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ABSTRACT 
Today’s society is characterized by materialism and today’s consumption patterns are 

unsustainable from an environmental point of view. The consumption is thus creating 

environmental problems and an important instrument to make it more sustainable is 

environmental labeling. Environmental labeled products are being produced in an 

environmental responsible manner without chemical pesticides or manure that both are 

harmful for humans and the environment. The purpose of this study was to examine the 

current state of awareness on environmental labels of young adults in a high school called 

Möckelngymnasiet. The method of the study was to do a survey research in classes with final 

year high school students.  

The outcome of the survey shows that the awareness on environmental labels is high among 

the respondents and that the respondents recognize many of the environmental labels. General 

knowledge on human’s environmental impact and on responsibility of consumers is shown to 

in most cases be linked to buying environmental labeled products. One reason to buy 

environmental labeled products is a sense of responsibility, which indicates on ecological 

citizenship among the respondents. One reason to not buy environmental labeled products is 

too high price, which shows that contextual factors can lead to that some respondents not 

buying environmental labeled products. 

 
Keywords: Environmental labeling, environmental awareness, consumption choices, 

consumption and environmental problems, sustainable consumption 

  



 
 

SAMMANFATTNING 
Dagens samhälle är präglat av materialism och dagens konsumtionsmönster är ohållbara ur 

miljömässig synpunkt. Konsumtionen skapar därmed miljöproblem och ett viktigt styrmedel 

för att göra den mer hållbar är miljömärkning. Miljömärkta produkter produceras på ett 

miljöansvarigt sätt utan kemiska bekämpningsmedel och gödsel som är skadliga för både 

människa och miljö. Syftet med denna studie var att undersöka den nuvarande medvetenheten 

kring miljömärkningar hos unga vuxna på Möckelngymnasiet. Metoden för studien var 

enkätutdelning till skolklasser som går sista året på gymnasiet.  

Utfallet av undersökningen visar att medvetenheten kring miljömärkningar är stor hos 

respondenterna och att respondenterna känner igen många av miljömärkningarna. Allmän 

kunskap om människans miljöpåverkan och om konsumentansvar visas i de flesta fallen vara 

knutna till val av miljömärkta produkter. En anledning till att köpa miljömärkta produkter är 

ansvarskänsla, vilket tyder på ekologiskt medborgarskap hos respondenterna. En anledning 

till att inte köpa miljömärkta produkter är för högt pris, vilket visar att det kan vara 

kontextuella faktorer som gör att vissa respondenter inte köper miljömärkta produkter.  

 

Nyckelord: Miljömärkning, miljömedvetenhet, konsumentval, konsumtion och miljöproblem, 

hållbar konsumtion 
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1 INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND 

Dagens samhälle är präglat av materialism (Naturvårdsverket 2004:164). Dagens konsumtion 

är miljömässigt ohållbar då produktionen som krävs för att upprätthålla konsumtionen kräver 

stor exploatering av naturresurser. Ett hållbarare levnadssätt med större hänsyn till miljön kan 

leda till att naturresurserna inte utarmas och därmed finns kvar för kommande generationer 

(Costanza & Wainger 1991:8f). Det finns därmed ett stort behov av förändring i 

konsumtionsvanor för att minska dess negativa påverkan på miljön (Brown & Cameron 

2000). När det gäller att bättre förstå miljöproblemen som skapas av konsumtionen är både 

miljömässiga och sociala aspekter viktiga att ha i åtanke, så som överexploatering och 

anledningar till konsumtionsval. Därför är det viktigt att skapa tvärvetenskapliga lösningar på 

de problem som dagens konsumtionsmönster leder till.   

I dagens miljömedvetna samhälle har konsumenterna fått större ansvar. Detta främst då nyare 

undersökningar visar att det inte bara är industrier som orsakar miljöproblem, utan även 

individers hushållskonsumtion (Söderholm 2010:22). Naturvårdsverket hävdar att miljöns 

tillstånd kan förbättras av att individer ändrar vardagsvanor som är ohållbara 

(Naturvårdsverket 2011:20). Det är därmed viktigt att konsumenter tar sitt ansvar och aktivt 

deltar i att förändra sina beteendevanor, så som transportvanor och konsumtionsmönster, men 

även attityder och värderingar (Söderholm 2010:21ff). Århuskonventionen, vilken svensk lag 

bland annat vilar på, säger att det är viktigt att alla deltar i utvecklingen mot ett mer hållbart 

samhälle. Den svenska staten ska därmed uppmuntra allmänt deltagande i förbättrat beteende 

gentemot miljön. Utöver allmänt deltagande gällande förändring av levnadsvanor menar 

Århuskonventionen att individer ska delta i beslutanden gällande miljöproblem. Meningen är 

att individer ska kunna göra skillnad (Regeringen 2013).  

Studier visar att det krävs stor ansträngning för konsumenter att få kunskap om vilka 

konsekvenser alla konsumentval orsakar, då det finns mängder av olika produkter att välja 

bland. Ett sätt att ge medborgarna möjlighet till att välja en mer hållbar konsumtion är att 

använda miljömärkningar som styrmedel. Information om ansvarsfulla val är ett relativt 

liberalt sätt att inte bestämma över individerna utan att låta dem fatta beslut själva. 

Miljömärkningar förenklar för konsumenten och anger att varorna i fråga är hälsosammare för 

både människa och miljö än de konventionella alternativen (Söderholm 27:36f:59f). I 

ekologisk produktion används exempelvis varken kemiska bekämpningsmedel eller kemiskt 

gödsel, då kemikalier är skadliga för både människa och miljö och då konventionellt 

mineralgödsel kan bidra till både växthuseffekten och eutrofiering. Den ekologiska 

produktionen innefattar även att djuren ska leva ett så naturligt liv som möjligt och att 

jordbruken i största möjliga mån ska vara självförsörjande (Jordbruksverket 2014).  

 

Miljömärkningar blir allt vanligare på både mat och övriga produkter så som kläder, IT-

produkter och vitvaror. Bra miljöval, KRAV, Svanen, EU Ecolabel, MSC, FSC, TCO och 

GOTS är exempel på dessa (Konsumentverket 2013). De olika märkningarna kan ha olika 

utmärkande egenskaper. Exempelvis krävs en grundlig granskning av hela en produkts 
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livscykel för att den ska få tillstånd att introduceras på marknaden som Svanmärkt. I 

granskningen undersöks även andra aspekter gällande produkterna, så som dess 

miljöpåverkan (Svanen 2014). Utmärkande för KRAV är dess fokus på en rättvis djurhållning 

och dess stränga krav. Det finns minimumnivåer som måste uppfyllas på ett jordbruk för att 

det enligt EU-bestämmelser ska kunna klassas som ekologiskt. KRAV har strängare 

bestämmelser än de som är gemensamma för EU (KRAV 2014).   

Yngre generellt sett tenderar att konsumera mer hållbart, vilket troligen beror på att de är 

uppvuxna i en tid då medborgaransvaret fått större fokus (Stern 2000:408). Unga vuxna är 

därmed en intressant målgrupp att undersöka när det gäller konsumtionsbeteende och 

medvetenhet kring miljömärkningar. Unga vuxna som studerar på gymnasial nivå befinner sig 

troligtvis i en övergångsperiod mot större konsumentansvar gällande exempelvis 

hushållskonsumtion. De unga vuxna har därmed många konsumentval framför sig.  

 

1.2 SYFTE 

För att kunna uppnå förändringar av ohållbara konsumtionsvanor krävs en förståelse för hur 

konsumentval fungerar och hur miljömedvetenheten ser ut hos konsumenterna. Syftet med 

denna studie är att undersöka den nuvarande medvetenheten kring miljömärkningar hos unga 

vuxna på Mökelngymnasiet i Karlskoga, Sverige. 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

Hur ser medvetenheten kring miljömärkningar ut hos unga vuxna?  

 

1.4 UPPSATSENS INNEHÅLL 

Till en början kommer ett teoretiskt ramverk, relevant för studiens frågeställning, att 

presenteras i kapitel 2. Ramverket inleds av punkt 2.1, tidigare forskning, vilken främst 

redogör för forskning gjord om konsumentmedvetenhet och konsumentval för att ge en 

tydligare bild av det nutida forskningstillståndet gällande konsumtionsrelaterade problem. 

Sedan övergår forskningen till att behandla målgruppen som är av relevans för denna studie: 

unga vuxna. Där presenteras hur medvetenhet kring miljömärkningar har sett ut hos unga 

vuxna i andra studier. Den renodlade teoridelen av det teoretiska ramverket presenteras efter 

de tidigare studierna i punkt 2.2. Den inleds av en förklaring av ansvaret som medförs av 

konsumtionens skapande miljöproblematik. Detta genom redogörande av vad olika typer av 

medborgarskap innebär. Ansvaret går sedan över i teori om beteende och hur miljösignifikant 

beteende kan påverkas. Teoridelen avslutas sedan med teorier där komplexiteten i att välja 

mellan egen vinning och den allmänna nyttan förklaras.  

Metodavsnittet, kapitel 3, förklarar hur denna studie gjordes. Det börjar med att behandla 

valet av enkät som undersökningsmetod och sedan följer hur urvalet gjordes, vilka etiska 

överväganden som gjordes och hur enkätkonstruktionen gick till. Enkätens innehåll 

presenteras och hänvisning sker till enkäten, bilaga 1. Utöver redogörelse av utdelning och 

bortfall förklaras även datainsamlingsmetoden; hur materialet samlades in och bearbetades 

med hjälp av enkätverktyget Survey & Report. Avsnittet avslutas av metodkritik.  



6 
 

Resultatet redovisar i kapitel 4 undersökningens utfall via tabeller med siffror och procent. 

Frågornas svar är uppdelade utifrån de olika avsnitten i enkäten och under alla tabeller finns 

en skriftlig förklaring av siffrorna i dem.  

I diskussionen i kapitel 5 används det teoretiska ramverket för att förstå och förklara resultatet 

av enkätundersökningen. Detta med mål att kunna besvara frågeställningen.  

Slutsatsen, kapitel 6, avslutar arbetet och visar hur frågeställningen kunde besvaras och de 

viktigaste slutsatser som kunde dras av det bearbetade resultatet tillsammans med det 

teoretiska ramverket.   
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 
Syftet med detta kapitel är att skapa en teoretisk grund som kan hjälpa till att analysera och 

förklara studiens undersökningsresultat. Den tidigare forskningen fokuserar på generell 

konsumentmedvetenhet och dilemman som är knutna till konsumtion. Den övergår sedan till 

specifika undersökningar gjorda på målgruppen som är av intresse för denna studie; unga 

vuxna. I den andra delen av avsnittet presenteras teorier som är av relevans. Inledningsvis 

förklaras miljömedborgarskap som belyser olika grader av ansvarstagande, detta med 

förhoppning att kunna identifiera vilket typ av medborgarskap respondenterna tillhör. Sedan 

följer teorier som behandlar beteende för att kunna skapa en större förståelse för 

undersökningens resultat, samt teorier om individuell nyttomaximering för att ytterligare 

framhäva komplexiteten med att agera miljövänligt.  

 

2.1 TIDIGARE FORSKNING 

2.1.1 Konsumentmedvetenhet och konsumentval 

Det har gjorts mycket forskning kring konsumentval och medvetenhet kring miljömärkningar. 

