. I undersökningen fanns även en ojämn 
åldersfördelning med olika antal representanter i varje åldersindelning vilket gör att en 
jämförelse mellan åldersgrupper kan ses som snedvriden.  
 
I hypotesprövningen av hypotes 2 upptäckte vi en svaghet i vår enkät som ledde till en 
modifiering av urvalet. Vårt val av omprövning baserades på att vi ville stärka trovärdighet i 
studien med ett mer korrekt resultat. Även i hypotes 3 gjordes en omprövning med ett 
modifierat urval. Efter att vi accepterat hypotes 1, som bekräftade att respondenterna uppfattar 
butiker med miljövänliga attribut mer positivt än butiker utan, kunde vi redan då förkasta 
hypotes 3. Trots det gav en hypotesprövning underlag för hur den icke gröna konsumenten 
uppfattar varumärken som konsekvens av företags brist på produkter med miljövänliga attribut. 
Dock representerade de icke gröna respondenterna en väldigt liten del av vår undersökning och 
gav därför inte tillräckligt stöd för att kunna acceptera hypotes 3. 
 
I frågan om studiens respondenter är nöjda med utbudet av bärkassar i butiker var medelvärdet 
3.15 (se bilaga 1.3) vilket innebar att de var neutrala och att, enligt vår definition, deras åsikter 
inte var tillräckligt starka för att påverka deras konsumtion. Däremot kan respondenterna tolkat 
mittenalternativet som ”medel”, det vill säga att de är till viss del nöjda med utbudet av 
bärkassar. Eftersom majoriteten av respondenterna svarade att de hade ett behov av att agera 
miljövänligt kan det tolkas som att det finns en större efterfrågan av miljövänliga bärkassar än 
vad som presenteras i utbudet på marknaden. 
 
På fråga 4 såg vi en väldigt bred spridning bland våra respondenter, det var ungefär lika många 
som höll med som inte höll med alls (se bilaga 1.4).  Många konsumenter idag agerar i enlighet 
med miljön vilket tyder på att dessa konsumenter bör få en negativ bild av varumärken som 
fortfarande bidrar till miljöproblem. Å andra sidan kan det tänkas att konsumenter inte drar 
parallellen mellan plastpåsars miljöförstörelse och företagens bidrag till ökad konsumtion av 
plastpåsar. De respondenter som svarat högt på fråga 1 och lågt på fråga 4 kan tänkas använda 
andra alternativ som inte involverar konsumtion av bärkassen, exempelvis att de alltid tar med 
sig en egen miljövänlig påse eller väska att lägga varan/orna i. Därmed påverkas inte 
respondentens uppfattning av varumärken varken positivt eller negativt till följd av deras utbud 
av bärkassar. Konsumenterna tänker mest på vilka val de själva gör, inte vad varumärken 
erbjuder för bärkassar. 
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Value-action-gapet vi identifierade i vår undersökning kan endast hänvisas till konsumtion av 
bärkassar. De respondenter som deltog i vår studie kan anse att plastpåsar är det minsta 
miljöproblemet och väljer att klimatkompensera på annat sätt som enligt dem gör större nytta, 
exempelvis genom att bojkotta flyg eller att cykla istället för att ta bilen till jobbet. Value-
action-gapet kan även bero på att studiens respondenter värderar bekvämlighet över hållbarhet, 
är vana vid att konsumera plastpåsar eller värderar den egna ekonomin över hållbarhet. Det kan 
förklara varför vi i vår studie fann att respondenter i åldersgruppen 15–24 år var de som hade 
lägst medelvärde på behov av att agera miljövänligt. Med tanke på att många av studiens 
respondenter var unga kan en stor del av urvalet representera studenter med begränsad ekonomi 
vilket kan ha lett till ett ökat gap mellan behov och handling då produkter med miljövänliga 
attribut inte anses inneha studentvänliga priser. Varumärkeslojalitet är en bidragande faktor till 
att konsumenten kan värdera varumärket högre än hens egna miljöpositiva värderingar. Det gör 
att konsumenten stöttar varumärken genom konsumtion i deras butiker utan gröna produkter 
för att visa lojalitet trots att hen egentligen uppmuntrar en hållbar konsumtion. Även om 
konsumentens uppfattning av ett varumärke kan påverkas negativt till följd av försäljning av 
plastpåsar, påverkas inte lojaliteten i den bemärkelsen att konsumenten slutar handla i 
varumärkets butiker. Hen väljer istället att konsumera från ett specifikt varumärke då det 
möjligtvis bidrar med yttre status och representerar vem individen är/vill vara som människa.   
 
7.2 Slutsats 
Grunden till vår undersökning formades ur vårt eget intresse för miljövänlig konsumtion. Vi 
har själva påverkats av medians höga röst som trycker på miljöns omfattande problem i världen. 
Studien grundades i önskan att förklara relationen mellan konsumentens värderingar, 
konsumtion och benägenhet att välja miljövänliga attribut och konsumentens uppfattning av 
varumärken. Bärkassen användes som studerande objekt i en enkätundersökning. Genom 
hypotesprövning tillsammans med studiens utvalda teoretiska referensram kan följande 
slutsatser dras: 
 
・ Tidigare studier visade att dagens konsumenter har ett större behov av miljövänliga 

attribut till följd av en ökad medvetenhet kring konsumtionens negativa påverkan på 
miljön. Konsumenten tenderar att svara positivt till varumärken om det finns en 
överensstämmelse mellan konsumentens och företagets värderingar. Det bekräftades i 
vår studie eftersom hypotes 1 accepterades och kan därmed konstatera att konsumenten 
uppfattar butiker med endast miljövänliga attribut mer positivt. 

