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Sammanfattning 

 

Titel: Ekologisk konsumtion – Endast för övertygade? 

 

Ämne: Företagsekonomi C, service management, kandidatuppsats 

 

Författare: Joakim Linde och Pernilla Regnér Nordlund 

 

Handledare: Hans Zimmerlund 

 

Examinator: Renate Åkerhielm 

 

Nyckelord:  Ekologisk konsumtion, involvering, marknadsföringsstrategi. 

 

Bakgrund:  Med anledning av Sveriges ökade ekologiska konsumtion så kommer 

denna uppsats vidare undersöka ekologisk konsumtion som fenomen och 

hur företag bör arbeta för att på bästa sätt lyckas nå långsiktig överlevnad 

med just ekologi som grund. 

 

Problem:  Vilka faktorer är viktiga för företags beslut om marknadsföringsstrategier 

gällande ekologiska varor, för att nå långsiktig överlevnad? 

 

Syfte:  Syftet med den här uppsatsen är att analysera och utvärdera 

konsumentbeteende med avseende på ekologisk konsumtion. 

 

Metod:  Undersökningen är kvalitativ och kommer att bearbetas utefter en 

hermeneutisk och systemteoretisk ansats. För att kunna svara till problem 

och syfte kommer befintliga teorier att användas. 

 

Teoretiska perspektiv: Utbytesperspektiv, utvecklingsperspektiv 

 

Teorier:  Mervärdesteorin, involveringsteorin, marknadsföringsmixen, 

konsumentbeteende, totalkommunikation, värdekedja och värdestjärna.  
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Empiri:  För det empiriska underlaget har sju stycken konsumenter och en 

branschrepresentant intervjuats. 

 

Analys:  Empirin har analyserats utefter de faktorer författarna givit som centrala 

för att svara till problem och syfte. Författarna har efter operationalisering 

kunnat dela in respondenterna i en matris baserad på involveringsgrad till 

ekologi. Detta för att göra det enkelt att följa uppsatsens röda tråd.  

 

Resultat:  Författarna menar att det är involveringsgraden till ekologi, om den är 

hög, som är avgörande för konsumtion av ekologiska varor. Vid låg grad 

av involvering är kopplingen till ekologisk övertygelse svår att skönja.  

 

Slutsats:  De faktorer som är viktiga för företag, om de ska nå långsiktig överlevnad 

baserad på ekologi, är höginvolverade kunder som passerat den 

ekologiska tröskeln, företagen skall således arbeta utifrån värdeskapande 

processer.  
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Abstract 

 

Title: Organic consumption – Only for convinced costumers? 

 

Course: Business administration, service management, bachelor essay  

 

Authors: Joakim Linde och Pernilla Regnér Nordlund 

 

Tutors: Hans Zimmerlund 

 

Examiner: Renate Åkerhielm 

   

Key Words:  Organic consumption, high- and low involved consumers, strategic 

marketing. 

 

Background:  With reason of Swedens increased organic consumption, this paper will 

further investigate organic consumption as a phenomenon and how 

companies should work best to succeed in achieving long-term survival 

with ecology as the basis. 

 

Problem:  What factors are important for companies when to decide marketing 

strategies for organic products, in order to achieve long-term survival? 

 

Objective:  The purpose with this essay is to evaluate and analyze consumer behavior 

regarding to organic consumption. 

 

Work method:  The study is qualitative and will be interpreted by the authors in a 

hermeneutic approach. Existing theories will be used to answer to the 

problem and the objective of the essay.  

 

Theory perspective:         Service marketing, transaction marketing 

 

Theory:  Added value, involvement theory, marketing mix, consumer behavior, 
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total quality marketing, service value chain, value star 

 

Empiric:  Qualitative interviews with seven consumers and one representative 

person of the given line of business have completed to get the empiric 

material.  

 

Analysis:  The empiric material has been analyzed by the given factors of the essay. 

The authors have placed the respondents in a matrix to make it easy to 

follow. 

 

Result:  This essay will show that it is the high type of involvement that is crucial 

for the consumption of organic products.  

 

Conclusion:  Factors that are important for companies if they are to achieve long-term 

survival is to involve the highly involved customers, whom has crossed 

the organic-verge, with a service marketing strategic approach and value-

added process. 
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1. Inledning 

 

Under våra studier på Södertörns högskola har vi kunnat fördjupa oss i marknadsföringens värld 

och det vi funnit som mest centralt gällande marknadsföringens stora frågeställningar är, vad och 

varför konsumenter konsumerar. Många menar att anledningen till att kunder köper det som 

företagen erbjuder är på grund av det värde varan eller tjänsten skapar för dem. Värdet kan vara allt 

från hur pass användarvänlig produkten är till hur tilltalande den är att titta på. Eller hur väl 

utformad en tjänst är för att kunden på ett så smidigt sätt som möjligt ska kunna dra nytta av dess 

praktiska fördelar. Detta värde kan skapas på olika sätt. Antingen av företaget på egen hand, utan att 

integrera slutkunden i skapandeprocessen, eller av företaget tillsammans med slutkunden. Är 

produkten eller tjänstens värde tillräckligt högt kan det lätt knyta an till självförverkligande process 

och på så sätt leda till köp, även om priset är mycket högt.  

 

Med detta i ryggen blev vi intresserade av att använda våra nya kunskaper på ett kreativt sätt och 

stoppa in dem i ett sammanhang. Något som så småningom visade sig vara embryot till en 

kandidatuppsats i företagsekonomi. Under den andra fördjupningskursen i marknadsföring 

(relationsmarknadsföring) fick vi i uppgift att själva göra en studie av ett eller flera företag och 

presentera det som ett case. Vi gjorde en pilotstudie för vår blivande uppsats genom att gå ut i 

butiker som enbart sålde ekologiska och miljövänliga kläder och kom fram till att det var en bister 

verklighet de små butikerna hade att tampas med. En fråga som dök upp hos oss var, vilka 

marknadsföringsstrategier ska företag med ekologiskt sortiment använda för att nå långsiktig 

överlevnad? En fråga som vi inte kunde besvara direkt men som väckte ett större grävande intresse 

hos oss. Det visade sig även att trots konsumenternas visade intresse av ekologiska produkter, 

sviktade försäljningen och många av de små butikerna hotades av konkurs
1
. Under vårt fortsatta 

arbete att försöka förstå paradoxen, högt intresse men dålig försäljning fann vi att klädkedjan H&M 

annonserat att de inom en tioårsperiod helt skulle övergå till ekologiska eller hållbart producerade 

material i sina kollektioner. För oss blev denna satsning avgörande för val av uppsatsämne.  

 

Vi hoppas att denna uppsats om ekologisk konsumtion kan hjälpa till att stilla vår nyfikenhet och 

förhoppningsvis även ge er som läsare en inblick i en mycket intressant marknad, trevlig läsning! 

 

 

                                                 
1
. http://www.asfaltblomman.se/en-epok-gar-i-graven-ekovaruhusets-butik-i-gamla-stan-stangs-4277521 2011-02-14 

http://www.asfaltblomman.se/en-epok-gar-i-graven-ekovaruhusets-butik-i-gamla-stan-stangs-4277521
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1.1 Bakgrund 

Denna uppsats handlar om ekologiskt konsumtionsbeteende och marknadsföringsstrategier 

baserat på det beteendet. 

 

1.1.1 Den grönt upplysta konsumenten 

Efter alla räknade röster vid 2010 års riksdagsval, var ett av de stora utropstecknen Miljöpartiets 

stora framgångar. Det gröna partiet fick hela 7,34 % av rösterna
2
 och blev därmed Sveriges 3:e 

största parti. 2006 fick partiet endast 5,24 % av rösterna och blev då riksdagens 3:e minsta parti. Den 

svenska befolkningens röster gav partiet en ökning med 2,10 procentenheter, jämfört med föregående 

val. Något som innebär att de frågor Miljöpartiet driver har blivit viktigare för det svenska folket.  

 

Redan 2006, innan det svenska valet, släppte den forne amerikanska vicepresidenten Al Gore 

dokumentärfilmen ”An inconvenient truth” (En obekväm sanning), som uppmärksammade världen 

om den pågående klimatkrisen och globala uppvärmningen. Al Gore prisades bl.a. för sina insatser
3
 

tillsammans med FN:s klimatpanel IPCC med Nobels fredspris. I Sverige hade filmen biopremiär
4
 

den 8 september 2007 och trots relativt låga tittarsiffror öppnade den upp för en bred miljödebatt. 

Filmen visar på samband mellan utsläpp och miljöpåverkan, både på industriell- och individuell nivå. 

Miljö som globalt fenomen innefattar alltså i allra högsta grad även det svenska folket som därmed är 

en del av den globala miljörörelsen. 

 

Det är dock inte enbart på grund av Al Gores ”sanningar” som miljöengagemanget växer sig starkare 

i samhället, man kan se effekten av den ur ett annat perspektiv, vi kan kalla den ”eko-vågen”, en 

”grön våg”
5
 som sträcker sig tillbaka till tidigt sjuttiotal i 68-rörelsens

6
 kölvatten och sedan framåt. 

Privatpersoner och företag tar allt större miljöansvar. Kravmärkta, ekologiska och rättvisemärkta 

produkter breder ut sig och får ökat utrymme i butikshyllorna. Affärer med en renodlad ekologisk 

profil börjar växa fram i storstäderna. Miljö och etiskt ansvar har blivit grundpelare för många 

nystartade företag. Tydligt är det också inom modeindustrin där fler och fler företag börjar producera 

kollektioner av ekologisk bomull tillverkade under bra förhållanden i alla led. Något som känns 

nödvändigt för att inte tappa mark gentemot sina konkurrenter eftersom företagens upplysta och 

medvetna konsumenter kräver det. Den ekologiska och rättvisemärkta varan har därmed blivit en 

                                                 
2
. http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html 2011-02-06 

3
. http://www.dn.se/nyheter/varlden/fns-klimatpanel-och-al-gore-delar-fredspriset-1.604871 2011-01-27 

4
. http://film.nu/filmrecensioner/en-obekvam-sanning/ 2011-02-03 

5
. http://www.ne.se/gr%C3%B6na-v%C3%A5gen 2011-01-30  

6
. http://www.ne.se/sextio%C3%A5ttar%C3%B6relsen 2011-02-06 

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fns-klimatpanel-och-al-gore-delar-fredspriset-1.604871
http://film.nu/filmrecensioner/en-obekvam-sanning/
http://www.ne.se/gràna-v¬gen
http://www.ne.se/sextio¬ttaràrelsen
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ledstjärna för konsumenten att inte handla oetiskt och miljöpåfrestande, konsumenten är därmed i 

större utsträckning blivit en mer upplyst informationssökare än tidigare. 

Konsumentens makt är alltså inte att underskatta och devisen ”To know and not to do, is not to 

know.”
7
, flitigt använt av den amerikanska konsumentrörelsens grundare Ralph Nader, är verkligen 

något konsumentgrupper anammar då de synar sina företag i sömmarna.  

 

1.1.2 Ekologiska livsmedel ökar på den svenska marknaden  

KRAV
8
 är en svensk organisation (eg. ekonomisk förening) som bildades 1985, av konsumenter, 

producenter och handel, för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska livsmedel. Det var främst 

för att förenkla för konsumenter som KRAV satsade på sin märkning. Idag arbetar KRAV fortsatt 

med att främja ekologisk produktion och konsumtion och har idag 26 stycken riksträckande 

medlemsorganisationer. Enligt statistik
9
 från KRAV forstsätter försäljning av ekologiska varor att 

öka. 