Studier gjorda på initiativ av SHARP – Sustainable Households: Attitudes, Resources and 

Policy, visar att det innefattar komplexa beslut att vara konsument, dels på grund av det 

enorma existerande produkturvalet.  Frågan är hur konsumenterna ska veta vilket som är rätt 

konsumentval och i relation till vad. Studierna visar också att det ofta råder tidsbrist när det 

gäller möjligheten att ta reda på vad alla produktmärkningar innebär och valen kan därmed 

uppfattas som konfronterande och kravställande för konsumenterna. Förvirring har enligt 

respondenter i tidigare studier uppstått då det i det enorma informationsflödet är svårt att 

avgöra vad som stämmer och vad som är av relevans för deras konsumentval. Enligt 

respondenter kan detta resultera i att inga miljövänliga handlingar utförs alls (Söderholm 

2010:56ffff). Ett styrmedel som kan utgöra en förenkling av beslutsprocessen är 

miljömärkningar, vilket innebär att konsumenter kan ta miljömässigt ansvarsfulla beslut utan 

att ha kunskap om alla bakomliggande miljöproblem (Bladh et al. 2010:189).  

 

Otydlig information om miljömärkningar kan leda till att konsumenterna inte är medvetna om 

vilken nytta deras konsumentval gör och i vilket miljövetenskapligt kontext (Zaman et al. 

2010:104). Eftersom det krävs en lång väg av miljövänliga val innan något tydligt resultat 

syns är denna typ av kommunikation mellan producent och konsument viktig (Onwezen et al. 

2013). Det är viktigt att konsumenter känner att deras handlingar är av nytta eftersom 

medvetenhet styr samvetet hos människan, vilket presenteras i studier om etiskt beteende av 

Onwezen et al. (2013) och Gregory-Smith et al. (2013). Samvetet avgör i sin tur stor del av 

mänskliga val utifrån vilka känslor som uppstår av utförda handlingar, vilket i detta fall 

innefattar konsumtionsval. Eftersom människan strävar efter att få positiv återkoppling, så 

som stolthet av sitt beteende undviks därmed beteende som resulterar i negativ återkoppling, 

så som skuldkänslor (Onwezen et al. 2013). Medvetenheten och samvetet förser därmed 

konsumenten med information om vilka handlingar som är oetiska och inte. Konsumenten är 

exempelvis ofta medveten om att det är oetiskt att låta ekonomiska faktorer, 
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ansvarsförnekelse, kompensationshandlingar och kvalitet väga över de miljöfrämjande 

faktorer som miljömärkningarna står för (Gregory-Smith et al 2013:1211f).  

 

I studien av Gregory-Smith et al. (2013) visas dock att oetiska beslut ändå fattas, trots 

medvetenhet om de negativa känslorna som följer. Detta kan dels bero på att en tillräckligt 

lång exponering av negativa känslor så som skuld kan internaliseras i den beslutsfattande 

individen. Detta innebär att de negativa känslorna då har blivit så normala för individen att 

reaktionerna på dem inte är lika starka som innan internaliseringen. Ett exempel på detta är att 

en konsument köper ett konventionellt producerat klädesplagg. Konsumenten är medveten om 

de negativa effekterna den konventionella produktionen har på miljön, men väljer att köpa 

plagget trots detta. Skuldkänslor kan då uppstå vid köpet, vilka avtar efter att användandet av 

plagget har påbörjats. Efter ett tag tänker konsumenten inte på innebörden av plaggets 

ursprung. De negativa känslorna har därmed internaliserats. Medvetenheten finns där, ändå 

fattas oetiska beslut som leder till negativ återkoppling (Gregory-Smith et al. 2013: 1210fff). 

Detta kan även beskrivas som att konsumenten reflekterar över sina oetiska val och sedan 

accepterar dem (Gregory-Smith et al. 2013:1214). De etiska konsumtionsvalen skiljer sig 

mellan produkttyper, vilket indikerar att den negativa återkopplingen enklare internaliseras i 

samband med viss konsumtion. Etiska val prioriteras i allmänhet inte gällande 

klädkonsumtion, medan matkonsumtionen däremot är av högre prioritering (Gregory-Smith et 

al. 2013:1208). Undersökningar gjorda av Statistiska centralbyrån (2013) visar att de 

vanligaste produkterna att köpa miljömärkta år 2009 var mejeriprodukter och ägg. Bland 

dessa var äggen vanligare än mejeriprodukterna. Andra produkter som också var relativt 

vanligt att köpa miljömärkta var frukt, bär och grönsaker.   

 

Ytterligare komplexitet i konsumentvalen uppstår när det gäller val mellan den egna nyttan 

och den allmänna nyttan. Det kan exempelvis handla om kluvenhet om huruvida det bästa 

konsumentvalet för miljön även gynnar den personliga hälsan eller inte. Kvaliteten i de 

miljömärkta produkterna är därmed av stor vikt för konsumentvalen. Det har dock visats i 

studier att både personliga och sociala normer påverkar benägenheten att acceptera sitt 

konsumentansvar och fatta bra beslut som konsument (Onwezen et al 2013). Studier av 

SHARP visar även att individer ofta blir påverkade av i vilken grad omgivningen är 

miljövänlig och individuella attityder som leder till positiva eller negativa inställningar till 

miljömärkningarna skapas ofta i sociala sammanhang  

(Söderholm 2010:17f:Bladh et al. 2010:183).  

 

För att konsumenterna i större utsträckning ska vilja köpa miljömärkta produkter krävs bra 

marknadsföring som gör att produkterna blir attraktiva. Produkterna behöver därmed på något 

sätt utmärka sig (Bladh, Ek, Söderholm 2010:183). Bra marknadsföring av konventionella 

produkter kan hållas som ansvariga av konsumenter för deras miljömässigt oansvariga 

konsumtionsbeteende. Detta framförs i en studie av Periera Heat & Chatzidakis (2012) om 

konsumenters syn på ohållbar konsumtion. Med ohållbar konsumtion menas att 

naturresurserna överbelastas av exploateringen som krävs för att upprätthålla den (Brown & 

Cameron 2000). I studien erkändes dagens konsumtion ofta vara överdriven och många 

gånger ske av andra anledningar än behov, så som möjligheten att kunna skryta. Istället för att 
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ta personligt ansvar för den medvetna överkonsumtionen ställdes alltså reklam och andra 

marknadsföringstekniker som ansvariga och även dagens samhälle och kapitalismen i 

allmänhet (Periera Heat & Chatzidakis 2012).  

 

I en SHARP-studie fick en respondent frågan om vad denne tror motivationen bakom köp till 

miljömärkta produkter är. Respondenten förklarade utifrån egen erfarenhet att det handlar om 

att märkningarna är betrodda att vara av bättre kvalitet och hälsosammare än konventionella 

produkter. Denna inställning baserades inte på kunskap om märkningens innebörd utan på 

förtroendet för märkningarna i fråga. Förtroende, vilket kan leda till lojalitet är därmed en 

viktig faktor i relationen mellan producent/miljömärkning och konsument (Söderholm 

2010:61).  

I en studie om kundbelåtenhet av Johnsson & Seigyoung (1998) konstaterades det att låg grad 

av tillfredsställelse hos konsumenterna kan leda till bojkott eller klagomål medan hög grad av 

tillfredsställelse kan leda till att konsumtionen av den miljömärkta produkten utvecklas till ett 

vanebeteende. Vanebeteendet innebär att konsumenten har förflyttat sig bortom 

problemlösningsbeteendet, vilket innefattar överväganden mellan för- och nackdelar med 

olika produkter och märkningar. Individens urval har därmed smalnats av (Johnsson & 

Seigyoung 1998:15f). Ytterligare forskning visar på att när belåtenheten med produkten är 

hög och märkningen har fått konsumentens tillit är ett troligt utfall att involveringen och det 

känslomässiga åtagandet till producenten ökar. Detta innebär att konsumenten i större 

utsträckning kan tolerera exempelvis höga kostnader (Delgado-Ballester & Manuera-Alemán 

2001:1244f).    

 

 

2.1.2 Konsumtion och unga vuxna  

Flera studier som innefattar unga vuxna och en mer hållbar konsumtion berör deras 

uppfattning av miljömärkta varor. Eftersom reklam är en viktig ingrediens när det gäller att 

väcka intresse hos konsumenterna är reaktionerna av reklamkampanjer som involverar gröna 

märkningar av relevans att undersöka (Purohit 2012).  

I en studie med unga vuxna i USA visade resultaten att de flesta var positivt inställda till 

reklam involverande gröna märkningar både i tidning och på tv. Det visade även att reklamen 

påverkar produkters attraktivitet och beslutet om att köpa eller att inte köpa miljömärkta 

produkter. 65 % av deltagarna ansåg sig ha någon typ av positiv miljöpåverkan i sitt 

vardagsliv och trodde att de skulle kunna influera vänner och familj till att också delta i att 

utföra miljövänliga vardagshandlingar. Detta trots deras skepsis mot deras direkta individuella 

påverkan på miljön generellt sett (Purohit 2012:157fff). 

 

En annan studie gjord på unga vuxna involverar benägenheten att bli övertalad av annonser 

med kända och okända produkter, med och utan ekomärkning. Respondenterna delades in i 

två kategorier, de med miljömedvetenhet och de utan avsevärd miljömedvetenhet. De som i 

grunden var miljömedvetna föredrog kända miljömärkningar på produkter över okända, 

medan igenkännandefaktorn på konventionella produkter inte var av stor vikt. De miljömärkta 

produkterna föredrogs även över de konventionella. Övriga studenter med låg 

miljömedvetenhet föredrog däremot kända konventionella märkningar över okända, medan 
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igenkännandefaktorn på miljömärkta produkter inte var av stor vikt. För den sistnämnda 

gruppen var det i allmänhet inte viktigt om produkten hade miljömärkning eller inte (Bickart 

& Ruth 2012).  

 

 

2.2 TEORI 

De tidigare studierna visar på ett miljömedvetet samhälle där konsumentval är av stor vikt. 

Med konsumentmedvetenhet kommer även konsumentansvar, vilket förklaras nedan genom 

en presentation av olika typer av miljömedborgarskap.  

2.2.1 Miljömedborgarskap 

Det finns två välkända typer av medborgarskap: det liberala och det republikanska, vilka det 

finns stora skillnader mellan. Det liberala är strikt emot att staten ska lägga sig i individers 

privatliv och rättigheter. Det ska här finnas en tydlig linje dragen mellan det privata och det 

allmänna. Medan det liberala starkt fokuserar på individers rättigheter handlar det 

republikanska om individers skyldigheter. Inom den läran är det individers skyldighet att 

arbeta för det gemensamma bästa, vilket även innefattar den privata sfären och dess 

handlingar som exempelvis konsumtion (Söderholm 2010 18f). Dobson (2003:33f) menar att 

det finns en tredje typ av medborgarskap som inte till fullo passar in i någon av dessa typiska 

ramar, nämligen miljömedborgarskap, eller ekologiskt medborgarskap. Det liberala och 

republikanska kretsar kring staten, medan miljömedborgarskapets grundtanke ligger utanför 

tanken om staten och dess passiva eller aktiva medverkan i individers privatliv. Denna 

grundtanke ligger närmare den feministiska ideologin.  

Miljömedborgarskapens hopdragning av miljöpolitik och medborgarskap framhäver främst 

ytterligare skyldigheter som medborgare, med mål om ett mer hållbart samhälle. Eftersom 

miljöproblem ofta är gränsöverskridande ställer denna typ av medborgarskap även frågan om 

det går att ha ett medborgarskap som går utanför statens gränser (Dobson 2003:84f).  

 

Dobson (2003: 89) skiljer mellan begreppet miljömedborgarskap och ekologiskt 

medborgarskap. Miljömedborgarskap är baserat på dels en liberal syn och dels en 

republikansk syn. Den liberala innefattar anspråksläggande av miljörättigheter, så som att 

miljön exempelvis ska omfattas av förlängda mänskliga rättigheter och på så sätt skyddas 

(Dobson 2003:90). Dessa rättigheter kan ofta i sin tur baseras på att alla mänskliga individer 

har rätt till en hälsosam miljö och att miljöbestämmelser ska vävas in i nationella 

konstitutioner då de i allmänhet avgör graden av rätt och fel i beteende och handlingar. 