・ Trots att majoriteten av konsumenter visar stor vilja att konsumera miljövänliga 
produkter finns det konsumenter som inte är villiga att kompromissa pris, kvalitet eller 
bekvämlighet för miljövänliga attribut. Det bekräftades i vår studie när vi accepterade 
hypotes 2 och konstaterade att det fanns ett value-action-gap hos respondenterna i vår 
studie. 

・ I vår studie fann vi att konsumenten har höga förväntningar på att butiker ska agera 
miljövänligt vilket ska speglas i butikens utbud av miljövänliga bärkassar. Vi kan därför 
konstatera att konsumentens värderingar ställer krav på att företag ska ta miljöansvar 



    51 

och varumärkesimagen påverkas negativt till följd av företagets brist på produkter med 
miljövänliga attribut, och vi kunde därför förkasta hypotes 3. 

 
Med tanke på den oändliga mängd information som finns tillgänglig i dagens digitaliserade 
samhälle är det av större betydelse för företag att säkerställa att deras varumärke uppfattas 
positivt av konsumenter. Det finns mycket konkurrens bland varumärken idag som till viss mån 
gör konsumenter priskänsliga och mindre lojala. Därför är det viktigt för företag att vara tydliga 
och konkreta i sin marknadskommunikation för att konsumenten ska associera varumärket med 
något typ av mervärde som genererar en positiv bild till konsumenten. Konsumentens positiva 
uppfattning av varumärken som tar miljöansvar kan innebära att konsumenten som värderar 
miljövänliga produkter känner att hen bidrar till en mer miljövänlig värld och därför uppfattar 
varumärken som har produkter med miljövänliga attribut mer positivt.  
 
7.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Denna studie förklarar hur konsumentens uppfattning av varumärken påverkas som en 
konsekvens av brist på miljövänliga attribut. Studien ger en förklaring om hur bärkassens 
attribut påverkar konsumentens uppfattning av varumärken som tar fäste i konsumentens 
behov, värderingar och förväntningar av varumärkens miljöarbete. 
 
Studien visade att på grund av konsumentens medvetenhet kring negativ miljöpåverkan 
påverkas konsumentens uppfattning av varumärken negativt till följd av brist på miljövänliga 
attribut. Studien ger företag en förklaring till hur en konsument uppfattar varumärket när 
miljövänliga attribut erbjuds och att konsumenten faktiskt förväntar sig att företag ska ta 
miljöansvar i försäljning av bärkassar. Det bekräftas i studien att konsumenten tenderar att få 
en mer positiv bild av varumärken som är tydliga med hur de tar ansvar för miljön. Med studien 
får företag riktlinjer vid planering av marknadsstrategier för att stärka deras position på 
marknaden som ett grönt varumärke. 
  
7.4 Vidare forskning 
Under genomförandet av denna studien har det uppkommit intressanta aspekter att undersöka 
vidare som inte är inkluderat i denna studie. Nedan presenteras förslag till vidare forskning 
inom fältet för miljövänliga attribut i samband till konsumentens uppfattning:  
 
・ Det är av intresse för framtida forskare att utföra en kvalitativ forskning för att få en 

djupare förståelse för konsumentens åsikt och agerande kring produkter med 
miljövänliga attribut och uppfattning av varumärken. 

・ I vår studie fann vi att åldern är en betydande faktor för konsumentens behov, 
värderingar och förväntningar.  Dock fanns det inte utrymme för denna analys i vår 
studie och föreslår därmed att framtida forskning utformar och genomför ett experiment 
där ålder/generationer sätts i relation till attityd, beteende och uppfattning av 
miljövänliga attribut. 

・ En svaghet i vår studie var att vi inte kunde generalisera resultatet till populationen. Vi 
rekommenderar framtida forskning att utforma en liknande studie efter 
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generaliseringens riktlinjer för att generera en mer allmän slutsats som kan motsvara 
alla konsumenter i Sverige. 

・ Vårt val av studerande objekt kan ha påverkat resultatet av studien då vi exkluderat 
övriga produkter som kan bidra till konsumentens uppfattning av varumärken. Att 
undersöka andra typer av produkter som präglas av miljövänliga och icke miljövänliga 
attribut är av intresse för att minska forskningsgapet inom ämnet. 
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Bilagor 
 

 
1.0 Medelvärden i enkätundersökningen 
1.1 Jag har ett behov av att agera miljövänligt. 

 

 
 
1.2 Mitt val av bärkasse speglar mitt behov av miljövänlig konsumtion. 
 

 
 
1.3 Jag är nöjd med utbudet av bärkassar i butiker. 
 

 
 
1.4 Jag får en negativ bild av en butik som bara säljer plastpåsar. 
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1.5 Jag förväntar mig att butiker tar sitt miljöansvar, även när det kommer till 
bärkassar. 
 

 
 
1.6 Jag får en positiv bild av en butik som bara säljer miljövänliga påsar. 
 

 
 
1.7 Jag väljer hellre en miljövänlig påse över en plastpåse att lägga mina varor 
i. 
 

 
 
1.8 Mitt val att köpa en miljövänlig påse baseras på mina värderingar kring 
miljön. 
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1.9 Jag får en positiv bild av butiker vars utbud speglar deras värderingar av 
miljön. 
 

 
  
1.10 Jag får en negativ bild av en butik som bara säljer plastpåsar, modifierat 
urval. 
 

 
 
1.11 Jag förväntar mig att butiker tar sitt miljöansvar, även när det kommer till 
bärkassar, modifierat urval. 
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1.12 Jag får en positiv bild av butiker vars utbud speglar deras värderingar av 
miljön, modifierat urval. 
 

 
 
2.0 Hypotesprövning 
2.1 Cronbach Alpha 
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2.2 Cronbach Alfa if item 3 deleted 
 

 
 
  



    65 

3.0 Enkät 
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