 

De vanligaste konsumerade ekologiska varorna syns i grafen ovan. Men det ekologiska sortimentet 

fortsätter att öka och fler anslutna kunder kunde visas upp 2009
10

. Även produktutbudet växer år för 

år och KRAV:s etablering som miljömärke för ekologiskt godkända produkter är 2010 givet bland 

                                                 
7
. http://webappl.web.sh.se/C1256C9300755164/0/320D140A837B7F3BC125779D002EC22E  Sagt under en öppen 

föreläsning på Södertörns Högskola 2010-09-23 
8
. http://www.krav.se/Om-KRAV/ 2011-02-07 

9
. http://www.krav.se/Om-KRAV/marknadsstatistik/ se Marknadsrapport 2010 (pdf.) s.11, 2010-12-01 

10
. Ibid. s. 43. 

http://webappl.web.sh.se/C1256C9300755164/0/320D140A837B7F3BC125779D002EC22E
http://www.krav.se/Om-KRAV/
http://www.krav.se/Om-KRAV/marknadsstatistik/
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konsumenter och i butikshyllor. Grafen på nästa sida visar statistik på detta mellan 2005-2009
11

. 

 

1.1.3 Textilbranschen granskas 

Förutom livsmedel och konsumtionsvaror så har under de senare decennierna även klädbranschen 

gått mot en mer granskande syn på produktion och arbetsvillkor. Det är något som många 

konsumenter och företag anser viktigt och strävar efter att efterfråga och köpa. 

En välkänd författare som synat klädföretag i sömmarna är Naomi Klein som redan 2002 utkom på 

svenska med sin bok No Logo
12

 som handlar om klädindustrins svarta baksida med extremt dåliga 

arbetsförhållanden, miljöutsläpp och löner långt under minimilönerna, i producentländerna, i tredje 

världen.  Detta nedslag inom textilindustrin var ett utav de första på internationell nivå men denna 

granskning har även skett på svensk mark då många svenska klädföretag har sin produktion i tredje 

världen. Först ut i Sverige var den religiöst- och politiskt oberoende föreningen, Faire Trade
13

 center 

som etablerades i oktober 1996. Deras första granskning var av Nikes skotillverkning. Den följdes 

upp med granskningar av svenska klädkedjor (1997). Samma år togs initiativ till att starta kampanjen 

Rena Kläder
14

 i Sverige. Rena kläder bygger på den engelska Clean Clothes Campaign
15

 (1989), som 

kämpar för arbetares rättigheter och arbetsförhållanden inom textilindustrin. Här går det att se ett 

miljö- och etiskt ansvarstagande inom klädindustrin som enkelt kan spåras till mitten av 90-talet. 

 

                                                 
11

. http://www.krav.se/Om-KRAV/marknadsstatistik/ se Marknadsrapport 2010 (pdf.) s.43, 2010-12-01 
12

. http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9173248657 2011-03-27 
13

. http://www.fairtradecenter.se/node/86 2011-02-03  
14

. http://www.renaklader.org/ 2011-02-03 
15

. http://www.cleanclothes.org/about-us 2011-02-03 

http://www.krav.se/Om-KRAV/marknadsstatistik/
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9173248657
http://www.fairtradecenter.se/node/86
http://www.renaklader.org/
http://www.cleanclothes.org/about-us
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1.1.4 Svensk miljörapportering från den internationella textilbranschen 

En annan liknande rapport
16

 om klädbranschens verklighet kommer ifrån Swedwatch (2006) och 

undersöker hur den globala fabriken tummar på miljömässigt och etiskt ansvar för att kunna pressa 

fram så billiga varor som möjligt på den svenska marknaden.   

Rapporten följs upp på uppdrag av Naturskyddsföreningen
17

 och 2008 släpps en rapport
18

 som 

handlar om hur produktion av svenska klädföretags produkter ger stora miljöskador i de länder där 

de tillverkas. I rapporten ingår även en undersökning av 13 svenska klädföretags syn på miljöarbete 

och leverantörstransparens. Det för att ta reda på vilka steg dessa svenska klädkedjor har tagit för att 

mildra miljöeffekterna från klädproduktionen. Resultatet var inte särskilt upplyftande, det visade sig 

att de flesta stora klädkedjor inte hade tillräcklig insyn i tillverkningsprocessen, de ställde inte 

tydliga krav på teknik för att sänka miljöbelastning samt att använda mindre mängd vatten och 

farliga kemikalier
19

. De krav som däremot fanns följdes inte upp i den mån som skulle anses 

godkänd kontrollnivå och inget företag kontrollerade eller tog ansvar för arbets- och 

miljöförhållandena hos sina underleverantörer där den mest miljöbelastande processen skedde. Man 

kan säga att företagens egna ”code of conduct” eller uppförandekoder/policy enbart var till för att 

finnas på papper men inte för att efterlevas. Företagen som granskades verkar dock ha tagit kritiken 

på allvar och 2010 planeras en uppföljning på rapporten släppas. I skrivande stund har ingen 

rapportering om uppföljningen skett. 

I oktober 2010 utkom en ny svensk bok ”Bomull – En solkig historia”, skriven av Gunilla Ander
20

, 

som fortsätter i Naomi Kleins och de svenska miljö- och intresseorganisationernas fotspår. Boken 

beskriver den rent jordbruksmässiga sidan av bomullsproduktionen som är en mycket resurskrävande 

miljöbov. Ander poängterar dock att ekologiska alternativ är möjliga och de innebär betydligt bättre 

förutsättningar för miljön. Även om tidigare rapportering
21

 visat att klädbranschen inte varit redo för 

en omställning, pekar nu mycket för att en förändring är på väg. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

. http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/ny-rapport-om-den-globala-fabriken 2011-02-03  
17

. http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/produktionen-av-svenska-klader-ger-stora-miljoskador-i-syd 2011-02-03 
18

. http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/miljogifter/textilindustrin/den-blinda-kladimporten/ 2011-02-03  
19

. http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/produktionen-av-svenska-klader-ger-stora-miljoskador-i-syd 2011-02-03 
20

. http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/gunilla-ander-bomull-en-solkig-historia-1.1191565 2011-02-19 
21

. http://www.dagenshandel.se/dh/DagensH.nsf/0/17F2432883EE29BDC12573860035A2BF 2011-02-03  

http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/ny-rapport-om-den-globala-fabriken
http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/produktionen-av-svenska-klader-ger-stora-miljoskador-i-syd
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/miljogifter/textilindustrin/den-blinda-kladimporten/
http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/produktionen-av-svenska-klader-ger-stora-miljoskador-i-syd
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/gunilla-ander-bomull-en-solkig-historia-1.1191565
http://www.dagenshandel.se/dh/DagensH.nsf/0/17F2432883EE29BDC12573860035A2BF
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1.1.5 En ekologisk trend hos klädföretagen 

Både intresseorganisationer och journalister belyser alltså den negativa miljöpåverkan och de 

undermåliga arbetsförhållanden som finns inom textilindustrin. Miljögranskningen och 

miljömärkning är ett verktyg för konsumenten att veta att de får ”valuta” i form av ansvarstagande 

inom produktionen för sitt köp.  

Svensk Handel förutspår i sin trendrapport ”konsuMERA” för 2010
22

 att det konsumerande Svenska 

samhället rör sig mot en bestående ekotrend. Framtidens kund ”vill handla med ett gott och grönt 

samvete” men samtidigt ”vara ekoretro och köpa kläder med hög modefaktor”
23

. ”KonsuMERA” 

innefattar en trendspaning som bekräftar att framtidens kund kommer att fortsätta att efterfråga 

vintage och ”secondhand” av god kvalitet men samtidigt också nytt mode som är ekologiskt. Man 

skulle även kunna se den rådande vintagetrenden
24

 som ett led i svenskarnas inställning till miljö och 

etik inom området för klädkonsumtion. Något som även påpekas i trendspaningen. 

 

Med alla dessa ovan nämnda faktorer i ryggen, går det tydligt att se hur intresset för ekologisk 

produktion tydligt växer sig större i det svenska samhället. Något som också kan verifieras genom att 

titta på modeföretagens ökade ansvarstagande inom miljö och etik. Inte bara nystartade småföretag 

som helt och hållet producerar sina kollektioner ekologiskt, utan även stora och väletablerade företag 

som mer och mer rör sig från ett konventionellt till ett ekologiskt produktionssätt, går att skönja. 

  

1.1.6 Klädbranschen, en konkurrensutsatt marknad 

Modebranschen är en stor och stadig bransch med många konkurrerande företag. Som marknad täcks 

den in av små, stora, exklusiva, budgetinriktade och trendinriktade företag som fokuserar på 

sortiment som tilltalar många konsumenter. Marknaden kan ses som relativt mogen, där de befintliga 

modeföretagen tillgodoser konsumenternas behov väl. På en marknad som denna tycks det vara 

mycket svårt att hitta nya behov att tillgodose konsumenten med och genom det kunna konkurrera 

om nya kunder. Klädbranschen i sig är även ett globalt fenomen, då kollektioner köps in från andra 

länder och säljs både i butik och via internet i Sverige. Den enskilde konsumenten har därmed 

världen som butik när denne känner för att inhandla sina kläder. 

 

Om man betraktar den framväxande ideologin om ett grönare samhälle så skulle detta kunna vara 

intressant för modeföretagen att ta i bejakande då nya kunder ska inringas. Ett ekologiskt alternativ 

                                                 
22

. Från Svensk Handel: KonsuMERA – trendrapport 2010 

     http://www.svenskhandel.se/Documents/Rapporter/Svensk%20Handels%20trendrapport.pdf  s. 6, 2011-02-18  
23

. Ibid, s. 12 
24

. Ibid, s. 8 

http://www.svenskhandel.se/Documents/Rapporter/Svensk%20Handels%20trendrapport.pdf
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till den konventionella produktionen skulle alltså kunna utgöra ett konkurrensmedel och nya 

möjligheter skulle träda fram. 

 

1.1.7 Ekologiska initiativ inom klädbranschen 

Den stora svenska modekedjan H & M som ambition att år 2020 helt och hållet använda sig av 

bomull som är ekologisk eller hållbart producerad
25

. Emellertid så behöver man inte titta så långt 

fram i tiden för att förstå att deras stora satsning gällande den mer miljövänliga bomullen redan har 

tagit fart. Fram till 2013 vill man öka produktionen med minst 50 % per år jämfört med närmast 

föregående år. Vilket skulle innebära att det då producerar 15000 ton ekologisk bomull
26

. Något som 

andra modeföretag inte kan negligera, då de i allt för stor utsträckning skulle tappa marknadsandelar 

gentemot H & M.  

 

Ett annat initiativ inom ekologiskt och hållbart mode är den utbildning The Sustainable Fashion 

Academy (SFA)
27

 ger sina elever. Akademin, som funnits sedan 2007 och är ett gemensamt 

branschinitiativ, för att utbilda designers och anställda inom modebranschen till leda sitt företag mot 

en mer ekologiskt och hållbar utveckling. Som sagt, alla typer av svenska modeföretag försöker mer 

och mer bidra till en bättre och mer hållbar produktion. Söker man på sökmotorn google.com efter 

”ekologiska kläder”, ger det 991000 träffar
28

, vilket också pekar på att det finns ett stort intresse i det 

svenska samhället.   

 

Efter ett samtal med Maria Sandow, kanslichef på svensk Handel Stil i Stockholm
29

, bekräftas att 

hon under de senaste fem åren sett hur den ekologiska trenden växer fram på modemässorna runt om 

i världen. Hon säger att det börjar bli mer naturligt för företagen att producera mer hållbart för att 

hålla sig i framkant på marknaden. De flesta företagen har i någon form börjat använda sig av 

ekologisk bomull i sin produktion. Vissa har det helt och hållet och andra använder det på vissa 

plagg, eller delar av plagg. En viss ”hint” om att denna trend är bestående går att se i Svensk Handels 

trendanalys för 2010
30

.  