Miljömedborgarskap tros vara olika troligt att antas beroende på individer i frågas personliga 

exponering av miljödegradering (Dobson 2003: 92ff).  

Det republikanska miljömedborgarskapet fokuserar enligt grundsynen på det allmänna bästa 

och ett förslag är att agerande inte kan ske i form av konsumenter, utan snarare i form av 

medborgare om hållbarhet ska kunna uppnås. Detta eftersom konsumenter utgår från 

självintresse medan medborgare utgår från det allmänna bästa (Dobson 2003:95f). Som 

tidigare nämnt är de båda grundmedborgarskapens utgångspunkt staten, vilket innebär en 

försvåring av miljömedborgarskapet då miljöproblem ofta är gränsöverskridande (Dobson 

2003:97).  
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Ekologiskt medborgarskap innefattar en ny typ av medborgarskap som kretsar kring 

skyldigheter i både den allmänna och privata sfären (Dobson 2003:89). Den ekologiska 

gemenskapen innebär en gemensam humanitet och sträcker sig bortom både internationalitet 

och globalitet. Dess ”version av politiskt utrymme” (Dobson 2003:99) är uträkningen av 

individers ekologiska fotavtryck, vilket i förhållande till att naturresurserna ska räcka till 

kommande generationer skapar en typ av indikator för hur hållbar konsumtionen är. Det 

ekologiska fotavtrycket visar naturkapitalet som förbrukas (Dobson 2003:99f). Fotavtrycket 

innefattar exempelvis produkters hela produktionskedjor:  

“The ecological footprint is the environmental space we occupy as we go about our 

daily lives – and because we go about our daily lives in very different ways, our 

ecological footprints are of different sizes. The planet on which we live is of finite 

size; therefore, there is a limited amount of environmental space to share out. Fairness 

demands that we all have roughly the same amount of space, but ecological footprint 

analysis suggests that some of us have too much" (Dobson 2007:281). 

 

Att se till att det ekologiska fotavtrycket är miljömässigt hållbart är den ekologiska 

medborgarskapens grundläggande skyldighet (Dobson 2003:119). För kunna öka 

möjligheterna till att uppnå det kan det ekologiska utrymmet som individer eller samhällen tar 

upp delas in i kvoter. Problemet med detta koncept är att det ekologiska utrymmet idag är 

ojämnt fördelat, framför allt mellan utvecklingsländer och industriländer och om hållbarheten 

ska uppnås på ett rättvist sätt ska kvoterna delas ut lika till alla världens individer (Dobson 

2003:101f). Det ekologiska medborgarskapet kan försvåras av ohållbara ekonomiska och 

politiska samhällssystem. Det är även viktigt att ha i åtanke att det ekologiska utrymmet som 

tas upp, framför allt i industriländer, oftast är utspritt över hela världen och att det ekologiska 

medborgarskapets ekologiska fotavtryck är producerat av individuella förhållanden mellan 

materialism, metabolism och miljön. Ekologiskt medborgarskap syftar till att framtida 

generationer även ska kunna ta del av de resurser människan använder i dagsläget, vilket 

innebär att dess ansvar sträcker sig i både tid och rum (Dobson 2003:103fff).  

Både miljömedborgarskap och ekologiskt medborgarskap anser Dobson komplettera varandra 

i politiskt anseende (Dobson 2003:89). 

 

2.2.2 Miljösignifikant beteende 

Det är inte förrän på 2000-talet medvetenhet i större utsträckning har skapats kring den 

mänskliga konsumtionens miljöpåverkan och behovet av ansvarstagande har tillkännagivits 

(Stern 2000:408). Ansvarstagandet kan ske genom miljösignifikant beteende, vilket mäts av 

den miljömässiga inverkan som beteendet i fråga har. Inverkan kan uppstå i direkt eller 

indirekt form. Direkt påverkan uppstår av handlingar så som att disposera avfall och indirekt 

påverkan uppstår av beteende som exempelvis bidrar till att orsaka klimatförändringar (Stern 

2000:408). Stern (2000) belyser att det finns olika typer av miljösignifikant beteende och har 

kategoriserat dem i tre kategorier. Miljöaktivism, icke-aktivistiskt beteende i den allmänna 

sfären och miljörörelse i den privata sfären.  

I denna studie är främst den sistnämnda av relevans, därmed kommer fokus ligga på den, 
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eftersom den, vilket Stern (2000:409) belyser, behandlar vardagligt beteende. 

Miljövänligt beteende i den privata konsumtionssfären är viktig att ha i åtanke när det gäller 

konsumtionen som miljöproblem, trots att en enskild individs konsumtion ofta inte gör någon 

synlig skillnad. Konsumtionen som uppstår i den privata sfären är allt från 

hushållskonsumtion så som mat och kläder, till hur hushållet värms upp och kyls ner och 

vilken typ av bil som används för privat transport. Dessa olika typer av konsumtion och 

aktiviteter har olika stor miljöpåverkan, men det gemensamma för dem alla är att de ger direkt 

påverkan (Stern 2000:409).   

 

Stern presenterar fyra olika variabler som kan påverka miljövänligt beteende: kontextuella 

faktorer, personlig kapabilitet, attitydsfaktorer och vanor/rutiner. Dessa presenteras i hans 

teori om miljömässigt signifikant beteende (theory on environmentally significant behavior), 

där han hävdar att miljöpåverkan och miljöintention är skilda saker och där variablerna nedan 

är möjliga orsaker till miljömässigt betydande beteende (Stern 2000).  

 

Kontextuella faktorer kring konsumenten avgör ofta i vilken utsträckning det går att agera 

miljövänligt. Dessa kan innefatta både ekonomiska, fysiska och sociala aspekter. När det 

gäller att införa hållbarare konsumtionsvanor är variabler som regler, tekniktillgång, 

tillgänglighet, pris, kvalitet och marknadsföring av vikt, samtidigt som bredare ekonomiska, 

politiska och sociala kontext kan påverka beslutsprocessen. När det gäller det ekonomiska kan 

ett högt pris både ge attraktivitet och agera som ett hinder (Stern 2000:417).  

Teorin om planerat beteende (TPB) kan även kopplas till kontextuella faktorer. I teorin är 

avsikten att genomföra ett visst beteende det centrala, tillsammans med beteendekontrollen. 

Avsikten kan mätas för att få fram hur troligt det är att beteendet genomförs, eftersom den kan 

fungera som en motivationsindikator. Denna mätning fungerar inte om beteendet i fråga inte 

är valbart för individen som besitter avsikten. Kontextuella faktorer påverkar därmed 

individens faktiska kontroll över beteendet i fråga, eftersom det kan vara aspekter som 

påverkar beteendets tillgänglighet för individen.  Dessa två faktorer är beroende av varandra 

eftersom avsikten påverkar viljan att utföra beteendet som i sin tur borde öka i takt med att 

individen av motivation ökar tillgängligheten. Ännu en faktor som spelar stor roll i TPB är 

den upplevda beteendekontrollen, självförtroendet, som kan bidra till ytterligare framgång om 

rätt information om beteendet i fråga finns innan det ska utövas. Den upplevda 

beteendekontrollen, tillsammans med attityd, tro, beteende och avsikter skapar ett ramverk där 

beteende skall kunna beräknas (Ajzen 1991:181ffff).    

 

Personlig kapabilitet innefattar bland annat ekonomiska och tidsmässiga tillgångar, kunskap 

och social status, samt utbildningsgrad (Stern 2000:417).  

 

Både beteendevanor och rutiner behöver brytas för att nytt, mer miljövänligt beteende ska 

kunna införas. Det finns många faktorer som kan ta del av att påverka förändringen av dessa. 

Exempelvis, om kontextet förändras kan beteendet också naturligt göra det. En positiv attityd 

gentemot miljöpåverkan kan även ändra den personliga kapabiliteten och i sin tur det 

individuella beteendemönstret (Stern 2000:417f).   
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Till attitydsfaktorer hör värderingar, normer och tro. Denna variabel kan förklaras utifrån flera 

olika teorier som berör olika miljövänliga beteenden som bland annat Value-Belief-Norm 

teorin (VBN) och Normaktiveringsteorin (NAT). 

Value-Belief-Norm teorin ger ett ramverk som kan utvärdera miljövänligt beteende, eftersom 

det kan ge en överblick på hur mottagligheten för det önskade beteendet ser ut hos människan 

(Stern 2000: 416). Teorin baseras på att personliga normer är centrala för människan och dess 

beslut att agera miljövänligt. Enligt teorin påverkas miljömedvetna handlingar även av 

individuella övertygelser om vad och vem/vilka som påverkas av de miljömässiga 

förhållandena i fråga (Stern 2000:413f).   

Normaktiveringsteorin (NAT) skapad av Schwartz (1977 refererad i Onwezen et al 2013) 

uttrycker att miljövänligt beteende utgår från förpliktelser, skapade av medvetenhet och, 

ansvar och personliga normer istället för avsikt som i TPB. Medvetenheten skapar kunskap 

om ett visst beteendes konsekvenser och leder på så vis mot personliga pliktkänslor, vilket 

innebär att de personliga normerna kan agera som indikator för vilka typer av beteenden som 

kommer utföras.  

2.2.3 Individuell nyttomaximering  

Att väga den individuella nyttan över den allmänna nyttan kan skapa dilemman när det gäller 

konsumtion. I dagens samhälle är det vanligt att människan benämns följa den ”rationella 

aktörsmodellen” (the rational choice theory), vilket innebär en ständig strävan efter maximal 

individuell nytta. Den rationella valprocessen går ut på att genomföra en typ av analys av 

alternativ, där eventuella kostnader och fördelar beräknas innan beslut fattas. Utöver dessa 

rationella aspekter finns även icke-rationella faktorer som påverkar valen, så som vanor, 

känslor och värderingar (Browning et al. 2000:126ff). Denna teori krockar med handlingar för 

det kollektiva bästa eftersom teorin innefattar konstant strävan efter maximal egennytta 

(Browning et al. 2000:131).  

Den rationella aktörsmodellen har en stark koppling till Hardins (1968) Allmänningarnas 

tragedi som bygger på att en vinst ur individuellt perspektiv alltid kommer att prioriteras över 

en gemensam vinst. Ett vanligt exempel av tragedin beskriver miljöproblematik när det gäller 

allmänna resurser. Exemplet innefattar en samling av herdar som har en gemensam betesmark 

men individuellt ägt boskap, där individerna tjänar på att införskaffa fler boskap eftersom 

avskaffningen blir större. Dock förlorar gemenskapen på att marken blir kraftigare 

exploaterad av ytterligare betande djur. Betesmarkens kvalitet kommer att försämras i takt 

med att de olika herdarna införskaffar fler boskap, som de till en viss gräns tjänar på. 

Eftersom marken inte har kapacitet för obegränsad djurhållning kommer denna strategi till 

slut inte fungera längre, därmed uppstår tragedin.  

Ständigt uppdaterad kunskap kan motverka tragedin trots att den naturliga selektionen enligt 

Hardin (1968) uppmuntrar till psykologisk förnekelse för att rättfärdiga målet om egen 

vinning. 
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3 METOD OCH MATERIAL 

Metodavsnittet behandlar valet av enkät som undersökningsmetod, urvalet av respondenter 

och etiska överväganden som kan uppstå i samband med undersökningens ämnesbehandling. 

Det tar även upp hur problemområdet operationaliserades till konkreta frågor, hur utdelning 

och bortfall såg ut efter undersökningens genomförande, hur all data bearbetades och studiens 

validitet och reliabilitet.  
 

3.1 ENKÄT 

Enkätundersökningsmetoden “is often used to gather data from large groups of people in a 

relatively short period of time” (Mentz 2012:100). Därmed var det väl lämpat att använda en 

pappersenkät för detta examensarbete som endast sträckte sig över 10 veckor och vars syfte 

var att få ett brett underlag om hur medvetenheten kring miljömärkning ser ut hos unga 

vuxna.  