 

                                                 
25

. http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.322496/har-ar-hms-nya-bomullsmal-2020 2011-02-14 
26

. http://www.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/pdf/en/CSR_REPORT2010_PDF_1302846254219.pdf 2011 -06-07 
27

. http://www.fdse.se/sfa/ 2011-02-03 
28

. http://www.google.se/search?q=ekologiska+kl%C3%A4der&ie=utf-8&oe=utf-

8&aq=t&rls=org.mozilla:svSE:official&client=firefox-a 2011-06-07 
29

. Intervju med Maria Sandow på Svensk Handel – Stil, på hennes kontor på Regeringsgatan 60, 2010-11-26  
30

. Från Svensk Handels rapport: konsuMERA - trendanalys 2010 

     http://www.svenskhandel.se/Documents/Rapporter/Svensk%20Handels%20trendrapport.pdf  2011-02-18 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.322496/har-ar-hms-nya-bomullsmal-2020
http://www.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/pdf/en/CSR_REPORT2010_PDF_1302846254219.pdf
http://www.fdse.se/sfa/
http://www.google.se/search?q=ekologiska+kl%C3%A4der&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:svSE:official&client=firefox-a
http://www.google.se/search?q=ekologiska+kl%C3%A4der&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:svSE:official&client=firefox-a
http://www.svenskhandel.se/Documents/Rapporter/Svensk%20Handels%20trendrapport.pdf
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1.1.8 Företagens nya framtid 

Av ovan nämnt, framgår att det skulle vara intressant för företag att ta till vara på trenden ekologi. 

Även om företagen redan har en stävan att tillmötesgå den ekologiska marknadens kunder så kan 

möjligheterna utvecklas. Viktigt för företagen blir att på ett så bra sätt som möjligt möta dessa kunder 

med rätt typ av strategi. 

 

1.2 Problemdiskussion  

Om Miljöpartiets frågor nu har blivit viktigare för det svenska folket, är det således de miljöpolitiska 

frågorna väljarna vill lyfta fram. I och med valresultatet visar det sig att svenska folket sätter miljön 

högre upp på den politiska agendan och detta måste tas i beaktande vid politiska beslut.  

Sett till ovan nämnda ökning av ekologiska livsmedel så ger de svenska konsumenterna företagen 

tydliga indikationer på att fortsätta bedriva konkret verksamhet mot att jobba med miljöfrågor och 

ekologiska livsmedel. Konsumenterna tycks vara medvetna och välinformerade, något som är en 

bidragande faktor till den ökade ekologiska konsumtionen.  

 

På textil och klädfronten ser det dock något annorlunda ut än så länge. Svenska modeföretag har ur 

ett globalt perspektiv sett, inte förlagt produktionen på hemmaplan utan i länder med billigare 

driftkostnader och andra förutsättningar för odling av råvaror som ingår i textilframställningen. En 

följd av detta blir att insynen hos underleverantörerna inte är självklar. Denna insyn är dock något 

som har efterfrågats av konsumenter och kanske som resultat av det så finns det idag ekologiska 

klädalternativ på marknaden. En annan indikator är att modemässorna håller fast vid ekologiskt 

mode som trend. Den rådande bevakningen av klädbranschen visar på hur miljöförhållandena ser ut 

vid konventionell produktion och allt fler modeföretag väljer således att rikta sin klädproduktion mot 

ett mer miljövänligt håll.  

 

Branschens stora satsningar som exempelvis H & Ms framtida omställning till en mer miljövänlig 

produktion, kan bana väg för plagg som tilltalar den ekologiskt medvetne kunden, om inte kan det i 

alla fall vara ett sätt att sticka ut och konkurrera på klädmarknaden. Branschinitiativ som den 

utbildning The Substainable Fashion Academy bedriver bidrar till att fortsätta kompetensutveckla 

eleverna som jobbar i konfektionsindustrin och därmed kan göra att en hållbarare klädproduktion är 

möjlig. 

 

Således ser den ekologiska marknaden ut att kunna få ett stadigt fäste ibland de svenska 

konsumenterna. Trots att det finns potential i ekologi som ny marknad så har hittills ingen djupare 
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dokumentation på hur det ekologiska behovet hos konsumenten ser ut, därmed riskar en del 

ekologiska satsningar enbart bli modeflugor eller leda till misslyckade satsningar. Vilka 

marknadsföringsstrategier skulle behövas för att tillfredsställa konsumentens ekologiska behov? 

 

 

 

 

1.3 Problem  

Vilka faktorer är viktiga för företags beslut om marknadsföringsstrategier gällande ekologiska 

varor, för att nå långsiktig överlevnad? 

 

 

 

 

1.4 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att analysera och utvärdera konsumentbeteende med avseende på 

ekologisk konsumtion. 
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1.5 Perspektiv 

Författarna kommer att utgå ifrån ett företagsperspektiv för att svara på uppsatsens problem och 

syfte. Underliggande detta företagsperspektiv finns en förståelse för kundens behov, sett ur kundens 

perspektiv. 

 

Företagsperspektivet behövs för att förstå vilka marknadsföringsstrategier som kan användas och den 

underliggande förståelsen för kunden (kundperspektivet) behövs för att analysera konsumentens 

beteende.  

 

Eftersom perspektiven påverkas av varandra kommer ett holistiskt
31

 synsätt finnas genomgående i 

hela uppsatsen (mer om detta under rubriken vetenskapligt synsätt).  

 

1.6 Avgränsningar 

Primärt avses det att undersöka konsumenternas ekologiska konsumtion i stort men för att inte ta oss 

vatten över huvudet, kommer fokus att finnas på de konsumtionsområden respondenterna själva 

lyfter fram. De konsumenter som kommer att fungera som respondenter finns enbart i 

Stockholmsområdet med omnejd.  

Då klädkonsumtion nämns så syftar det i uppsatsen till kläder för vuxna om det inte uttryckligen 

poängteras att det är barnkläder. 

 

1.7 Definitioner 

 

1.7.1 Plaggen och märkningen 

De plagg som refereras till som ekologiska är just enbart ekologiska till sin produktion och inte till 

”fair trade märkning”. På ett idealt plan antas dock miljörörelsen i stort förespråka en ”både och 

policy” gällande ekologiskt- och fair trade - märkta plagg, i denna uppsats tas inte någon ställning i 

en sådan problematik.  

Vad det gäller det ekologiska märkta plagget så rankas plagget som ekologiskt efter de märkningar 

som finns utan att göra skillnad på huruvida det är den ena eller den andra märkningen trots att 

märkningarna emellan har en stor vidd i krav på produktion. Företag som väljer att ta fram 

ekologiska och/eller rättvisemärkta produkter förbehåller sig därmed att rätta sin produktion efter de 

krav som finns på ekologiskt och rättvisemärkta produkter. Denna märkning ser olika ut i olika 

                                                 
31

. http://www.ne.se/sok/holistik?type=NE 2011-02-14 

http://www.ne.se/sok/holistik?type=NE


19 

 

länder och ingen direkt internationell standard finns, utan det är företagen som måste besluta var de 

kan sätta sina minigränser för ex. utsläpp och lön och därefter ansöka om märkning som de lever upp 

till. Märkning kan diskuteras eftersom det råder delade meningar om vilken märkning som är bäst 

men något sådant ställningstagande kommer inte att ske utan uppsatsförfattarna nöjer sig med att 

konstatera att det just är denna märkning som ger kunden möjlighet att koppla sitt köpta plagg till 

huruvida det är ekologiskt eller ej. Det kan ses som en informationsmärkning som kunden själv får ta 

ställning till. 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Eftersom uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökning
32

 där en mängd information skall utvinnas 

ur flera djupgående intervjuer, behöver författarna tolka och analysera materialet för att kunna dra 

relevanta slutsatser. I enlighet med Starrin och Svensson så lämpar sig då en hermeneutisk
33

 ansats 

bäst, då den syftar till ”att förstå handlingar och företeelse”
34

 genom tolkning. Vidare beskriver 

Starrin och Svensson att denna tolkande metod är till för ”/…/ att man genom denna kunskap skall få 

bättre möjligheter till att förstå och förhålla sig till andra företeelser i dess unika sammanhang.”
35

.  

Underliggande gäller att det är deltagarnas perspektiv, vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt 

som är utgångspunkten
36

, precis som Bryman menar i Samhällsvetenskapliga metoder. Det eftersom 

forskaren försöker se värden ur de intervjuades ögon
37

. 

 

Även en systemteoretisk
38

 ansats kommer att användas i uppsatsen då den systemteoretiska teorin 

går hand i hand med det holistiska
39

 synsättet som menar att ”/…/helheten är något mer än summan 

av delarna
40

.”. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

I uppsatsen kommer kvalitativa intervjuer med konsumenter samt en intervju med en 

branschrepresentant att genomföras. Konsumenterna som intervjuas kommer att fungera som 

respondenter
41

, med detta menar Esaiasson att det är svarspersonerna själva och deras egna tankar 

som är studieobjekt. Intervjuerna kommer vara löst baserade på en frågemall
42

, framtagen efter 

diskussion mellan uppsatsförfattarna. Branschrepresentantens svar liknas vid en informant
43

 då 

hennes svar kommer att användas i bakgrunden för att författarna ska förstå hur branschen fungerar, 

hennes intervju kommer således inte att finnas med under empirikapitlet då den inte är av vikt för 

undersökning av konsumentbeteende. Utöver detta kommer viss branschinformation (taget från 

rapporter, statistik etc.) presenteras i bakgrunden.  

                                                 
32

. Johannessen och Tufte. s. 21, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö 2002. Liber AB 
33

. Starrin och Svensson, s. 74, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund 1994, Studentlitteratur 
34

. Starrin och Svensson, s. 76, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund 1994, Studentlitteratur 
35

. Ibid. s76    
36

. Bryman s. 272, Samhällsvetenskapliga metoder, 2001, Malmö, Liber AB 
37

. Ibid.  
38

. http://www.ne.se/sok/systemsyns%C3%A4tt?type=NE 2011-02-14 
39

. http://www.ne.se/lang/holism 2011-02-14 
40

. Ibid. 
41

. Esaiasson m.fl. s.253, Metodpraktikan, Stockholm 2004, Norstedts Juridik AB 
42

. Frågemallen finns bifogad under kapitel 9. Bilagor 
43

. Esaiasson m.fl. s.253, Metodpraktikan, Stockholm 2004, Norstedts Juridik AB  

http://www.ne.se/sok/systemsyns%C3%A4tt?type=NE
http://www.ne.se/lang/holism
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2.3 Forskningsansats 

För att få djupare förståelse för det undersökta fenomenet, ekologisk konsumtion, så kommer en 

deduktiv
44

 ansats att användas. Johannessen och Tufte beskriver att en deduktiv ansats går från 

befintlig teori till empiri; ”Generella påståenden (teorier) testas med empiriska data.”
45

. Det är just 

för att få ut så mycket som möjligt kring ekologiskt konsumentbeteende som frågor kommer ställas 

kring konsumtionsvanor, och andra frågor gällande faktorer som skulle kunna vara avgörande för 

den ekologiska konsumtionen.   

 

I den teoretiska referensramen kommer möjliga företagsstrategier och kundtyper presenteras. 

Därefter kommer företagsperspektivet och kundernas behov (kopplade till kundtyp) ställas mot 

varandra i den teoretiska syntesen, för att sedan tolkas i resultatet, detta för att se vilken 

marknadsföringsstrategi som bäst passar ihop med given kundtyp. Allt för att i det långa loppet öka 

chanserna till långsiktig överlevnad.  

 

2.3.1 Urval 

Empiri till undersökningen kommer att samlas in genom att författarna genomför flertalet 

djuplodande intervjuer med vanliga konsumenter. För att få så sanningsenlig och trovärdig empiri 

som möjligt kommer urvalet av respondenter genomföras genom ett bekvämlighetsurval
46

. 

Författarna a använder sig av bekvämlighetsurval av följande orsaker; dels blir respondenterna lätta 

att få tag i eftersom en tidigare relation till författarna finns och dels anser och tror författarna att 

respondenterna kommer känna förtroende till dem och därför ge så sanningsenliga svar som möjligt. 

Svaren kommer förmodligen även att bli mer uttömmande än om respondenten är okänd för den som 

intervjuar. En annan faktor till trygghet för respondenterna är att deras namn kommer att kodas så att 

de inte går att spåra dem, denna anonymitet kan bidra till att de känner sig trygga att uttrycka exakt 

vad de vill. 

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

För att samla in empiri till undersökningen har författarna genomfört sju stycken kvalitativa 

intervjuer med konsumenter i olika åldrar, kön och livssituationer. Respondenterna har varit kända 

för författarna sedan tidigare och vice versa, detta medför att en annan person skulle ha svårt att 

återigen intervjua respondenterna med exakt samma resultat eftersom ett förtroende finns mellan 

                                                 
44

. Johannessen och Tufte. s. 36, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö 2002. Liber AB 
45

. Ibid. 
46

. Esaiasson m.fl. s.253, Metodpraktikan, Stockholm 2004, Norstedts Juridik AB 
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denna uppsats forskare och respondenter. Det är dock inte något som skulle tala emot uppsatsens 

validitet.  

 

För att författarna skulle kunna genomföra så trovärdiga intervjuer som möjligt, genomfördes en 

diskussion författarna emellan för att få underlag för de kommande intervjuerna. En pilotintervju 

med respondenten Barbro genomfördes för att se om frågorna var relevanta. Detta kan göra att 

frågemallen utformats på ett färgat sätt av Barbro. Det frågeunderlaget som testades på Barbro 

bantades ner till något färre frågor som sedan användes på de övriga respondenterna. Dessa frågor 

finns bifogade under kapitlet bilagor (kapitel 10) i denna uppsats.   

 

Något som stärker valet av kvalitativa intervjuer är att ämnet ekologi som ett relativt nytt fenomen 

gällande viss konsumtion och för att få fördjupad kunskap krävs frågor med öppna svar då forskarna 

inte vet vad det kan vänta sig för svar. För att få den djupa kunskap och information inom området 

som behövdes ville författarna förstå hur konsumenterna tänker och agerar på ett djupare plan 

angående konsumtion och ekologi.  

 

Trots att respondenterna är heterogena (olika till kön, ålder, yrke etc.) i urvalsgruppen, kan inte 

författarna uttala sig generellt, då respondenterna inte ensamma kan vara representativa för sina 

jämlikar inom en större population. Författarna kan endast uttala sig kring respondentens beteende 

kring ekologisk konsumtion och skönja tendenser i ett fält där mycket lite forskning tidigare gjorts. 

Undersökningen gjordes på bas att nå djupare förståelse för ämnet ekologisk konsumtion.  

Bryman menar i Samhällsvetenskapliga metoder att, den externa reliabiliteten alltid påverkas vid 

kvalitativ forskning, ”/…/ det är omöjligt att ”frysa” en social miljö och de sociala betingelser som 

gäller vid en inledande studie för att göra den replikerbar i den bemärkelse som man allra oftast 

avser
47

.” Detta är något författarna har i åtanke i vidare tolkningsprocess.  

 

Validiteten har att göra med hur pass god överensstämmelse det finns mellan de teoretiska begrepp 

som används i uppsatsen och det operationella indikatorerna
48

. Att frågorna på det som avses att mäta 

är utformade på ett sådant sätt att de kan ge svar som går att dra slutsatser kring problem och syfte, är 

av stor betydelse för validiteten. Att det framgår att analysen ska gälla ekologisk konsumtion bland 

våra respondenter avgränsat konsumentbeteende som nytt fenomen.  

 

                                                 
47

. Bryman s. 257, Samhällsvetenskapliga metoder, 2001, Malmö, Liber AB  
48

. Esaiasson m.fl. s. 20, Metodpraktikan, 2004, Stockholm, Norstedts Juridik AB 
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2.5Källkritik 

Författarna har under skrivandet av uppsatsen varit både källkritiska och selektiva gällande det 

material som uppsatsen bygger på. Mycket information är direkt hämtad ur kurslitteratur skriven av 

välkända författare vilket ger en mycket hög tillförlitlighet, konsekvent har fotnötter lämnats för 

varje faktabaserat påstående så att läsaren kan gå tillbaka till författarnas källor. Empirin är endast 

hämtad från de intervjuer som genomfördes av författarna. Eftersom författarna och respondenterna 

känner varandra, litar författarna på att även den informationen har hög tillförlitlighet. Något som 

även skulle kunna sänka validiteten. Just eftersom författarna har någon form av social relation till 

respondenterna, så kan detta göra att respondenterna försöker ge svar som de tror författarna vill ha. 

Allt för att verka duktiga inför författarna. Detta överrensstämmer med det Bryman säger angående 

reflexsivitet: ”Forskaren uppfattas vara en implicerad del av kunskapskonstruktionen genom den 

position han eller hon antar i förhållande till de observerade personerna.
49

”.  

 

Författarna är även medvetna om att viss information hämtad från exempelvis webbsidor och 

dagspress inte kan betraktas med lika hög tillförlitlighet, då författare, motiv och ursprung för 

informationen inte känns till lika väl som kurslitteraturen. 

Värt att ha i åtanke när man läser intervjun med branschrepresentanten Maria Sandow från Svensk 

Handel Stil, är att den kan vara ”färgad” av ekologisk övertygelse eftersom hon dagligen jobbar med 

att marknadsföra produkter, varav en del är av ekologisk typ. Hon skulle kunna ha som motiv att 

sprida det ekologiska budskapet som något mer positivt och växande än andra personer då hon 

representerar en bransch med vinstdrivande intresse.   
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3. Teorikapitel  

Denna uppsats handlar om ekologiskt konsumtionsbeteende och marknadsföringsstrategier 

baserat på det beteendet. 

 

3.1 Teoretisk inledning 

Utifrån den bakgrund och problemformulering som tidigare beskrivit så kommer denna uppsats att 

handla om varför konsumenter handlar ekologiskt och vilka marknadsföringsstrategier som skulle 

kunna vara fördelaktiga ur det givna beteendet.  

Med avseende på det som problematiserats och diskuterats i bakgrund och problemdiskussion så vill 

författarna i denna inledning förtydliga hur ekologisk övertygelse skulle kunna rankas.  

Det genom att dela in både konsumenter och företag i olika nivåer av övertygelse med avseende på 

ekologisk relevans.  

Nedan, i egen modell 1, så går det att se att ekologisk övertygelse delas in i tre nivåer, hög, mellan 

och låg.  

 

 

 

Denna indelning görs på bas av att den ekologiska livsmedelsindustrin ökar och att klädbranschen 

börjat erbjuda ekologiska alternativ. Det innebär även att det finns möjlighet för konsumenter och 

företag att intressera sig mer eller mindre av dessa produkter.  

Egen modell 1 

Ekologisk 

övertygelse 
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Författarnas teoretiska spår är som tidigare nämnt systemteoretiskt
50

 d.v.s. de anser att faktorer 

påverkar varandra, smittas av varandra, och detta kan överföras på de olika nivåerna. Detta eftersom 

det ekologiska fenomenet finns flytande ute i samhället och inte är låst inom företag.  

 

I den högsta nivån så råder ett slags helhetstänkande gällande miljö och ekologi, konsument och 

företag som befinner sig här anser att konsumtion påverkar miljön och går långt för att i så stor mån 

som möjligt handla miljövänligt de kan, då de har en tilltro till att det gör en skillnad. Ett synnerligen 

holistiskt och pragmatiskt synsätt. Företagen på denna nivå har ett genomgående ekologiskt 

sortiment och denna tanke genomsyrar företaget. 

 

Konsumenter och företag som befinner sig på nivå mellan, gällande ekologisk övertygelse är som 

sagt enbart halvt övertygande om ekologisk konsumtion. Konsumenterna kan handla ekologisk i en 

viss utsträckning men de är av olika anledningar inte helt övertygande om att en helt ekologisk 

livsstil är något de vill ställa upp på, även om motsatsen inte tilltalar dem heller. På företagssidan 

hamnar företag som av olika anledningar kan erbjuda ett stort sortiment ekologiska varor men som 

inte helt igenom är ekologiska, då detta ekologiska sortiment enbart är ett ekologiskt alternativ i ett 

bredare sortiment. 

 

Den sista kategorin är den lägsta nivån gällande ekologisk övertygelse. Konsumenterna anser inte 

ekologiska varor vara särskilt betydelsefulla och handlar det sporadiskt eller inte alls. Företagen på 

denna nivå erbjuder bara konsumenten enstaka ekologiska varor eftersom ekologi inte är något som 

är viktigt för företaget. 

 

Dessa indelningar ska hjälpa läsaren i att försöka förstå hur författarna resonerat kring sina egna 

respondenter utifrån den egna empirin. Genom denna indelning kommer det gå att knyta ihop 

teorierna med grad av ekologisk övertygelse. Något som behövs för att ge en ökad förståelse till 

ekologisk konsumtion men främst för att kunna svara till vilka slags marknadsföringsstrategier som 

skulle kunna passa och på ett tillfredsställande sätt svara till dessa nivåer. 
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3.2 Teoretiska perspektiv 

Beroende av val av teoretiska perspektiv kan analysen hamna i antingen det ena eller det andra av de 

nedan valda perspektiven då det i mångt och mycket är varandras motsatser och handlingsalternativ. 

 

3.2.1 Utbytesperspektivet 

Utbytesperspektivet
51

 är det mest förekommande perspektivet inom marknadsföring. Företagen 

fokuserar på utbytet av produkt eller tjänst och ersättning för den produkten eller tjänsten. Företag 

som använder detta perspektiv arbetar målstyrt. Perspektivet tar utgångspunkt 

marknadsföringsmixen
52

 och de 4 p: na. Kunden är inte med i skapandeprocessen, utan företaget 

tillverkar de produkter de tror sig veta att kunden vill ha och lanserar den tillsammans med rätt typ av 

reklam. Utbytesperspektivet går i samklang med transaktionsmarknadsföring, där fokus ligger på 

själva transaktionen av erbjudande och betalningsmedel
53

. 

 

3.2.2 Utvecklingsperspektivet 

Utvecklingsperspektivet
54

 där emot, är det centrala perspektivet inom relationsmarknadsföring. Här 

koncentrerar man sig på att skapa långvariga relationer med sina kunder. Kunderna är med i 

skapandeprocessen för företagets produkter och tjänster, viket ger företaget en bra bild av kundens 

krav och önskemål. Företagen arbetar med visioner. 

 

3.3 Teoretisk argumentation 

Uppsatsen ska svara på vilka faktorer som är viktiga för företags beslut om 

marknadsföringsstrategier gällande ekologiska varor för att nå långsiktig överlevnad. För att 

underbygga dessa strategier så behövs en analys av kunden. Det görs genom att analysera och 

utvärdera konsumentbeteende med avseende på ekologisk konsumtion. 

 

För att undersöka hur konsumenten ser på ekologiska varor och hur konsumenten ser ekologisk 

konsumtion så behövs en teori som tar till vara på vilket sett konsumenten ser ekologi som mervärde. 