3.2 URVAL 

Målgruppen som valdes ut till undersökningen var unga vuxna. Detta val skedde dels utifrån 

vetskapen om att det fanns tidigare forskning gjord på målgruppen och miljömärkningar och 

dels då unga vuxna är lätta att nå via skolor, samt att de troligen är i en övergångsperiod mot 

större ansvar för all sin konsumtion. Därmed beslutades det att undersökningen skulle ske i 

gruppadministrerad form, och därmed innefattade ”personer som regelbundet träffas i en lokal 

eller som kan sammankallas…” och innebar att ”enkäterna delas ut såväl som besvaras och 

samlas in i ett sammanhang” (Ejlertsson 2010:8). 

Ett ytterligare urval begränsade målgruppen till sistaårselever på gymnasal nivå, då de snart 

tar examen och går olika vägar i livet. Studien begränsades sedan till en specifik skola: 

Mökelngymnasiet i Karlskoga. Detta på grund av att Karlskoga var orten där examensarbetet 

skrevs och det krävdes därmed minst medel och var minst tidskrävande att utföra 

undersökningen där.  

3.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Undersökningen var fullständigt frivillig att delta i och ingen typ av tvång utövades. 

Respondenterna hade rätt att när som helst under undersökningen dra sig ur.  

Svaren var konfidentiella vilket innebar att respondenternas identitet var skyddad (Ogletree & 

Kawulich 2012:64). Det enda i enkäten som på något sätt rörde identitet var individernas kön. 

Informationen som samlades in av undersökningen användes endast i studiesyfte till detta 

examensarbete.  

3.4 ENKÄTUTFORMNING 

Enkäten bestod av 15 frågor och 5 följdfrågor. På två av frågorna och en av följdfrågorna var 

svaren helt öppna. Utöver det bestod svarsalternativen av kryssbara luckor. Tre av frågorna 

lämnade utrymme för övriga kommentarer efter luckorna. Att flera av frågorna var följdfrågor 

innebar att de inte fick lika stort svarsantal som de övriga.  

Endast 10 av frågorna var obligatoriska då resterande 5 berodde på om respondenterna kände 

igen utvalda miljömärkningars symboler, om de medvetet hade köpt dem, vad som fick 

respondenterna att vilja/inte vilja köpa dem och vad som skulle kunna få dem att köpa 

produkter med märkningarna oftare om de i dagsläget väljer att inte köpa dem.  
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Till en början ställdes frågor om kön och om hur respondenterna bor, om de bor hos 

föräldrar/övrig släkt, ensamma, eller med sambo.  

Inledningsvis följde sedan frågor om informanternas miljötänk, deras allmänna 

bekymmersgrad om miljöproblem, medvetenheten om konsumentansvar och innebörden av 

ekologisk produktion, samt deras uppfattning om ekologiskt producerade varors 

hälsopåverkan.  

Sedan följde frågor om i vilken utsträckning respondentens hushåll konsumerade miljömärkt, 

vilka specifika varor som valdes miljömärkta och om respondenten kände att denne borde 

konsumera mer miljömärkt i allmänhet.  

En rad symboler för miljömärkningar visades sedan för att svaren skulle visa vilka 

märkningar respondenterna kände till, samt om de medvetet hade köpt produkter med någon 

av märkningarna och varför/varför inte, samt hur det i så fall kändes att köpa dem.  

Därefter visades symbolerna återigen för att ta reda på vilka märkningar de medvetet hade 

köpt varor med och hur kunskapen såg ut om varumärkningarnas innebörd. Det frågades även 

om varför de valda produkterna köptes. De som inte medvetet hade köpt varor med någon av 

märkningarna fick istället besvara varför inte. Enkäten avslutades sedan med en fråga om vad 

som skulle kunna få respondenterna att köpa ekologiska produkter i större utsträckning.   

3.5 UTDELNING OCH BORTFALL 

Enkäten (se bilaga 1) konstruerades utifrån Ejlertssons (2010) rådgivande bok i Word, på ett 

så pedagogiskt och lättöverskådligt sätt som möjligt för att undvika internt bortfall i största 

möjliga mån. En bra konstruktion leder förhoppningsvis till minskat extern bortfall (Ejlertsson 

2010:25f). 

Som Ejlertsson (2010:30) påpekar är det viktigt att anpassa tidpunkten för enkätutdelningen 

efter informanterna. I detta fall var det viktigt att bli klar med enkäten för utdelning så tidigt 

under vårterminen som möjligt eftersom eleverna främst under slutet av vårterminen hade ont 

om tid på grund av skolarbeten och planering inför den kommande studenten. I åtanke fanns 

även det närmande påsklovet som inträffade vecka 16 i Karlskoga.  

Enkäten delades ut i tre sistaårsklasser. Av de 73 eleverna i de tre klasserna närvarade 53 

elever och fyllde i enkäten. 

Av de obligatoriska frågorna är det interna bortfallet 5,7 % på den angående huruvida 

informanten känner att denne borde köpa miljömärkta varor oftare eller inte och bortfallet på 

frågan angående kön utgör 1,9 %. Övriga 8 obligatoriska frågor besvarades av 100 % av 

informanterna.   

 

3.6 DATAINSAMLINGSMETOD 

Operationaliseringen, alltså nedbrytningen till specifika frågor, utgick från syftet som var att 

undersöka medvetenheten kring gröna märkningar. Frågorna konstruerades i Word, men även 

i enkätverktygen Survey & Report för att svaren lätt skulle kunna sammanställas. Målet var 

att frågorna inte skulle vara tvetydiga eller otydliga och att svaren skulle rymma alla typer av 

svarsalternativ.   

Enkäten blev, enligt Ejlertssons (2010:112ff) definition främst kvalitativt utformad då svaren 
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på frågorna inte utgav kvantitativa variabler i form av numeriska mätvärden utan kvalitativa 

variabler i form av klassificering. Detta eftersom svarsalternativen oftast har karaktären av en 

fallande skala (av exempelvis hur mycket och hur ofta) och därmed utför en ordinalskala när 

de mäter exempelvis kunskap kring märkningar eller frekvens av konsumtion av ekologiska 

produkter. Den inledande frågan om respondentens kön var av nominal skala då det endast 

finns två alternativ och ger ren klassificering. 

 

För att bearbeta den data som samlades in via papper fördes svaren manuellt över till 

enkätverktyget Survey & Report, vilket är tillgängligt för studenter via Karlstads universitets 

webbplats. Detta gjordes med yttersta noggrannhet för att svaren införda ska vara exakt som 

respondenternas handskrivna för att undvika felaktig data, vilket Mentz (2012:101) beskriver 

som en risk med manuell inmatning av data. Informationen sammanställdes sedan med hjälp 

av verktyget till tabeller.  

Tabellerna visas i resultatsavsnittet i form av frekvenstabeller där frågornas variabelvärden 

samt variabelfrekvens anges. Tabellerna anger, enligt Ejlertsson (2010:115), samtidigt den 

relativa frekvensen, i vilken procentandel variabelvärdena angavs av informanterna. 

Procentfördelningen i tabellerna utgår från antalet besvarande av enkäten där endast ett 

alternativ får markeras. Där fler alternativ får markeras utgår procentfördelningen från antalet 

besvarande av den specifika frågan. 

Ytterligare bearbetning av data skedde via tematisk analys, vilket är en metod som används 

för att analysera kvalitativ data. Denna metod används för att hitta mönster och teman i 

insamlad data. Tematisk analys sker i olika steg. Det första som genomförs är att välja ut vilka 

delar av informationen som skall analyseras ytterligare genom denna metod. Därefter delas 

utvald information upp i olika teman utifrån övergripande begrepp. Dessa övergripande 

begrepp delas sedan in i underrubriker. Kontraster mellan olika variabelvärden jämförs och 

identifierar sedan betydelsen av uppfattade mönstren (Kawulich & Holland 2012: 231fff).   

3.7 Validitet och reliabilitet 

Denna studie innefattar en social undersökning, vilket innebär:”measuring intangible 

constructs (things that cannot be physically seen or touched), such as attitudes, behaviours, 

emotions or personality” (Mentz & Botha 2012:80). För att resultatet ska kunna vara av nytta 

som underlag i fortsatta studier är tillförlitligheten av stor vikt. Detta mäts utifrån reliabilitet 

och validited. Validiteten innebär att syftet med konstruktionen ska vara att enkäten ska mäta 

det studien enligt syftet och frågeställningen avser att undersöka (Ejlertsson 2010:100). Detta 

har övervägts under enkätens konstruktion. I konstruktionsprocessen har även reliabiliteten 

begrundats, då ”dåligt konstruerade frågor kan göra, att det blir stor slumpvariation i svaren” 

(Ejlertsson 2010:102f). Ett representativt respondenturval är därmed viktigt för att en studie 

ska få så generaliserbart resultat som möjligt, vilket innebär att studieresultatet kan 

generaliseras till hela populationen (Thurén 2008:26:Mentz 2012:101).  Ett sätt att testa 

undersökningens reliabilitet är att inom kort dela ut enkäten till samma respondenter återigen 

och se om utfallet blir detsamma (Ejlertsson 2010:103). 

 

 



17 
 

3.7 METODKRITIK  

Enkätmetoden var bäst lämpad för examensarbetets syfte då konstruktionen och den 

gruppadministrerade utdelningen inte var för tidskrävande för arbetets tidsram.  

På grund av tidsbristen hos gymnasieeleverna under vårterminen var målet att göra enkäten så 

kort, tydlig och koncis som möjligt, vilket begränsade antalet frågor och därmed 

informationen som kunde tillgodoses av undersökningen (Ejlertsson 2010:12).  

En positiv aspekt gällande denna typ av enkätundersökning var att den medförde fördelen att 

respondenterna hela tiden kunde ställa frågor om något var oklart. Andra fördelar med en 

gruppadministrerad enkätundersökning är att svarsfrekvensen troligtvis blir hög bland de 

närvarande. En nackdel med denna typ av metod är att svaren inte blir representativa och 

därmed sällan kan generaliseras till den större populationen (Mentz 2012:101). 

Externt bortfall kan även ske i fall där individer har svårt att uttrycka sig i skrift eller har svårt 

för det svenska språket (Ejlertsson 2010:13). I denna undersökning blev det inga externa 

bortfall av de som närvarade under utdelningstillfället vilket tyder på att de deltagande varken 

hade problem med att uttrycka sig i skrift eller att förstå det svenska språket. En nackdel var 

dock att det externa bortfallet blev stort då många var frånvarande från utdelningstillfället.  

Ett resonemang som fanns i åtanke under denna studie var att det i dagens alltmer 

miljövänlighetscentrerade samhälle kan kännas som ett misslyckande att inte ha tillräcklig 

kunskap om ämnet som undersökningen berör. Eftersom miljövänligt agerande i många fall 

till stor del beror på sociala normer (se mer i teoriavsnittet och avsnittet med tidigare 

forskning) kan det hända att informanterna gav svar som troddes vara socialt acceptabla 

snarare än de svar som var helt sanningsenliga för individerna i fråga. Förhoppningsvis 

hjälpte det att undersökningen var konfidentiell och anonym för att svaren skulle bli så 

sanningsenliga som möjligt.  

En ytterligare nackdel med denna metod var att enkätkonstruktionen med flertalet följdfrågor 

i pappersform kunde bli otydlig, detta då det blev svårt att beräkna interna bortfall på 

följdfrågorna. Det missuppfattades även i vissa fall av respondenterna vilka frågor som skulle 

besvaras och inte utifrån svar på tidigare frågor. I detta fall hade en webbenkät tydliggjord 

vilka följdfrågor som var relevanta för vilken respondent.    

Då slutsatser har kunnat dras utifrån undersökningens resultat kan det konstateras att metoden 

passade bra till arbetets syfte och frågeställning. Underlaget blev brett, som önskat, och gav 

många aspekter att diskutera i relation till det teoretiska ramverket.  