Att ekologi redan i sig är ett mervärde kan ifrågasättas men då tendenserna på marknaden pekar mot 

att ekologisk handel ständigt är på uppgång så är det ekologiska tillägget som mervärde svårt att 

blunda för. För att undersöka det ekologiska mervärdet närmare kommer mervärdesteorin att vara 

den första teorin eftersom detta mervärde antagligen uppfattas på olika sätt av konsumenter.  
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Vidare så ska konsumentens roll som ekologiskt övertygad (eller ej) undersökas, här finns flera 

dimensioner. Det rör sig både om huruvida konsumenten ser sig själv som en mer eller mindre 

övertygad ekologisk konsument. För att utreda detta kommer involveringsteorin att användas. 

Beroende på placering i kategorierna från hög till låginvolverad så kan vissa specifika faktorer vara 

dominerande. För låg rankning så behövs teorin om marknadsföringsmixen som komplement till 

involveringsteorin. Återigen så kommer kopplingen till den inledande indelningen (egen modell 1) 

att ske. 

Med dessa tre teorier så kommer undersökningsobjektens (respondenternas) beteenden gällande 

ekologisk konsumtion börja skönjas och för att fördjupas i detta beteende kommer teorin om 

konsumentbeteende användas. Denna modell fokuserar på vilka stimulis som triggar konsumenten 

gällande köp och här ska konsumentens beteende gällande ekologisk konsumtion och övertygelse, 

inringas.  

När det nu går att förstå konsumenten på ett djupare plan kan totalkommunikationsmodellen 

teoretiskt leda in i hur konsumenter reagerar på marknadsföring ifrån företag (gällande ekologiska 

varor). Denna företagssida av problemet undersöker hur respondenterna tycker att olika typer av 

marknadsföring är fördelaktig eller sämre fungerande beroende på sin ekologiska övertygelse.  

 

Teorierna om värdestjärnan (R. Normann) och värdekedjan (M. Porter) är slutligen de teorier som 

hjälper till att komma in på de strategier som kan tänkas användbara för de antingen mer eller mindre 

övertygade ekologiska konsumenterna. De mer övertygade konsumenterna kommer att attraheras av 

strategier som teorin som värdestjärnan erbjuder och de mindre övertygade konsumenterna kommer 

att attraheras till köp av strategier hämtade ur värdekedjan. 

 

3.4 Teorier 

För att tydliggöra hur konsumenterna ska analyseras behövs ovanstående teorier för att kunna 

analysera hur kunderna resonerar kring sitt konsumentbeteende gällande ekologisk konsumtion. 

Teorierna i sig behöver därmed inte vara beskrivna i minsta detalj utan syftar snarare till att beskriva 

dem ur den vinkel som ska göra empirin lättare att analysera.   

 

3.4.1 Mervärdesteorin  

När ett företag lanserar en ny produkt eller tjänst lanseras då en kärnprodukt. Denna kärnprodukt har 

ofta svårt att skilja sig gentemot andra likvärdiga produkter på marknaden. För att företaget ska få 

konsumenterna att köpa just deras produkt, behöver de skilja den ifrån konkurrenternas. Detta kan 
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göras genom att addera eller erbjuda något extra till kärnprodukten. Detta kallas mervärde
55

. Något 

som ger extra värde till kärnprodukten och som får konsumenterna att fatta större tycke för just det 

erbjudandet än för något annat företags erbjudande.  

Ett mervärde kan vara många saker. Allt från lågt pris, bra användarvänlighet, formgivning och/eller 

bra kundsupport är exempel på detta. Att marknadsföra produkten med det högsta priset av alla 

liknande produkter skulle även det kunna uppfattas som ett mervärde för vissa konsumenter 

(exklusivitet). Det gäller alltså att kunna erbjuda det som konsumenten vill ha och som andra företag 

inte lyckas erbjuda på ett lika bra sätt.    

 

Man kan se mervärde utifrån två olika teoretiska perspektiv, ett utbytesperspektiv och ett 

utvecklingsperspektiv. Utifrån ett utbytesperspektiv skapas mervärde inom företaget
56

. Kunderna är 

alltså inte med i den processen. Företaget levererar ett i förväg producerat värde till kunderna, en 

process som kan benämnas som värdedistribution
57

. 

Ser man å andra sidan till mervärdesskapandet ur ett utvecklingsperspektiv, skapas det i samspel med 

kunderna och byggs upp under en utvecklingsfas mellan producent och konsument. Denna process 

kallas för värdeskapande process
58

. 

 

Relevans: Mervärdesteorin kommer i denna uppsats finna sin relevans i om konsumenterna uppfattar 

ekologi som något som stärker produkternas värde (mervärde) gentemot andra liknande produkter på 

marknaden. Ekologi som mervärde kan ha olika betydelse för olika konsumenter beroende på grad 

av ekologisk övertygelse (se egen modell 1, teoretisk indelning). Antingen genom värdedistribution 

eller värdeskapande process. 

3.4.2  Involveringsteorin 

Involveringsteorin
59

 går hand i hand med ovan nämnda teori. Här syftar teorin mer till att förstå 

kundens konsumentbeteende i form utav vilken typ av involveringsgrad konsumenten har till den 

faktiska produkten.  

Involveringen kan vara antingen låg eller hög beroende på en mängd faktorer. 

Typiska låginvolverande faktorer till köp är; priskänslighet, passiv konsumtion, ingen större 
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personlig relevans till varan, lågt risktagande, lätt att påverkas av reklam
60

. Här bryr sig 

konsumenten inte så mycket om produkten då den lätt skulle kunna ersättas mot en annan likvärdig 

produkt.   

Typiska höginvolverande faktorer till köp är; ingen stor priskänslighet, aktiv konsumtion, stor 

personlig relevans till varan, högt risktagande, samlar själv information till köpet. Kunden är här 

mycket mer lojal till både produkt och företag
61

.    

 

Denna involveringsgrad är personlig och att en vara är höginvolverande för någon betyder inte att en 

annan person har samma uppfattning (och har därmed en annan involveringsgrad). 

 

 

Modell; High and low involvement consumers, Rob Lawson
62

 

 

Utbytesperspektivet förespråkar enligt mervärdesteorin värdedistribution något som även är 

ihopkopplat med låginvolvering, då priskänslighet är ett låginvolverat signum. 

Utvecklingsperspektivet förespråkar enligt mervärdesteorin värdeskapande processer, något som 

även kan kopplas ihop med höginvolvering, då kunden gärna vill vara med och utveckla erbjudandet 

för att skapa så högt personligt värde som möjligt. Företagets erbjudande måste överensstämma med 

kundens personliga övertygelse. Exempelvis i ekologisk övertygelse. 
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Relevans: Denna teori kommer hjälpa författarna att utvärdera respondenterna i undersökningen 

utefter vilken involveringsgrad (hög eller låg) de har till ekologisk konsumtion. I analysfasen 

kommer författarna titta efter de faktorer som nämns i modellen ovan för att kunna avgöra 

konsumentens involveringsgrad. 

 

3.4.3 Marknadsföringsmixen 

För att förtydliga en av de största faktorerna som appellerar till de låginvolverade kunderna kommer 

marknadsföringsmixen finnas som komplement till involveringsteorin. Denna teori har framför allt 

betydelse för de låginvolverade kunderna då marknadsföringsmixen och utbytesperspektivet går 

hand i hand.  

Marknadsföringsmixen går ut på att erbjuda kunden ett värde genom distribution av rätt 

sammansättning av de fyra p:na, vilka är produkt, pris, påverkan och plats. Här möts kunden av ett 

färdigt erbjudande, skapat inom företaget
63

.    

 

Relevans: Denna teori behövs för att hjälpa författarna att koppla samman marknadsföringsstrategin 

och utbytesperspektivet med dess kunder (låginvolverade) genom att titta på priskänslighet.  

 

3.4.4 Konsumentbeteende  

”De handlingar som är direkt kopplade till anskaffning, konsumering och förkastning av produkter 

och tjänster, inklusive de beslutsprocesser som föregår och sker efter dessa handlingar.”
64

 

Teorin handlar om de stimulis som sänds ut mot konsumenten. Några stimuli kan vara allt från ett 

kunderbjudande via direktreklam till påtryckningar från konsumentens sociala omgivning. Vad 

marknadsförare vill ha svar på är vad det är som gör att en viss stimuli triggar konsumenten till köp 

och andra inte påverkar dem alls. Denna bit i teorin angående motivation till köp beskrivs olika av 

psykologerna Freud, Maslow och Herzberg. Modellen på nästa sida beskriver konsumentbeteende 

som teori samt vilka stimulis som finns och hur konsumenten uppfattar givna stimulis som sedan 

leder till köp eller förkastning av köp.  

En del av dessa stimulis är redan kopplade till marknadsföringsmixen och låginvolvering men i 

denna modell finns andra stimulis som kan vara av annan karaktär (utvecklingsperspektivet) än den 
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marknadsekonomisk. Exempelvis politiska motiv, kulturella motiv och inlärning.  

Modell för konsumentbeteende
65

: 

 

Relevans: Denna teori kommer användas då den hjälper författarna att förstå och utvärdera 

respondenternas svar angående deras konsumtion av ekologiska varor. Varför de konsumerar som de 

gör och inte på ett annat sätt. Författarna kommer använda sig av den delen i teorin som kan hjälpa 

dem att förstå vilka stimulis (faktorer) som ger upphov till köp hos konsumenten. Detta kommer att 

utvärderas utifrån involveringsgrad till ekologiska varor. Att studera konsumentens 

efterköpsbeteende är inte aktuellt för författarna gällande denna teori.  

 

3.4.5 Totalkommunikationsmodellen 

För att företag ska nå sina kunder på marknaden gäller det att på något sätt kommunicera med dem, 

denna kommunikation kan ske på en två olika sätt, internt och externt.  Men för att förstå hur kunder 

uppfattar denna kommunikation kan totalkommunikationsmodellen
66

 utvecklad av Christian 

Grönroos och Dan Rubeinstein vara till hjälp. I denna modell kommer fokus att läggas vid de 

begrepp, Grönroos och Rubeinstein, kallar teknisk och funktionell kvalitet. Med teknisk kvalitet 

menas huruvida produkten är lösningen på kundens problem och med funktionell kvalitet menas hur 

relationen kund och företag fungerar
67

. Dessa begrepp kan kopplas ihop med utvecklingsperspektivet 

(funktionell kvalitet) och utbytesperspektivet (teknisk kvalitet) eller om man ser det ut ett 

mervärdesperspektiv; värdeskapande process och värdedistribution. 

 

Vad det gäller kommunikationen kopplat till dessa två begrepp (teknisk och funktionell kvalitet) så är 

det av betydande mening hur företaget bygger sin interaktiva kommunikation. För att få en hög 
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funktionell kvalitet är det viktigt att ha goda marknadsorienterade resurser i företagets 

kundrelationer
68

. Kommunikation är här kopplad till utvecklingsperspektivet. För en lägre 

funktionell kvalitet och mer framträdande teknisk kvalitet sker kommunikationen mindre interaktivt 

och mer enkelriktat. Den typen av kommunikation är kopplad till utbytesperspektivet.   

 

Relevans: Författarna kommer inom denna teori att titta närmare på begreppen teknisk- och 

funktionell kvalitet för att se hur konsumenterna uppfattar den ekologiska produkten. Även som 

modellen belyser, huruvida företaget bedriver någon interaktiv kommunikation, eller inte. Samt till 

vilket teoretiskt perspektiv den kan kopplas. Denna kommunikation kommer att användas för att 

hjälpa till att svara till uppsatsens problem. Vilka faktorer som är viktiga för företags beslut om 

marknadsföringsstrategier gällande ekologiska varor, för att nå långsiktig överlevnad?  