Eftersom slutsatser kunde dras med hjälp av undersökningens utfall kan även konstateras att 

undersökningen gav hög validitet, eftersom den mätte det som avsågs att mäta. Reliabiliteten 

kan vara svår att mäta då svaren kan ändras med nya upplevelser och ny information. Att 

undersöka exakt samma respondenter är inte heller möjligt eftersom undersökningen var 

anonym. Vilka specifika elever som närvarade vid undersökningen är okänt. Detta innebär 

även svårigheter att generalisera resultatet.   
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4 RESULTAT 

Nedan presenteras enkätundersökningens resultat i tabeller och diagram för att ge en 

överskådlig blick av respondenternas svar. Resultatet är uppdelat i allmän miljömedvetenhet, 

hushållskonsumtion och individuellt konsumentansvar. Sedan följer miljömedvetenhet i 

relation till skuldmedvetenhet och miljömedvetenhet och tro i förhållande till val av 

miljömärkta produkter. Där presenteras samband mellan svar på utvalda frågor.  

4.1.1 ALLMÄN MILJÖKUNSKAP 

I de fyra inledande frågorna i enkäten berördes generell medvetenhet kring konsumtion som 

miljöproblem, innebörden av ekologisk märkning och medvetenhet kring individuellt 

konsumentansvar. Svarens utfall redovisas nedan i tabeller vars innehåll förklaras under dem.  

Tab. 1. Allmän miljökunskap               

Bekymrar du dig för människans påverkan på miljön? Antal svar 

Ja absolut 12 (22,6%) 

Ibland 29 (54,7%) 

Sällan 9 (17,0%) 

Nej inte alls 3 (5,7%) 

Summa 53 (100,0%) 
 

Bortfall: 0 (0 %) 

Respondenterna som enligt tabell 1 någon gång oroar sig för människans påverkan på miljön 

är av större antal, sammanlagt 41 respondenter, än de som sällan (9 respondenter) eller aldrig 

(3 respondenter) gör det. 12 individer bekymrar sig absolut för människans miljöpåverkan, 

medan 29 ibland gör det.  

 

Tab.2. Konsumentmedvetenhet 

Är du medveten om ditt ansvar som konsument?  Antal svar 

Ja absolut 8 (15,1%) 

Ja på ett ungefär 31 (58,5%) 

Tveksamt 6 (11,3%) 

Inte direkt 5 (9,4%) 

Nej inte alls 3 (5,7%) 

Summa 53 (100,0%) 
 

Bortfall: 0 (0 %) 

Majoriteten av respondenterna visades vara till viss grad medvetna om sitt konsumentansvar. 

Som visas i tabell 2 svarade majoriteten, 31 individer att de på ett ungefär är medvetna om sitt 

ansvar som konsumenter. 8 var absolut medvetna medan 6 var tveksamma till innebörden av 

ansvaret. 

  



19 
 

Tab. 3. Innebörden av ekologisk produktion 

Vet du vad det innebär att produkter är ekologiskt producerade? Antal svar 

Ja absolut 19 (35,8%) 

Ja på ett ungefär 28 (52,8%) 

Tveksamt 5 (9,4%) 

Inte direkt 0 (0,0%) 

Nej, inte alls 1 (1,9%) 

Summa 53 (100,0%) 
 

Bortfall: 0 (0 %) 

Kunskapen kring innebörden av ekologisk produktion var hög vilket visas i tabell 3. 

Majoriteten, 28 respondenter visste ungefär vad det innebär och 19 respondenter visste 

absolut vad det innebär. 5 respondenter var tveksamma medan 1 inte visste alls. 

Tab. 4. Igenkända miljömärkningar 

Vilka av följande märkningar känner du igen? (Flera alternativ kan kryssas i) Antal svar 

 

33 (62,3%) 

 

51 (96,2%) 

 

26 (49,1%) 

 

3 (5,7%) 

 

42 (79,2%) 

 

20 (37,7%) 

 
11 (20,8%) 

 

2 (3,8%) 

 

5 (9,4%) 

 

50 (94,3%) 

 

42 (79,2%) 

 

42 (79,2%) 

 

11 (20,8%) 

Summa 338 (637,7%) 

 

En fråga i enkäten innebar att respondenterna skulle kryssa i vilka miljömärkningar de kände 

igen. Resultatet visas i tabell 4. Procentsatsen i tabellen är uträknad utifrån hur många som 

besvarade frågan, vilket var alla 53 respondenter.  Fler alternativ kunde väljas och summan, 

338 visar hur många svar som angavs, vilket innebär att respondenterna i snitt kände igen 6 

märkningar var. De mest igenkända märkningarna var Svanen och Krav vilka valdes av 51, 

respektive 50 respondenter. Både Bra miljöval, Svenskt sigill och I love eco blev vardera 
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valda av 42 respondenter, med Änglamark kändes igen av 33 respondenter och Rainforest 

Alliance av 26. FSC valdes 20 gånger och både MSC och EU:s märkning för ekologiskt 

jordbruk kändes igen av 11 respondenter.  

 

Tab. 5. Är ekologiskt hälsosammare? 

Tror du att ekologiska produkter är bättre för din hälsa än konventionella (vanliga) produkter? Antal svar 

Ja absolut 15 (28,3%) 

Tveksamt 30 (56,6%) 

Inte direkt 7 (13,2%) 

Nej inte alls 1 (1,9%) 

Summa 53 (100,0%) 
 

Bortfall: 0 (0 %) 

Majoriteten, 30 respondenter var tveksamma till att ekologiska produkter är bättre för hälsan 

än konventionella medan 15 respondenter absolut trodde att de är det. 7 trodde inte direkt att 

de är det medan 1 respondent inte alls trodde det vilket visas i tabell 5. 

 

4.2 HUSHÅLLSKONSUMTION 

Tre av frågorna i enkäten behandlade konsumtionsvalen i individernas hushåll. De behandlar 

respondenternas val att konsumera miljömärkt och känslan av att de borde göra det i större 

utsträckning,  

 

Tab. 6. Val av miljömärkningar i affären 

I vilken utsträckning väljer du/ni i ditt hushåll att köpa miljömärkta produkter vid handling till hushållet? (mat, 
rengöringsmedel etc.) 

Antal svar 

Köper oftast flera ekologiska produkter 6 (11,3%) 

Köper oftast minst en ekologisk produkt 10 (18,9%) 

Köper ibland ekologiska produkter 14 (26,4%) 

Köper sällan ekologiska produkter 17 (32,1%) 

Köper aldrig ekologiska produkter 6 (11,3%) 

Summa 53 
(100,0%) 

 

Bortfall: 0 (0 %) 

Den första frågan som berörde respondenternas hushåll innefattade i vilken utsträckning de i 

hushållet väljer att köpa miljömärkta produkter vid inhandlingstillfällen till hushållet. Tabell 6 

ovan visar att majoriteten, 17 respondenters hushåll köpte sällan miljömärkta produkter vid 

inhandlingstillfällen. 14 av hushållen köpte ibland miljömärkta produkter och 10 av dem 

köpte minst en miljömärkt produkt per handlingstillfälle. 6 hushåll köpte aldrig miljömärkt 

vid inhandling medan 6 hushåll köpte oftast flera. 
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Tab. 7. Val av specifika miljömärkta varor  

Finns det specifika produkter du/ni i ditt hushåll väljer att köpa miljömärkta? Exempelvis mjölk, ägg, kläder etc. Antal svar 

Ja 19 (35,8%) 

Nej 15 (28,3%) 

Vet ej 19 (35,8%) 

Summa 53 (100,0%) 

 

Bortfall: 0 (0 %) 

Den andra frågan som berörde respondenternas hushåll behandlade huruvida det finns 

specifika varor som respondentens hushållsmedlemmar brukar köpa miljömärkta. Tabell 7 

visar att 19 respondenter svarade ja, medan lika många svarade vet ej. 15 svarade nej.  

En följdfråga innebar sedan att respondenterna som väljer specifika miljömärkta produkter 

skulle ange vilka, vilket redovisas i bilaga 2. 13 av 18 respondenter angav ägg som en sådan 

produkt och 7 svarade mjölk. Andra produkter som nämndes var papper, grönsaker, kläder, 

tvättmedel, köttvaror, diskmedel, spannmål och honung. 

 

  Tab. 8. Borde du köpa miljömärkt oftare? 

Känner du någon gång att du/ni i ditt hushåll borde köpa miljömärkta produkter oftare?  Antal svar 

Ja ofta 8 (16,0%) 

Ibland 19 (38,0%) 

Sällan 13 (26,0%) 

Nej aldrig 10 (20,0%) 

Summa 50 (94,3%) 
 

Bortfall: 3 (5,7 %) 

Den tredje och sista frågan som specifikt berör hela hushållet omfattar huruvida 

respondenterna känner att hushållet borde köpa miljömärkt oftare eller inte. Som det visas i 

tabell 8 känner 19 respondenter att de borde köpa miljömärkta produkter oftare, medan 13 

sällan känner det och 10 aldrig känner det. 8 respondenter känner däremot ofta att de borde 

köpa miljömärkta produkter oftare. På denna fråga avstod 3 respondenter från att svara.  
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4.3 INDIVIDUELLA KONSUMENTVAL 

Den sista delen av enkäten berörde individuella konsumentval, så som medvetna köp av 

specifika märkningar och anledningar till dessa, samt anledningar till att inte köpa 

miljömärkta varor.  

Tab. 9. Medvetet köp av produkter med någon av märkningarna 

Har du medvetet köpt en/flera produkter med någon av följande märkningar? (Om ja, kryssa i vilken/vilka) Antal svar 

 

13 (38,2%) 

 

32 (94,1%) 

 

7 (20,6%) 

 

1 (2,9%) 

 

15 (44,1%) 

 

4 (11,8%) 

 
3 (8,8%) 

 

0 (0,0%) 

 

3 (8,8%) 

 

22 (64,7%) 

 

14 (41,2%) 

 

19 (55,9%) 

 

0 (0,0%) 

Summa 133 (391,2%) 
 

 

Tabell 9 visar vilka miljömärkningar respondenterna hade köpt produkter med. Procentsatsen 

är uträknad efter de 34 respondenter som besvarade frågan och därmed medvetet hade köpt 

någon produkt med någon av märkningarna. Summan, 133 är antalet svar på frågan. Vanligast 

var Svanen som hade valts av 32 respondenter, Krav hade valts av 22 respondenter och I love 

eco av 19 respondenter. Utöver dessa var Bra miljöval, Svenskt sigill och Änglamark relativt 

vanliga. 

Tab. 10. Hur kändes det att handla miljömärkt? 

Om ja: Hur kändes det?  Antal svar 

Bra 21 (63,6%) 

Dåligt 0 (0,0%) 

Vet ej 12 (36,4%) 

Summa 33 (62,3%) 

Bortfall: 1 (2,9 %) 
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Enkäten innehöll även en fråga om hur det kändes att köpa produkten med miljömärkning. 

Utfallet redovisas i tabell 10. Majoriteten, 21 respondenter tyckte att det kändes bra att handla 

miljömärkt medan ingen tyckte att det kändes dåligt. 12 respondenter visste inte hur det 

kändes. 1 respondent valde att inte besvara frågan. 

 

Tab. 11. Innebörden av märkningarna 

Vet du vad de ikryssade märkningarna innebär?  Antal svar 

Ja absolut 5 (14,7%) 

Ja på ett ungefär 20 (58,8%) 

Tveksamt 5 (14,7%) 

Inte direkt 4 (11,8%) 

Nej inte alls 0 (0,0%) 

Summa 34 (64,2%) 

Bortfall: 0 (0 %) 

I tabell 11 visas resultatet på huruvida respondenterna som medvetet hade köpt någon produkt 

med märkningarna visste vad de specifika märkningarna innebär eller inte. 5 visste absolut 

vad de innebär och 20 visste på ett ungefär. 5 var tveksamma och 4 visste inte alls vad 

märkningarna innebär.   