 

3.4.6 Värdekedjan och Värdestjärnan  

Den sista teorin i denna uppsats är egentligen två teorier, värdekedjan
69

 och värdestjärnan
70

, dessa 

behövs parallellt eftersom de är resultatet av ett antingen utbytes- eller utvecklingsstrategi från 

företagens sida. 

 

Värdekedjan utvecklad av Porter ger en bild av hur företaget efter egen marknadsanalys väljer att 

vidare utveckla en vara. Vidareutvecklingen sker genom ett tillägg till den befintliga produkten som 

ska höja värdet på produkten. Viktigt att notera är att både produktion och försäljning sker 

sekventiellt. ”I värdekedjan har aktörerna bara kontakt med de aktörer som befinner sig närmast före, 

respektive efter dem själva i kedjan, enligt samproduktionsperspektivet finns det kopplingar åt alla 

håll”
 71

. Som Normann och Ramirez påpekar är detta den väsentliga skillnaden mellan värdekedjan 

och värdestjärnan. Värdekejdan karakteriseras främst av denna löpandeband-produktion där värdet 

på varan appliceras som en värdedistribution enligt mervärdesteorin. Det kan exempelvis handla om 

nya tekniska lösningar på befintlig produkt, eller helt enkelt bara prispress p.g.a. storleksfördelar. 

Produktionen är det viktigaste och kunderna är underordnade den.     

 

Värdestjärnan utvecklad av Richard Normann skiljer sig i och med att utvecklingen av den befintliga 

produkten inte enbart sker med företagets hjälp, utan hela företaget kontaktnät involveras och även 

den slutgiltiga kunden. Kunden och företaget utvecklar en ny produkt som genom samproduktionen 
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garanterar ett höjt värde på produkten både för kunden, eftersom kunden varit med och skapat den 

nya befintliga produkten, och för företaget som nu vet vad kunden verkligen vill ha. Denna 

samproduktion kan även benämnas som en värdeskapande process
72

, detta betyder i praktiken att 

företaget ständigt har med kunden i  processen eftersom den värdeskapande processen sker med och 

kring kunden. En sådan kundintegrering kräver att företaget i sig måste börja arbeta över 

avdelningsgränserna och kundinvolveringen måste genomsyra den interaktion som finns inom 

företaget
73

. Denna dimention av samarbete i och utanför företaget kallas lärandeprocess. 

 

74
 

 

Relevans: Dessa två teorier kommer att användas för att författarna ska kunna se om det går att dra 

paralleller från de tidigare teorierna och se om respondenterna kan uppskatta någon av dessa 

strategier bättre eller sämre beroende på vilken involvering till ekologi de har. Författarna anser att 

eftersom värdekedjan är kopplad till utbytesperspektivet och värdestjärnan är kopplad till 

utvecklingsperspektivet har teorierna relevans i att kunna hjälpa till att förstå perspektivens påverkan 

på respondenternas konsumtionsbeteende givet vissa förutsatta tolkningar om antagen strategi hos 

företagen de köper av. Teorierna kommer alltså användas för att hjälpa författarna att lösa uppsatsens 

problem. 
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3.5 Teoretisk syntes  

För att lättare förklara hur alla teorier simultant kommer att användas så har författarna utgått från en 

egen teoretisk modell (teoretisk syntes) där olika utfall för ekologisk konsumtion är möjlig. 

 

 

 

Egen modell 2 ovan syftar till att förklara hur konsumentens involveringsgrad, höger del av 

modellen, till den ekologiska produkten märks och hur företagets marknadsföringsstrategi, vänster 

del, av modellen påverkar dem vid beslut om köp. Olika faktorer hämtade ur konsumentbeteenden 

s.k. stimulis ger beroende på typ indikationer till att konsumenten skulle vara antigen hög eller 

låginvolverad. Mervärdena kopplade till involveringen låg, är i modellen betecknad som ”add on” 

(värdedistribuerat) och till den höginvolverade kunden är mervärdet ”added value” (värdeskapande 

process). Dessa två typer av kunder föredrar olika typer av kvalité hos den ekologiska varan, hämtat 

ifrån Totalkommunikationsmodellen här förkortat TKM, därefter fattas beslut om köp.  

 

För den vänstra sidan av modellen syns att det finns två slags givna strategier för företag att möta 

sina kunder med. Antingen kan företaget jobba genom en metod med värdeskapande processer där 

utvecklingsperspektivet står i centrum. Mervärdet kopplat till denna metod är ”added value”. Å andra 

sidan kan företaget jobba genom en värdedistribuerande metod där utbytesperspektivet står i centrum 

och där det kopplade mervärdet är ”add on”. Hur företaget väljer att påverka kunden beror enligt 

totalkommunikationsmodellen (TKM) deras interaktiva eller enkelriktade kommunikation. 

Egen modell 2 
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Beroende på hur kunderna väljer produkt, baserat på deras konsumtionsbeteende och involvering till 

produkten och företaget, så måste företaget matcha sina marknadsföringsstrategier med kundernas 

förväntningar för bästa försäljningsresultat. 

 

3.6 Teoretisk referensram 

Ekologi som mervärde kan ha olika betydelse för olika konsumenter beroende på grad av ekologisk 

övertygelse (se egen modell 1, teoretisk indelning) det eftersom det finns olika alternativa 

handlingsalternativ. Som det går att utläsa av den teoretiska syntesen kan utfallet antingen bli att en 

höginvolverad kund antingen kommer att föredra strategier baserade på värdeskapande process och 

utvecklingsperspektivet eller strategier baserade på värdedistribution och utbytesperspektivet. Det 

samma gäller den låginvolverade kunden. Mycket av detta beror på vad erbjudandet har för värde för 

konsumenten. 

För att kunna svara till syftet, att analysera och utvärdera konsumentbeteende med avseende på 

ekologisk konsumtion, så kommer en egen teoretisk referensram att användas gällande hur pass 

involverad konsumenten är. Indelningen är lågt ekologisk involverad och högt ekologiskt involverad 

och dessa indelningar kommer att baseras på de teorier (och underliggande tydligt mätbara faktorer) 

som valts för uppsatsen. 

Faktorer Lågt ekologiskt involverad: Högt ekologiskt involverad: 

Pris Priskänslig (värdedistribution) Priset är ingen avgörande faktor 

(värdeskapande process) 

Mervärde Värdedistribution Värdeskapande process 

Information om produkten Vill få information presenterad för 

sig via reklam 

Är själv informationssökande 

(informationssamlare). 

Personlig relevans Har inte personlig relevans Personlig relevans 

Miljömedvetenhet Kopplar inte ihop den egna 

konsumtionen med miljöpåverkan 

eller anser att det inte är viktigare 

än andra frågor 

Ser en koppling mellan den egna 

konsumtionen och miljöpåverkan. 

Politik Miljöfrågan inte viktigare än någon 

annan fråga 

Värderar miljöfrågan högt 

Kultur/tradition gällande 

livsstilsfaktorer 

Livsstilsfaktorer som inte är 

tillräckliga för att vara helt igenom 

ekologiskt övertygad 

Livsstilsfaktorer som är tillräckliga 

för att vara helt igenom ekologiskt 

övertygad 

Produktens syfte Teknisk kvalitet Funktionell kvalitet 
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Vad det gäller referensram för företagens strategier så kan det initialt bantas ner till att 

utbytesperspektivet vänder sig till låginvolverade konsumenter och utvecklingsperspektivet vänder 

sig till höginvolverade konsumenter.  

 

För att senare i slutsatsen svara till problemet kommer följande referensram att vara gällande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende på utfall av den teoretiska syntesten (rubrik 3.5) så kommer sedan respondenterna kunna 

placeras in i en matris (matrisen nedan) baserad på involveringsgrad och köp ifrån utvecklings- eller 

utbytesstategiska företag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbytesperspektiv Utvecklingsperspektiv 

Transaktionsinriktat Relationsbyggande 

Värdekedja Värdestjärna 

Målinriktat Visioner 

Värdedistribution Värdeskapande process 

Sekventiell distribution Lärandeprocesser 

Enkelriktad kommunikation Interaktiv kommunikation 

Höginvolverad 

Utvecklingsperspektiv Utbytesperspektiv 

Låginvolverad 
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4. Empiri 

Nedan följer empiri genom insamlade intervjuer genomförda i och kring Stockholm mellan 

november 2010 till januari 2011. Frågemall för konsument respondenterna finns bifogat under 

bilagor (kap 7.) i denna uppsats. 

Respondenternas namn är kodade, d.v.s. de heter egentligen något annat i verkligheten detta för att 

skydda sina forskningsobjekt men också för att trycka på att det är deras resonemang som är viktigt 

och inte vilka de är som är undersökningsobjekt. För att göra svaren mer läsarvänliga så har avbrott, 

pauser och liknade skalats bort efter transkribering. I intervjuerna Barbro, Martin, Sandra och Anna 

har även frågorna skalats bort då respondenternas svar följer en så röd tråd. Intervjun med 

branschrepresentanten Maria Sandow är nerkortad för att enbart innehålla relevans om branschen. 

I denna empiri är de uttalanden som pekar mot faktorerna för valda teorier markerat i kursivt samt 

färgkodat utefter den faktor som den pekar mot. 

 

4.1 Dag 

Dag; född 1984 (26 år). Sysselsättning: studerar journalistik på högskola och jobbar extra som 

flyttgubbe. Inkomst per månad: CSN studielån ca 8.000kr + ca 4.000– 5.000kr i lön från extrajobb. 

Bor på: Gärdet i Stockholm i en hyreslägenhet på rivningskontrakt tillsammans med en kompis. 

Civilstånd: singel  

Politisk färg: grön men att ur hans eget perspektiv sätter han andra politiska frågor före miljöfrågan. 

 

Plats för intervjun: i Stockholm hemma hos Dag. 

 

Dag skattar miljöfrågan på en skala mellan 1 och 5 till en 3:a. Han tycker att det är en viktig fråga ur 

ett globalt perspektiv men ur ett privat perspektiv är det inte lika påtagligt.  

 

– Hur ser ditt miljöengagemang ut, är du medlem i någon förening så som Greenpeace eller KRAV? 

”Nej, inget sådant. Det enda miljöengagemang jag har är viss återvinning av avfall. Fastigheten jag 

bor i har bra möjligheter i källaren att sortera allt från glödlampor, elektronik och batterier till papp, 

plast och glas. Här försöker jag i alla fall vara duktig även om det då och då slinker ner någon 

förpackning i soporna som egentligen borde ha sorterats.”. 

 

– Är du orolig för hur vår [samhället på individnivå, författarnas anteckning] konsumtion ser ut och 

hur den påverkar miljön? 
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”Jag skulle inte säga att jag är orolig. Det är nog ingen fråga jag tänkt på så allvarligt och 

eftertänksamt. Dock så ser jag vikten av att befolkningen bör se över sin konsumtion. Att den 

påverkar naturen i negativ riktning är jag övertygad om. Jag tror att många konsumerar saker de 

egentligen kanske inte behöver vilket leder till överkonsumtion. Utsläppen för både produktion och 

hantering av avfall blir onödigt hög.”. 

 

– Tänker du själv på att inte överkonsumera och köpa onödiga saker? 

”Eftersom att jag är student och således inte har så mycket pengar att spendera så känner inte jag att 

det är en fråga som berör mig så mycket. Jag konsumerar inte särskilt mycket alls för tillfället.”. 

 

– Av det du konsumerar, finns det något speciellt som du köper som är ekologiskt framställt? 