 

Tab. 12. Anledningar till köp 

Om ja: Varför valde du produkten med miljömärkning? Antal svar 

Ansvarskänsla 14 (48,3%) 

Pris 2 (6,9%) 

Kvalitet 18 (62,1%) 

Vana 9 (31,0%) 

Tillgänglighet 2 (6,9%) 

Reklam 2 (6,9%) 

Utseende 1 (3,4%) 

Grupptryck 1 (3,4%) 

Om annat, specificera 0 (0,0%) 

Summa 49 (169,0%) 

 

Det fanns olika anledningar till att respondenterna valde att köpa produkter med 

miljömärkning. De vanligaste anledningarna bakom köp av miljömärkta varor visades enligt 

tabell 12 vara kvalitet, vilket valdes av 18 respondenter, ansvarskänsla vilket var anledning 

för 14 respondenter och vana som valdes av 9 respondenter. Andra anledningar till att köpa 

miljömärkta produkter visas i bilaga 2, exempel på dessa var att de är bättre för miljön, 

känslan som uppstår av att göra det, att de är mer hälsosamma och att de miljömärkta 

produkterna är godare. En anledning till att köpa miljömärkt diskmedel var medvetenheten 

om att det skulle komma att rinna ut i marken. 
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Tab. 13. Anledningar till att inte köpa miljömärkt 

Om nej: Varför inte? Antal svar 

Pris 7 (46,7%) 

Kvalitet 0 (0,0%) 

Vana 8 (53,3%) 

Tillgänglighet 2 (13,3%) 

Reklam 0 (0,0%) 

Utseende 0 (0,0%) 

Grupptryck 0 (0,0%) 

Om annat, specificera 3 (20,0%) 

Summa 20  
(133,3%) 

 

Det fanns även olika anledningar till att respondenterna som inte hade köpt produkter med 

miljömärkningarna valde att inte göra det. De vanligaste anledningarna vilka framställs i 

tabell 13 visades vara vana vilket valdes av 8 respondenter och pris vilket var anledning för 7 

respondenter. Andra anledningar, vilka visas i bilaga 2 var tillgänglighet, att respondenterna 

inte har tänkt på det, inte bryr sig eller oftast inte handlar. I andra fall handlar det om ovetskap 

och tillgångsfaktorer.  

 

Tab. 14. Anledningar till att köpa miljömärkt oftare 

Vad skulle kunna få dig att välja produkter med märkningarna på förgående sida oftare? (Du kan välja flera 
alternativ) 

Antal svar 

Lägre pris 28 (59,6%) 

Bättre kvalitet 16 (34,0%) 

Bättre tillgänglighet 15 (31,9%) 

Mer tilltalande reklam 4 (8,5%) 

Mer tilltalande utseende 5 (10,6%) 

Motiverande information 13 (27,7%) 

Om annat, specificera 3 (6,4%) 

Summa 84 
(178,7%) 

 

Enkäten avslutades med en fråga om vad som skulle kunna få respondenterna att köpa 

miljömärkta produkter oftare. Tabell 14 visar att majoriteten, 28 respondenter ansåg att lägre 

pris skulle motivera till att köpa miljömärkta produkter oftare. Sedan var svaren relativt jämnt 

fördelade mellan bättre kvalitet vilket valdes av 16 respondenter, bättre tillgänglighet som 

valdes av 15 respondenter och motiverande information vilket valdes av 13. 
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4.4 MILJÖMEDVETENHET I RELATION TILL SKULDMEDVETENHET 

Nedanstående tabell visar samband mellan respondenters miljömedvetenhet och 

skuldmedvetenhet när det gäller att köpa miljömärkta produkter.  

  Tab. 15. Miljömedvetenhet i relation till skuldmedvetenhet   

I vilken utsträckning känner de som ofta eller ibland oroar sig för människans  
påverkan på miljön att de borde köpa miljömärkta produkter oftare? 

Antal svar 

Ofta/Ibland 26 (61,9%) 

Sällan/Aldrig 15 (35,7%) 

Summa 41 (97,6%) 
 

   Bortfall: 1 (2,4%)  

Tabell 15 visar i vilken utsträckning de mest miljömedvetna respondenterna känner att de 

borde köpa miljömärkt i större utsträckning än de i dagsläget gör. Majoriteten, 26 känner ofta 

eller ibland att de borde det, medan 15 sällan eller aldrig känner att de borde det. Av de som 

sällan eller inte alls oroar sig för människans miljöpåverkan känner majoriteten, 9 

respondenter sällan/aldrig att de borde köpa mer miljömärkta produkter, medan 2 

respondenter ofta eller ibland känner det, vilket visas i bilaga 2.  

 

4.5 MILJÖMEDVETENHET OCH TRO I FÖRHÅLLANDE TILL VAL AV 

MILJÖMÄRKTA PRODUKTER 

Nedanstående tabeller visar samband mellan miljömedvetenhet och val av miljömärkta 

produkter, samt samband mellan tro om ekologiska produkters hälsosamhet och val av 

miljömärkta produkter. 

  Tab. 16. Miljömedvetenhet i relation till medvetna köp av miljömärkta varor 

I vilken utsträckning har de som ofta eller ibland oroar sig för människans  
påverkan på miljön medvetet köpt produkter med miljömärkningarna? 

Antal svar 

1 st. eller flera 31 (73,8%) 

Inga 11 (26,2%) 

Summa 42 (100,0%) 
 

   Bortfall: 0 (0%)  

Tabell 16 visar i vilken utsträckning de mest miljömedvetna respondenterna medvetet hade 

köpt produkter med de utvalda miljömärkningarna. Majoriteten, 31 respondenter hade köpt 

produkter med 1 eller flera av miljömärkningarna, medan 11 respondenter inte hade köpt 

produkter med någon av märkningarna. Majoriteten, 6 respondenter av de som sällan oroade 

sig för människans miljöpåverkan hade inte köpt produkter med några av märkningarna, 

medan 3 respondenter hade gjort det. Ingen av de 2 respondenter som angav sig aldrig oroa 

sig för människans miljöpåverkan hade köpt produkter med märkningarna, vilket visas i 

bilaga 2.    
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Tab. 17. Tveksamheten till att eko är hälsosammare i relation till medveten konsumtion av 

miljömärkta produkter 

I vilken utsträckning har de som var tveksamma till att ekologiska produkter är hälsosammare 
än konventionella medvetet köpt produkter med miljömärkningarna? 

Antal svar 

1 st. eller flera 18 (60,0%) 

Inga 12 (40,0%) 

Summa 30 (100,0%) 
 

   Bortfall: 0 (0%)  

Majoriteten av de 53 deltagarna i enkätundersökningen, 30 respondenter, var tveksamma till 

att ekologiskt producerade varor är hälsosammare än konventionellt producerade varor. 18 av 

dessa respondenter hade medvetet köpt produkter med 1 eller flera av miljömärkningarna som 

presenterades i enkäten, medan 12 respondenter inte medvetet hade köpt produkter med 

märkningarna, vilket syns i tabell 17 ovan.  

  Tab. 18. Tron att ekologiskt inte är hälsosammare än konventionellt i relation till medveten 

konsumtion av miljömärkta produkter 

I vilken utsträckning har de som inte trodde att ekologiska produkter är hälsosammare än 
konventionella medvetet köpt produkter med miljömärkningarna? 

Antal svar 

1 st. eller flera 6 (75,0%) 

Inga 2 (35,0%) 

Summa 8 (100,0%) 
 

   Bortfall: 0 (0%)  

Tabell 18 visar att majoriteten, 6 respondenter av de som inte trodde att ekologiskt är 

hälsosammare än konventionellt medvetet har köpt produkter med 1 eller flera av 

miljömärkningarna. Även majoriteten av de som trodde att ekologiskt var hälsosammare, 11 

respondenter hade medvetet köpt produkter med 1 eller flera av märkningarna, vilket syns i 

bilaga 2.   
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5 DISKUSSION 

Hur ser medvetenheten kring miljömärkningar ut hos unga vuxna? Det ämnar detta kapitel 

diskutera. Detta med hjälp av att analysera och försöka förstå resultatet med hjälp av arbetets 

teoretiska bakgrund. Resultatet har delats in i tematiska kategorier vilka visas i avsnittets 

rubriker.  

 

5.1 KÖP AV MILJÖMÄRKTA PRODUKTER  

Undersökningens utfall visar att den allmänna kunskapen om människans miljöpåverkan samt 

kunskapen om miljömärkningar ofta hänger ihop med köp av miljömärkta produkter. Tabell 

16 visar att 26 av de respondenter som ofta/ibland oroar sig för människans miljöpåverkan 

även ofta/ibland känner att de borde köpa miljömärkta produkter oftare. Resultatet stöttar 

därmed studierna gjorda av Bickart & Ruth (2012), där den allmänna miljökunskapen också 

visas vara en viktig faktor. Detta då respondenterna med allmän kunskap och medvetenhet 

kring människans miljöpåverkan visades vara mer angelägna om att köpa varor med 

miljömärkningar. De 30 hushåll som ofta eller ibland köpte miljömärkta produkter vid 

inhandlingstillfällen till hushållet kan ytterligare bekräfta studierna av Bickart & Ruth (2012). 

De tiotal respondenternas hushåll som däremot sällan eller aldrig köpte miljömärkta produkter 

motvisar Bickart & Ruths (2012) resultat.  

Tabell 11 visar att majoriteten av respondenterna besatt kunskap om de köpta märkningarnas 

innebörd. Tabellen visar även att kunskapen om märkningarna inte alltid är avgörande när det 

gäller inköp av miljömärkta produkter, då 9 respondenter hade köpt produkter med någon av 

märkningarna utan kunskap om dess innebörd. Detta styrker resultatet från studien gjord av 

SHARP (Söderholm 2010:60f) som visade att konsumenter i många fall köper miljömärkta 

produkter utan kunskap om dess innebörd på grund av tillit till att märkningarna är 

hälsosamma och av bra kvalitet. På så sätt bekräftas även Johnsson & Seigyoungs (1998) 

studie som visar på att det är viktigt att konsumenternas belåtenhet upprätthålls och att 

förväntningarna uppfylls för att de ska fortsätta köpa samma produkter.  

 

Att ett flertal av respondenterna med allmän miljömedvetenhet kände att de borde köpa 

miljömärkt oftare kan förklaras med hjälp av Sterns (2000) teori som innefattar variabler som 

kan påverka miljösignifikant beteende. Både teorin och denna studie visar att den personliga 

kapabiliteten i form av kunskap kan leda till en personlig önskan om ökat miljövänligt 

beteende, vilket i detta fall innefattar konsumtion av miljömärkta produkter. Att i större 

utsträckning köpa miljömärkta produkter kan dock försvåras av kontextuella faktorer, så som 

ekonomi, vilket Ajzens (1991) teori om planerat beteende förklarar. Detta kan förklara varför 

inte alla respondenterna med allmän medvetenhet regelbundet köpte miljömärkta produkter. 

Den allmänna kunskapen kan även ha varit en avgörande faktor i konsumtionsvalet i de 9 

fallen då respondenterna medvetet köpte miljömärkta produkter utan kunskap om dess 

innebörd. Utöver kunskap kan dessa val ha motiverats av andra variabler nämnda av Stern 

(2000) så som tillgänglighet, vana och personliga eller/och sociala normer.   
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5.2 KÄNSLOR KRING KÖP AV MILJÖMÄRKTA PRODUKTER 

Att köpa, eller att inte köpa miljömärkta produkter kan kopplas till olika känslor.  