”I stort sätt bara mjölk. I vissa fall ägg, eftersom jag vet hur hanteringen av hönsen ser ut vid 

industriell uppfödning. En baksida med den ekologiska äggkonsumtionen är dock priset, man får 

betala nästan det dubbla för en förpackning ekologiska ägg gentemot icke-ekologiska. Det var 

mycket lättare och billigare att köpa ekologiskt när jag bodde på Gotland. Det finns alltid någon 

gårdsbutik i närheten dit man kan ta sig för att köpa närproducerad och ekologiska livsmedel. När 

man kommer in till stan, (Stockholm i detta fall) blir priset genast högre. Ibland ser man i 

välsorterade butiker i Stockholm mat från granngården på Gotland till ett mycket högre pris än vad 

jag skulle betalat för samma vara hemma. Emellertid så tycker jag att det kan vara värt att lägga de 

extrapengarna för att stödja grannen på Gotland.”. 

 

– Du konsumerar alltså inga ekologiska kläder? 

”Nej. Jag visste inte att det fanns. Jag har aldrig sett det i varken butik eller i någon reklam.”. 

 

– Men skulle du kunna köpa det om du såg det i butikerna? 

”Ja, absolut, men det är inget jag skulle köpa av den anledningen. Jag skulle kunna köpa det om 

plagget i fråga är likställt med det plagg jag var ute efter. Då skulle det kännas som en god 

gärning.”.  

 

– Av vilken anledning köper du dina kläder, generellt sett? 

”Eftersom jag är modeintresserad så köper jag oftare än endast efter behov, om behov är när givet 

plagg måste inhandlas på grund av att samma plagg i garderoben är utslitet eller liknande. Min 

konsumtion gällande kläder kan absolut styras av många andra faktorer än att mina nuvarande kläder 

är utslitna. Ett köp kan ske när jag springer in i ett snyggt plagg och plånboken tillåter. Eller när jag 
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känner för att unna mig något som får mig att må bra.”.  

 

På Dags rangordningslista har han rangordnat följande: 

1. Design/Passform  

2. Komfort 

3. Pris  

4. Kvalité 

5. Tillgänglighet 

 

Dag anser att alternativen miljö, utbud, butikspersonalens kunnande samt att varan kan köpas på 

internet, är så pass oviktiga då han ska köpa kläder, han menar att han aldrig reflekterat över dem och 

rangordnar dem därför inte. 

 

4.2 Klas  

Klas: född 1956 (54år). Sysselsättning: resurslärare. Utbildning: gymnasial. Disponibel inkomst: ca 

18 000kr efter skatt. Boendesituation: Bostadsrätt i Vallentuna utanför Stockholm. Civilstånd: Gift. 

Barn: fyra stycken, varav ett är hemmaboende.  

Politisk färg: grön. Han säger att anledningen till att han röstade grönt var för att deras valfrågor i 

stort stämde överens med hans värderingar. Inte enbart på grund av att deras hjärtefråga är miljön.   

 

På en skala 1 till 5 över hur viktig miljöfrågan är svarar Klas 3. Han tycker att frågan är viktig men 

känner sig ändå inte särskilt ekologisk.  

 

Plats för intervjun: Hemma hos Klas i Vallentuna. 

 

– Hur ser ditt miljöengagemang ut, är du medlem i någon förening så som Greenpeace eller KRAV? 

”Jag har varit KRAV-medlem tidigare. Under en tid bodde jag på en gård på den gotländska 

landsbygden och drev caféverksamhet med min fru. Vi hade som ambition att vara självförsörjande 

gällande grönsaker och ägg till hemmet och caféet och allt som vi odlade var ekologiskt. Eftersom vi 

marknadsförde den delen utav sortimentet som ekologiskt var vi tvungna att vara medlemmar i 

KRAV, vilket vi också var.  

Nu har vi flyttat från Gotland och driver inte heller någon verksamhet. Det blev helt enkelt naturligt 

att inte längre vara medlem i KRAV och någon annan organisation är jag inte medlem i.”. 
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– Återvinner eller komposterar du? 

”Ja, vi återvinner glas, tidinger, metallburkar, batterier, glödlampor och pappförpackningar. Vi 

komposterar inte i vårt nuvarande boende men har alltid tidigare gjort det då möjligheterna för 

kompostering var mycket bättre.”. 

 

– Är du orolig för hur vår (samhället på individnivå) konsumtion ser ut och hur den påverkar miljön? 

”Orolig kanske inte är rätt ord. När jag tänker på att vi måste vara mer miljövänliga så är det inte i 

första hand individers konsumtion jag tänker på. Jag ser det i ett större perspektiv så som utsläpp 

och flygresor.”.  

 

– Tänker du själv på att inte överkonsumera och köpa onödiga saker? 

”Nej, det gör jag inte. Jag är ingen person som konsumerar så mycket över huvud taget.”. 

 

– Ok, men av det du konsumerar, finns det något speciellt som du köper som är ekologiskt 

framställt? 

”Vissa livsmedel, dock inga speciella. Jag köper det jag gillar och tycker är bra. Vana är en stor 

faktor till varför jag konsumerar som jag gör. Det är lätt att bli rationell i affären. När man ska 

handla efter jobbet och det är fullt i butiken, orkar jag inte stå och fundera över mina köp. Jag väljer 

utefter vad jag känner till, helt enkelt. Jag skulle nog lika gärna kunna köpa ekologiskt men gör det 

inte för att de [med de menar han ekologiska varor, författarnas anteckning] inte hör till mina vane-

varor.”.  

 

– Du konsumerar alltså inga ekologiska kläder? 

”Nej. Jag har nog aldrig tänkt på att det existerar. Även om det låter logiskt nu när du säger det.”. 

 

– Skulle du kunna köpa det om du såg det i butikerna? 

”Ja, det tror jag. Jag tror dock inte att det skulle vara prio ett. Det finns nog andra faktorer som jag 

anser viktigare när jag handlar kläder.” 

 

– Av vilken anledning köper du dina kläder generellt sett? 

”Jag köper oftast p.g.a. att det finns ett behov. Något plagg som saknas i garderoben. Jag är ingen 

storkonsument vad gäller kläder, men visst händer det att jag köper kläder för att jag ser något som 

jag tycker är snyggt.”   
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Om du skulle rangordna faktorer som är viktiga för dig vid ett klädköp, hur skulle de se ut? 

 

1. Design/passform 

2. Komfort 

3. Pris 

4. Tillgänglighet 

5. Utbud 

 

Som övrigt skulle jag säga att vissa tvättråd spelar roll. Jag vill ha ett plagg som är lättskött och inte 

behöver specialbehandlas på något vis. Miljöaspekten på ett plagg är inget jag tidigare tänkt och kan 

därför inte lista det. 

 

– Tycker du att din ekologiska konsumtionsvana är direkt beroende av din ekonomi? 

”Det tycker jag inte, eftersom min ekonomi absolut skulle tillåta en mycket mer ekologisk konsumtion 

än den nuvarande. Det handlar snarare om vaneköp.” 

 

4.3 Fanny 

Fanny; född 1984 (26 år). Sysselsättning: studerar på högskola och jobbar extra i hotell och 

restaurangbranschen, varav ett av extrajobben är på ett ekologiskt-/fairtradecafé. Inkomst per 

månad: CSN studielån ca 8000 kr + ca 6000-7000 kr i lön från extrajobb. Bor i: Nacka utanför i 

Stockholm med två kompisar i andra hand. Civilstånd; pojkvän Politisk färg: grön. Hon säger dock 

att anledningen till att hon röstade på miljöpartiet inte hade så mycket med miljöfrågan att göra. 

Anledningen till att hon röstade grönt var utav andra anledningar. 

 

Plats för intervjun: i Stockholm hemma hos Fanny 

 

– Hur högt skulle du skatta miljöfrågan på en skala mellan 1 – 5? 

”Enligt mitt levnadssätt skulle jag sätta miljöfrågan till en tvåa. Jag önskar att jag kunde sätta den 

högre, men det vore en lögn.”.  

 

– Hur ser ditt miljöengagemang ut, är du medlem i någon förening så som Greenpeace eller KRAV? 

”Jag källsorterar hemma, men mycket mer än så är det inte.”. 

 

– Är du orolig för hur vår (samhället på individnivå) konsumtion ser ut och hur den påverkar miljön? 
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”Nej, det är jag inte. Givetvis så tycker jag att frågan ligger på individnivå och att många bäckar 

små skulle påverka miljön i rätt riktning. Dock så finns det många andra frågor som jag tycker känns 

viktigare att ta itu med först. Frågor om orättvisor och annat i världen som påverkar mina känslor 

mycket starkare än just miljöfrågor. Jag läste nyligen en skönlitterär bok [en deckare, författarnas 

anteckning] där det fanns pedofila inslag, varav jag sen bestämde mig för att bli barnrättsaktiv.”  

 

– Tänker du själv på att inte överkonsumera och köpa onödiga saker? 

”Nej, det gör jag inte. Jag köper det jag känner för och det jag vill ha.”.  

 

– Ok, men av det du konsumerar, finns det något speciellt som du köper som är ekologiskt 

framställt? 

”Kaffe köper jag ekologiskt och även vissa grönsaker och mejeriprodukter. Men det sträcker sig inte 

utanför livsmedel då det gäller ekologi. I alla fall inte angående upprepade köp. Jag har ju vid något 

tillfälle inhandlat något ekologiskt plagg från H & M, men då har det varit för att jag gillade plagget 

och inte för att det var ekologiskt. Jag vet att plagget var ifrån deras kollektion Garden Collection 

som jag tror var helt ekologisk [vilket den var, författarnas anteckning].”. 

 

– Du konsumerar alltså inte aktivt ekologiska kläder? 

”Nej, inte direkt som sagt, det har hänt vid något enstaka tillfälle, men det är inget jag letar efter. Jag 

skulle väl kunna se det som en bonus när jag hittar ett plagg jag gillar om det är ekologiskt 

framställt.”. 

 

– Av vilken anledning köper du dina kläder generellt sett? 

”Jag köper kläder när jag har lust för och att jag känner ett sug till plagget. Givetvis också när det är 

något jag behöver. Något som jag känner att jag saknar hemma.”. 

 

På Fannys rangordningslista har hon rangordnat följande: 

1. Design/passform 

2. Kvalitet  

3. Pris 

4. Komfort 

5. Miljöhänsyn 

6. Tillgänglighet 

7. (Tvättråd/skötsel) 
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Fanny anser dock att det sista listade alternativet inte är något hon egentligen tar hänsyn till då hon 

handlar kläder viktigast är att plagget sitter snyggt. 

 

4.4 Barbro  

Barbro, f.1952 (58år) Sysselsättning: Facklig anställd representant inom sitt yrke. Utbildning: Högre 

utbildning/universitets examen. Lön (före skatt): 29.900kr/mån Bor i: Kista i en trea, bostadsrätt med 

en inneboende student. Civilstånd: singel, frånskild med 2 vuxna barn (ej hemmaboende) 

Politisk färg: rött. Hon ser även att det är viktigt att det parti hon röstar på lyfter miljöfrågan högt på 

sin politiska agenda, även om rättvisefrågor bör toppa den. 

På en skattad skala anser Barbro att miljön är viktigt (4 eller 5 av en femgradig skala) 

 

Plats för intervjun: hemma hos Barbro. 

 

Barbro anser sig vara ekologiskt övertygad och har på senare tid även blivit en övertygad köpare av 

rättvisemärkt. 