Majoriteten, 21 respondenter tyckte att det kändes bra att ha köpt miljömärkta produkter 

medan resterande inte visste hur det kändes. Ingen svarade att det kändes dåligt, vilket kan 

bekräfta det Onwezen et al. (2013) och Gregory-Smith et al. (2013) påstår i sina studier, att 

det finns en anledning till att ingen angav att det kändes dåligt; nämligen att det mänskliga 

samvetet leder konsumenten bort från skuldkänslor i största möjliga mån. 

Runt 40 av de 53 respondenterna var medvetna om sitt ansvar som konsumenter, samt 

bekymrade sig i någon utsträckning för människans miljöpåverkan. Tabell 7 visar att 26 av 

respondenterna ofta eller ibland kände att de borde köpa miljömärkta produkter oftare, medan 

den andra hälften sällan eller aldrig kände det. Detta innebär att ett tiotal respondenter som 

uttryckte allmän kunskap om människans miljöpåverkan och sitt konsumentansvar ändå inte 

kände att de borde köpa miljömärkt oftare. Detta kan verifiera det som Greogory-Smith et al. 

(2013) i sin studie hävdar om internalisering av skuldkänslor. Nämligen att konsumenter ofta, 

trots medvetenhet och kunskap går emot sitt konsumentansvar och agerar miljömässigt 

oetiskt. Detta kan även kopplas till att konsumenter prioriterar att köpa vissa produkttyper 

miljömärkta. 13 av 19 respondenter som besvarade frågan om vilka specifika varor som 

köptes miljömärkta angav ägg. 7 av de 19 angav mjölk/mejeriprodukter. Detta bekräftar 

studier gjorda av Statistiska Centralbyrån (2013), där ägg och mejeriprodukter visades vara 

vanligast att köpa miljömärkta.  

Majoriteten, 26 av respondenterna kände ofta eller ibland att de borde köpa miljömärkta 

produkter oftare, vilket kan förklaras av normaktiveringsteorin. Normaktiveringsteorin menar 

att miljövänligt beteende, så som miljömärkt konsumtion, utgår från medvetenhet, ansvar och 

personliga normer. Detta gör att konsumenten vet vilka konsekvenser som följer av ett visst 

beteende och skapar därmed viljan att göra det rätta enligt sina normer (Schwartz 1997 

refererad i Onwezen et al. 2013). Value-Belief-Norm-teorin utgår också från att personliga 

normer är centralt för människans beslutsfattande (Stern 2000:416). Med dessa teorier som 

grund kan respondenterna som kände att de borde köpa miljömärkt oftare därmed känna detta 

på grund av den allmänna kunskapen om konsekvenserna som medförs av att inte köpa 

miljömärkt. Detta tankesätt kan även appliceras där det visade sig att majoriteten av 

respondenterna som i allmänhet bekymrade sig för människans miljöpåverkan medvetet hade 

köpt produkter med en eller flera av miljömärkningarna som angavs i undersökningens enkät.    

 

5.3 ANLEDNINGAR TILL ATT KÖPA/INTE KÖPA MILJÖMÄRKTA PRODUKTER 

Respondenternas anledningar till att köpa respektive inte köpa produkter med 

miljömärkningar både kopplas till tidigare studier och teorier. Den vanligaste anledningen till 

att respondenterna valde att köpa miljömärkt var kvalitet, vilket kan styrka på SHARP-studien 

som anger att konsumenter till viss del köper miljömärkta produkter på grund av tilltron till 

dess kvalitet och hälsosamhet. Detta bekräftar även att en respondent i SHARP-studien säger 

sig tro att produkternas kvalitet och hälsosamhet är en allmän motivation till att handla 
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miljömärkt (Söderholm 2010:60f). Att 9 av respondenterna köpte miljömärkta produkter på 

grund av vana kan också bekräfta studien gjord av SHARP (Söderholm 2010:60f) som visade 

att tillit till märkningarna är viktigt. Den näst vanligaste anledningen till att köpa miljömärkta 

produkter var ansvarskänsla, vilket motbevisar resultatet i studien gjord av Periera Heat & 

Chatzidakis (2012), nämligen att det personliga konsumentansvaret ofta överlämnas till andra. 

Priset angavs av 2 respondenter som en anledning till köp av de miljömärkta produkterna. Om 

priset var högt eller lågt framgick inte av enkätens svar. Om priset var högt kan detta bekräfta 

det studieresultatet av Delgado-Ballester & Manuera-Alemán (2001:1244f) visade; att 

belåtenhet kring produkter leder till en ökad acceptans av höga priser. 1 respondent angav 

grupptryck som anledning till att handla miljömärkt. Detta kan visa att attityder gentemot 

märkningar ofta skapas i sociala sammanhang och därmed skapar sociala normer, vilket 

Bladh et al. (2010:183) har kommit fram till i tidigare studier. 

Eftersom tillgänglighet, reklam och utseende inte angavs som stora anledningar till att 

respondenterna i denna studie valde att köp eller att inte köpa miljömärkt verkar de inte 

påverka respondenterna konsumentval avsevärt. Denna studie bekräftar därmed inte studien 

gjord av Purohit (2012) där reklam till stor del visas påverka unga vuxnas val att köpa eller 

inte köpa miljömärkta produkter. 

Dessa anledningar till att köpa miljömärkta produkter kan även ytterligare förklaras med hjälp 

av arbetets utvalda teorier. Kvalitet benämns i Sterns (2000:417) teori om miljösignifikant 

beteende som en kontextuell faktor som påverkar beslut om att agera miljövänligt, vilket i 

detta fall innefattar konsumtion av miljömärkta produkter. Vikten av att produkterna är av bra 

kvalitet och är hälsosamma kan även förklaras med hjälp av Hardins (1968) teori om 

Allmänningarnas tragedi. Produkterna ska helst gynna konsumenten så mycket som möjligt. 

Ansvarskänsla som också angavs som en viktig anledning till att köpa miljömärkta produkter 

kan kopplas till personlig kapabilitet som är en annan variabel som enligt Stern (2000:417) 

påverkar miljövänligt beteende. Den personliga kapabiliteten innefattar den individuella 

kunskapen. Ansvarskänslan kan även innefatta värderingar, normer och tro som också är en 

viktig variabel enligt Sterns teori (2000:413f). Att ansvarskänsla angavs som en viktig 

anledning kan även bero på att det, som Stern (2000:408) hävdar, främst är efter 

millenniumskiftet som medvetenheten kring den mänskliga konsumtionens miljöpåverkan har 

tillkännagetts. Respondenterna har därmed växt upp i ett samhälle som är mer miljömedvetet 

än det var före skiftet. Om ett högt pris var anledning till att köpa miljömärkta produkter kan 

det av Stern (2000) förklaras bero på att priset ökade produkternas attraktivitet.  

Vana och priset var de mest angivna anledningarna till att respondenter valde att inte köpa 

miljömärkta produkter vilket enligt Sterns (2000) teori om miljösignifikant beteende innebär 

att det finns behov av att byta ut dagens vanebeteende mot miljövänliga vanor. Att priset 

stoppar respondenterna från att köpa miljömärkta kan även förklaras av Ajzens (1991) teori 

om planerat beteende (TBP). Detta eftersom priset, som kontextuell faktor kan förhindra 

konsumenterna från att agera miljövänligt. Avsikten att agera miljövänligt kan därmed 

existera trots den ekonomiska barriären som blockerar det önskade beteendet.    
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Då priset är en huvudsaklig anledning till att respondenter väljer att avstå från att köpa 

miljömärkta produkter är lägre pris en faktor som skulle kunna få respondenterna till att köpa 

miljömärkt i större utsträckning. Bättre kvalitet, bättre tillgänglighet, mer tilltalande reklam 

och mer tilltalande utseende är andra aspekter som är viktiga för respondenterna. Dessa kan 

bekräfta studien av Bladh et al. (2010:183) vilken anger att marknadsföringen är viktig för att 

locka konsumenter till att i större utsträckning handla miljömärkt och att produkterna bör stå 

ut för att bli mer attraktiva.  

 

Ännu en faktor som skulle kunna få respondenterna att i större utsträckning konsumera 

miljömärkta varor angavs vara motiverande information. Respondenterna uttryckte därmed 

medvetenhet om att de behöver mer kunskap. Denna typ av information kan medföra en 

viktig aspekt vilken Zaman et al. (2010) belyser i sin studie; nämligen att göra respondenterna 

mer medvetna om vilken positiv miljöpåverkan deras ansvarsfulla konsumentval får. Detta 

kan även förklaras av studierna gjorda av Onwezen et al. (2013) och  

Gregory-Smith et al. (2013) som förklarar att konsumenterna behöver känna att de gör nytta. 

Motiverande information skulle även kunna underlätta de val som enligt SHARP-studierna 

kan uppfattas som konfronterande för konsumenter (Söderholm 2010:60). Om detta stämmer 

in på denna studies respondenter framgår inte av enkäternas svar.   

Uppdaterad kunskap kan även utifrån ett större perspektiv, enligt Hardins (1968) teori, 

motverka Allmänningarnas tragedi och motverka psykologisk förnekelse som rättfärdigar 

själviska handlingar.  

 

5.4 RESPONDENTERNA OCH MILJÖMEDBORGARSKAP 

Att slutligen generalisera alla respondenter till en viss typ av medborgarskap utifrån 

medvetenhet och ansvarstagande är inte möjligt med denna enkätundersökning som grund. 

Viss diskussion kan dock ges kring ämnet.  

Dobsons (2003) förklarar i sin teori om miljömedborgarskap att konsumtionen hör till både 

den allmänna och den privata sfären. Miljömärkningar är statens sätt att ge medborgarna en 

möjlighet att konsumera mer hållbart och staten uppmuntrar allmänt deltagande för att skapa 

ett hållbarare samhälle (Regeringen 2013). Detta tillsammans innebär att staten i viss 

utsträckning hade fått lägga sig i många av respondenternas privatliv, då de medvetet hade 

köpt miljömärkta produkter. Dessa respondenter är därmed inte utpräglat liberalistiska.  

De respondenter som medvetet hade köpt miljömärkta produkter tar aktivt ansvar för sin 

konsumtion vilket innebär att de i viss mån tillhör miljömedborgarskapet enligt Dobsons 

(2003) medborgarskapsteori. Det aktiva ansvarstagandet för den privata konsumtionen 

stämmer även in på det ekologiska medborgarskapets skyldigheter inom både den allmänna 

och den privata sfären (Dobson 2003). Att det ekologiska utrymmet enligt Dobson 

(2003:101f) och det ekologiska medborgarskapet ska vara hållbart, kan kopplas till att 

majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen besatt allmän kunskap om sitt ansvar 

som konsumenter och var medvetna om, och oroade sig för människans miljöpåverkan.  

Trots att undersökningens utfall inte kan konstatera huruvida respondenterna tänker på att det 

ekologiska utrymmet bör delas lika mellan världens individer eller inte, finns det tendenser till 
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ekologiskt medborgarskap hos dem. Detta i stor grad på grund av att den främsta anledningen 

till att köpa miljömärkta varor var ansvarskänsla.  

 

De 30 respondenter som utöver detta valde att köpa miljömärkta produkter trots tveksamhet 

till att produkterna är bättre för hälsan än de konventionella produkterna, kan till viss del 

hävdas vara av republikanskt miljömedborgarskap. Det kan även de 6 respondenter som inte 

trodde att ekologiskt är hälsosammare. Detta då det republikanska medborgarskapet enligt 

Dobson (2003:95f) innebär att prioritera det allmänna bästa, i detta fall miljövänlighet, över 

egen vinning och agerande utifrån medborgaransvar snarare än agerande som konsument. 

Dessa respondenter säger även emot Hardins (1968) teori om Allmänningarnas tragedi 

eftersom de agerade utifrån det allmänna bästa snarare än egen nyttomaximering. Här kan 

fördelarna för allmänheten vägas över den individuella nyttan enligt teorin om den rationella 

aktörsmodellen (Browning et al 2000).  
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6 SLUTSATS 
Hur ser medvetenheten kring miljömärkningar ut hos unga vuxna? En sammanfattning av 

studiens resultat är att medvetenheten verkade vara relativt stor. Majoriteten av svaren var 

positiva till miljömärkning. 41 av respondenterna oroade sig till viss grad för människans 

miljöpåverkan, 39 av respondenterna var medvetna om sitt ansvar som konsument och 47 av 

respondenterna visste vad ekologisk produktion innebär. Resultatet visar även att alla 

respondenter i snitt kände igen 6 miljömärkningar var. Majoriteten hade även medvetet köpt 

produkter med miljömärkningar.  

 

Teorin om Allmänningarnas tragedi motsades av de konsumtionsval som gjordes utifrån den 

allmänna nyttan och värnad om miljön istället för egen vinning. Ansvarskänsla och vana var 

nyckelanledningarna till att handla miljömärkt vilket indikerar konsumentansvarstagande och 

frekvent miljövänligt konsumtionsbeteende. Priset förhindrade i störst utsträckning 

respondenterna från att göra de miljövänliga konsumentval som de utifrån sin allmänna 

miljömedvetenhet troligen egentligen ville göra. Detta eftersom det var färre respondenter 

som medvetet hade köpt miljömärkta produkter än det var som i allmänhet var medvetna om 

människans miljöpåverkan och sitt ansvar som konsumenter. Allmän miljökunskap- och 

medvetenhet visades ofta leda till köp av miljömärkta produkter, vilket bekräftar tidigare 

studier om att allmän miljömedvetenhet påverkar uppfattningen av miljömärkta produkter. 

Ändå visades det finnas behov av beteendeförändring för att skapa miljövänligare 

konsumtionsvanor hos de som av vana inte handlade miljömärkt.  

Att köpen angavs till största del bero på ansvarskänsla, tyder på att många av de unga vuxna 

antar sitt ansvar som både konsumenter och ekologiska medborgare. Dessa konsumentval kan 

även anknytas till republikanskt miljömedborgarskap då det innefattar skyldigheter gentemot 

allmänheten. Sammanfattningsvis kunde majoriteten av respondenterna i någon grad klassas 

som miljömedborgare eller ekologiska medborgare utifrån undersökningens utfall.  
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Hej!  

Enkäten du har framför dig är del av mitt examensarbete på min miljövetenskapliga 

kandidatutbildning på Karlstads universitet. 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur medvetenheten kring och kunskapen om 

ekologiska märkningar ser ut hos sistaårselever på Mökelngymnasiet då ni som unga vuxna 

har en viktig roll i dagens samhälle och dess utveckling mot ett hållbarare samhälle.  

Ditt deltagande är helt frivilligt, men om du deltar hjälper du till att göra undersökningens 

resultat mer tillförlitligt. Enkäten tar max 15 min att fylla i. Svaren är 

konfidentiella och anonyma, vilket innebär att du inte ska ange namn och att jag inte 

kommer att veta vilka svar som är dina. Svaren kommer endast användas till denna studie.  

Jag finns hela tiden tillgänglig för frågor. Tack på förhand! 

Josefin Mester Pirttijärvi 

 

 

 

Så här fyller du i pappersenkäten: 
Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ, och hur du avmarkerar ett redan gjort val. 

 Korrekt markerat svarsalternativ 

Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska vara mitt i rutan 

 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför kraftigt 

 Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som markerat  



 
 

1. Ditt kön? 

   Man 

   Kvinna  

2. Hur ser din nuvarande boendesituation ut?  

   Bor med mamma/pappa/båda/annan släkting  

   Bor med sambo 

   Bor ensam 

   

 

3. Bekymrar du dig för människans påverkan på miljön? 

   Ja absolut  

   Ibland 

   Sällan 

   Nej inte alls 

4. Är du medveten om ditt ansvar som konsument? 

   Ja absolut 

   Ja på ett ungefär 

   Tveksamt 

   Inte direkt 

   Nej inte alls 

5. Vet du vad det innebär att produkter är ekologiskt producerade?  

    Ja absolut 

   Ja på ett ungefär 

   Tveksamt 

   Inte direkt 

   Nej inte alls 

  

6. Tror du att ekologiska produkter är bättre för din hälsa än konventionella 

(vanliga) produkter? 

   Ja absolut 

   Tveksamt 

   Inte direkt 

   Nej inte alls 

 

7. I vilken utsträckning väljer du/ni i ditt hushåll att köpa miljömärkta produkter 

vid handling till hushållet? (mat, rengöringsmedel etc.)  
   Köper oftast flera ekologiska produkter  

   Köper oftast minst en ekologisk produkt  

  Köper ibland ekologiska produkter   

   Köper sällan ekologiska produkter  

  Köper aldrig ekologiska produkter 



 
 

 

8. Finns det specifika produkter du/ni i ditt hushåll väljer att köpa miljömärkta? 

Exempelvis mjölk, ägg, kläder etc. 

   Ja 

   Nej 

   Vet ej 

Om Ja: Vilka?  

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Känner du någon gång att du/ni i ditt hushåll borde köpa miljömärkta 

produkter oftare? 

   Ja ofta  

   Ibland 

   Sällan 

   Nej aldrig 

 

10. Vilka av följande märkningar känner du igen? (Flera alternativ kan kryssas i) 

 

                               

                                                                                                                                 

          

               
                                                            

 

11. Har du medvetet köpt någon produkt med någon av ovanstående märkningar?  

   Ja 

   Nej 

   Vet ej 

Om Ja: Hur kändes det? 

   Bra 

   Dåligt 

   Vet ej 

 

(fler följdfrågor på nästa sida) 



 
 

Om Ja (på fråga 11): Varför valde du produkten med miljömärkning?  

  På grund av… (Fler än ett alternativ får kryssas i) 

   Ansvarskänsla 

   Pris 

   Kvalitet 

   Vana 

   Tillgänglighet 

   Reklam 

   Utseende 

   Grupptryck 

  Annat___________________________________________________________ 

Om Nej (på fråga 11): Varför inte? 

  På grund av… (Fler än ett alternativ får fyllas i) 

   Pris 

   Kvalitet 

   Vana 

   Tillgänglighet  

   Reklam 

   Utseende 

   Grupptryck 

  Annat ___________________________________________________________ 

 

12a. Har du medvetet köpt en/flera produkter med någon av följande 

märkningar?  

  (Om, Ja kryssa i vilka 

    om Nej, gå vidare till fråga nr 14) 

                           

                                                                                                                                     

                 
                                                                

  

12b. Vet du vad de ikryssade märkningarna innebär?  

   Ja absolut 

   Ja på ett ungefär 

   Tveksamt 

   Inte direkt 

   Nej inte alls 



 
 

 

 

 

13. Vad får dig att välja produkter med de ikryssade märkningarna på förgående 

sida?  
 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________  

 

14. Vad får dig att inte välja produkter med märkningarna på förgående sida? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

15. Vad skulle kunna få dig att välja produkter med märkningarna på förgående 

sida oftare? (du kan välja flera alternativ) 

   Lägre pris 

   Bättre kvalitet 

   Bättre tillgänglighet 

   Mer tilltalande reklam 

   Mer tilltalande utseende 

   Motiverande information 

  Annat_________________________________________________________________ 

 

     ______________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

Källor till märkningarna 

Coop.se, svanen.se, naturskyddsforeningen.se, se.fsc.org, krav.se, ec.europa.eu, msc.org 

Tco.se, global-standard.org, rainforest-alliance.org, svensktsigill.se, ica.se 



 
 

Bilaga 2 

Tabeller och figurer som inte används i resultatet 

Egenskrivna anledningar till att köpa miljömärkta produkter: 

 

Vana 

Vet inte 

Vana 

Produkter jag är van vid 

Ansvar, personlig hälsa 

Tillgänglighet 

Miljön ska man tänka på så varje liten detalj hjälper till 

Vana. Oftast samma produkt som skrivhäften m.m.  

Bra för miljön och den egna hälsan. 

Det är bra för miljön 

Vet ej, de fanns bara på produkten. 

Vi köper miljömärkt diskmedel till stugan för det rinner ut i marken.  

De är nyttigare och godare 

De är miljövänliga 

Köpte till ett projekt där jag skulle baka ekologiskt, och helst närproducerat.  

Kvalitet 

De är bra för miljön & tillverkade på rätt sätt! 

Fördelarna med ekologiska produkter, bättre kvalitet.  

Vet inte 

Känslan av att man väljer något som är lite bättre för miljön. 

 

 

 

 

 

 

Ditt kön? Har du medvetet köpt någon produkt med 

någon av ovanstående märkningar? 

Ditt kön? Antal svar 

Man 29 (55,8%) 

Kvinna 23 (44,2%) 

Summa 52 (98,1%) 
 

Bortfall: 1 (1,9 %) 

Har du medvetet köpt någon produkt med 
någon av ovanstående märkningar? 

Antal svar 

Ja 29 
(54,7%) 

Nej 17 
(32,1%) 

Vet ej 7 (13,2%) 

Summa 53 
(100,0%) 

 

Bortfall: 0 (0 %) 



 
 

Egenskrivna anledningar till att inte köpa miljömärkta produkter: 

 

Pris 

Tänker inte så ofta på hur det är producerat, utan om man ska ha en vara t.ex. mjölk köper man den man vill ha.  

Jag brukar inte titta efter märkningarna och vet inte så mycket om vad de innebär.  

Vet inte 

Jag tänker inte på det 

Vana 

Jag vet varken om jag köper dem eller inte för mig gäller enbart varan. 

Har ej tänkt på det 

Dyrare pris 

Det är oftast inte jag som handlar 

Ovetskap, pris, tillgång 

Jag letar inte efter dessa märkningar när jag handlar. Det slutar då med att jag köper något annat. 

Tillgänglighet 

Ibland tänker jag inte till innan jag handlar 

Inget speciellt 

1. Dålig vana. 2. Handlar sällan 

Det är ibland dyrare med exempelvis ekologiska produkter. 

Ibland kan det vara dyrare än en produkt som inte har den 

Jag bryr mig inte så mycket, tar något bara.  

Ofta dyrare 

 

 

 Miljömedvetenhet i relation till skuldmedvetenhet  

I vilken utsträckning känner de som sällan eller inte alls oroar sig för människans  
påverkan på miljön att de borde köpa miljömärkta produkter oftare? 

Antal svar 

Ofta/Ibland 2 (18,2%) 

Sällan/Aldrig 9 (81,8%) 

Summa 11 (100,0%) 
 

   Bortfall: 0 (0%)  

  Miljömedvetenhet i relation till medvetna köp av miljömärkta varor 

I vilken utsträckning har de som sällan oroar sig för människans  
påverkan på miljön medvetet köpt produkter med miljömärkningarna? 

Antal svar 

1 st. eller flera 3 (33,3%) 

Inga 6 (66,7%) 

Summa 9 (100,0%) 
 

   Bortfall: 0 (0%)  

  

 

 

 



 
 

 Miljömedvetenhet i relation till medvetna köp av miljömärkta varor 

I vilken utsträckning har de som aldrig oroar sig för människans  
påverkan på miljön medvetet köpt produkter med miljömärkningarna? 

Antal svar 

1 st. eller flera 0 (0%) 

Inga 2 (100%) 

Summa 2 (100,0%) 
 

   Bortfall: 0 (0%)  

Tron att ekologiska varor är hälsosammare än konventionella i relation till medvetna   

köp av produkter med miljömärkningar 

I vilken utsträckning har de som trodde att ekologiska produkter är hälsosammare än 
konventionella medvetet köpt produkter med miljömärkningarna? 

Antal svar 

1 st. eller flera 11 (73,3%) 

Inga 4 (36,7%) 

Summa 15 (100,0%) 
 

   Bortfall: 0 (0%)  

 