 

”Jag är medlem i Greenpeace, jag betalar en avgift via autogiro varje månad men jag skulle nog 

betrakta mig rätt så inaktiv. Jag är mer aktiv i min kolonilottsförening där jag och min väninna helt 

odlar organiskt på vår lilla lott. Sen är jag ju aktiv på mitt arbete där jag försöker påverka genom att 

få inköpen till exempel kaffebryggaren, ja kaffet då att köpas ekologiskt och rättvisemärkt. Och det 

funkar. Ja, jag är ju även medlem i fackförbundet där jag arbetar och vi arbetar med andra 

fackföreningar på ett globalt plan både för rättvisare löner, arbetsmiljö och allmänna 

miljöförbättringar. Jag har genom mitt jobb fått gå kurser där rättvisemärkning uppmärksammats 

och jag anser nu att detta är något jag aktivt försöker jobba med i mina dagliga inköp. 

Och just ja mitt mest aktiva deltagande i någon organisation eller rörelse var under åttiotalet då jag 

var mycket aktiv i nej till kärnkraftskampanjen. Jag ammade mitt andra barn då men det stoppade 

inte mig ifrån att säga ifrån! 

Men på ett mer konkret plan så återvinner jag så mycket som det går, allt som går att lägga i 

återvinningen lägger jag där och sommartid komposterar jag matavfall och kaffesump på 

kolonilotten. Det gör jag både ur en resurs synpunkt och ur en miljösynpunkt. Jag har tänkt en hel 

del på vad som vi köper. Dagens förpackningar innehåller t.ex. både papper och en massa plast. Det 

är för mycket plast, det borde företagen se över.  

Jag är orolig för vad konsumtionen kommer att ha för påverkan på samhället i framtiden. 

Politikerna tar inte tillräckligt med ansvar. Det känns som att de premierar ett slit-och-släng 
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samhälle.”. 

 

”Men jag är inte perfekt, jag skulle vilja bli bättre på att inte slänga så mycket mat. Men det är svårt, 

jag är bara en person. Det var lättare att få saker att gå åt när barnen bodde hemma.”. 

 

”Det jag handlar ekologiskt är; kaffe, bananer, apelsiner, morötter, ja de flesta grönsaker, lök om det 

inte är säsong så jag kan skörda min egna, choklad, müsli, kakao, socker, knäckebröd, nötter, russin. 

Kaffet och bananerna och många av basvarorna får gärna vara rättvisemärkta också. Att ekologiska 

varor är dyrare förstår jag men jag köper de ändå, jag anser att jag har råd. Det är nog en rätt hög 

procent av dagligvarorna jag handlar ekologiska. På Coop Konsum där jag handlar kan man se på 

kvittot vilka varor som man har handlat ekologiska, det står -EKO-. Jag skulle uppskatta att det 

ungefär är 90-95% som är ekologiska/bra miljöval varje gång jag handlar. Sedan jag gått den där 

kursen på mitt jobb om rättvisemärkning, så inser jag dock att det ibland kanske ur ett vidare 

perspektiv kan vara bättre för människorna i produktionsländerna om varan hellre är rättvisemärkt i 

stället för ekologisk. Då får de skälig lön för sitt arbete, och det kan ju vara bättre än ekologiska 

varor. Tänk på blåbärsplockarna! Det är ju ett hemskt öde
75

.”. 

 

”Men om jag hade mer pengar att röra mig med så skulle jag nog kunna tänka mig att t.ex. handla 

möbler med miljötänk ifrån Norrgavel. För just mina möbler är arv och loppisfynd. Jag handlar mer 

second-handprylar än kläder [här menar hon second-handkläder, författarnas anteckning]. Varför vet 

jag inte? Men även om jag kanske inte direkt tänkte miljövänligt när jag målade om sommarstugan, 

det fick bli Falu rödfärg i stället för miljöalternativet, det var en sådan prisskillnad, så tänker jag att 

jag ändå gör mitt för miljön. Jag bor i en storstad där jag nyttjar lokaltrafiken och cyklar. Jag har 

ingen bil, ja inte ens körkort och åker jag på semester åker jag helst tåg eller buss, flyger gör jag 

väldigt sällan, så ja, jag känner att jag bidrar.”. 

 

”Jag har mycket svårt att slänga kläder men kan lämna till återvinningsboxar. De mesta av kläderna 

har jag dock sparat så länge det gått och de som inte blivit trasmattor har gått i arv. Min dotter har 

t.ex. verkligen uppskattat alla Mahjongkläderna hon fått av mig.”. 

  

”Det jag tittar efter då jag köper kläder är att de är sköna och praktiska. Med det menar jag lättskötta 

och jag kollar skötselråden innan jag köper något. Jag har en förkärlek till Gudrun Sjödén då jag 

                                                 
75. http://www.dn.se/nyheter/varlden/the-new-york-times-barplockarna-har-sarat-den-svenska-stoltheten-1.1174447  

2011-01-26 samt  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=4065744  2011-01-22  

http://www.dn.se/nyheter/varlden/the-new-york-times-barplockarna-har-sarat-den-svenska-stoltheten-1.1174447
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=4065744
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tycker att hennes kläder passar mig plus att hon fortfarande har samma tänk. Jag kan matcha 

nyinköpta plagg med saker jag köpte för femton år sedan. Jag köper inte gärna syntet utan ser till att 

materialen är organiska så som bomull, linne, ull osv. Hittar jag något jag gillar som går sönder kan 

jag tänka mig att köpa tyg för att sedan själv sy upp modellen om den inte fortfarande säljs längre.”. 

”Jag handlar ibland eko, då främst av Gudrun Sjödén, kanske för att jag varit inne på det här med 

eko så länge. Uppskattningsvis kanske det är 20 % av alla mina kläder som är ekologiska. Jag har 

exempelvis köpt handdukar ifrån Konsums märke Änglamark och en hel del ekologiska hemtextilier 

på exempelvis kulturfestivaler. Jag gillar när saker är jordnära och inspireras mycket av hantverk och 

Gotland när jag handlar kläder och tyg.”. 

 

”Jag vet egentligen inte varför jag handlar kläder i den utsträckningen jag gör men jag tror att det är 

snyggheten. Det är kul med fina plagg. Jag har ofta en idé om hur plagget jag köper ska se ut och jag 

köper sällan något med kort varsel. Jag vill pröva plagget, gå hem och fundera länge på om det 

passade innan jag köper. Det är en slags process att handla kläder för mig. Det jag dock har svårt att 

hitta är byxor, det blir aldrig riktigt rätt.”. 

 

På Barbros rangordningslista har hon rangordnat följande: 

1. Passform/Design 

2. Kvalité 

3. Miljö/Utbud (3.) 

4. Övrigt: Lättskötta kläder ex ej kemtvätt 

5. Pris 

6. Butikspersonalens kunnande 

7. Tillgänglighet 

8. Att varan kan köpas på internet 

 

Barbro säger att hon: ”kan betala för kvalité och miljömässigt så får det gärna vara eko men det 

måste främst vara organiska material (ren ull, linne o.s.v.). Det ser ju ut som att jag kan tänka mig att 

betala hur mycket som helst med den här rangordningen men så är det ju inte men priset är inte 

viktigare än mina andra prioriteringar.”. 

Hon uttrycker kritik mot exempelvis att utbud är viktigt, hon anser sig vilja välja men: ”Är utbudet H 

& Ms så slipper jag hellre, det är inte mitt utbud. Jag anser även att de stora kedjorna har stressad 

butikspersonal som lätt uppfattas som otrevliga. Jag föredrar mindre butiker, som inte behöver ligga i 

smeten där det är viktigt att personalen har kunnande men bara om jag ber om det”. Att plagget går 
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att köpa över internet är inte viktigt alls eftersom Barbro aldrig köper kläder över nätet då hon vill 

prova hur de sitter innan ett eventuellt köp. 

 

4.5 Martin 

Martin, f.1982 (28år) Sysselsättning: studerar på högskola men jobbar även som timvikarie som 

vårdare för handikappade vuxna i både privat och offentlig sektor. Utbildning: Eftergymnasiala 

studier på folkhögskola samt en pågående högskoleutbildning. Lön (före skatt): 19.900kr/mån Bor i: 

Bredäng i en trea, hyresrätt med sambo. Civilstånd: flickvän, inga barn 

Politisk färg: röd-grön. Han vill att miljöfrågorna är viktigast hos det parti han röstar på. 

På en skattad skala anser Martin att miljön är viktig (4 av 5 på en femgradig skala) 

 

Plats för intervjun: på ett café i närheten av Martins bostad. 

 

Martin anser frågan om huruvida han är ekologiskt övertygad är lite märklig men han tror att 

ekologiska mejerier gör en viss skillnad. Och att det är viktigt att handla miljömärkta och 

miljövänliga alternativ om man vill göra skillnad.  

 

”Jag har aldrig aktivt engagerat mig i någon miljörörelse eller organisation, bara Rädda Barnen men 

de gick jag ur. Jag komposterar inte och skulle kunna bli bättre på att återvinna om 

återvinningskärlen stod närmare än vad de gör idag.” . 

 

”Jag är oroad över vad en överdriven konsumtion kan få för effekter i framtiden. Vi ska ju lämna 

över den här planeten. Konsumtion för konsumtionens skull är ohållbart i längden. Själv är min egen 

skattade konsumtion inte särskilt stor, utöver mat så köper jag lite tv-spel, böcker på antikvariat och 

lite kläder på Ebay. Det är ungefär det jag unnar mig. Att jag handlar mycket spel och böcker 

begagnat är för att det är en genial tanke och idé att återanvända något som fortfarande är 

funktionsdugligt. Man får fina saker till ett bra pris. Böcker köper jag hellre gamla än nya för att det 

är något särskilt med en bok med en historia.”. 

 

”Det jag alltid köper ekologiskt är mjölk och ägg. För mig så är det en kostnadsfråga att jag inte 

köper ekologiska livsmedel mer än de. Köper jag andra livsmedel ekologiskt så är det inte aktivt eller 

jo, grönsaker sommartid vill jag gärna att de ska vara svenskodlade. På så sätt blir det 

transportmässigt mer miljövänligt. Om jag hade mer pengar över skulle jag nog handla mer 

ekologiskt men miljö är på ett sätt en klassfråga och en tillgänglighetsfråga. Allt finns ju inte på 
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gångavstånd.  

 

”När det kommer till kläder så köper jag inte ekologiska kläder för att utbudet är så litet. Var köper 

man det? Jag vet inte vad urvalet är och om det är mycket dyrare så känns det inte aktuellt. Skulle 

kunna tänka mig att köpa basprodukter som strumpor och kalsonger ekologisk om det fanns. Jag 

köper helst kläder som jag vet var de är producerade i. Försöker undvika låglöneländer och ser gärna 

att kläderna jag bär är tillverkade i ex. USA, Spanien, Portugal, Tyskland. Det så att inte u-länder 

utnyttjas och att arbetarna får betalt och så tycker jag att det är en kvalitetsfråga. Det känns som att 

det är bra kläder som produceras under bra förhållanden. 

Jag köper kläder när jag behöver, typ att något har gått sönder och ifall jag har pengar så jag kan 

köpa något extra. Köper få kläder men i gengäld god kvalité, vill jag inbilla mig. 

Just varför jag köper kläder har jag inte reflekterat över förutom om något är trasigt. Men förutom 

behovet så vill jag att kläderna ska vara praktiska och ha en snygg stil. Jag vill ha propra kläder som 

jag kan ha både ute och hemma och ibland på jobbet. Finkläderna är vardagskläderna, jag vill ha en 

jämn nivå och klär inte ofta upp mig men inte heller ner mig. Jag köper gärna secondhand-kläder på 

myrorna eller andra andrahandsbutiker. ”. 

 

På Martins rangordningslista har han rangordnat följande: 

1. Kvalité 

2. Övrigt: Komfort 

3. Passform/Design 

4. Att varan kan köpas på internet 

5. Pris 

6. Miljö 

7. Butikspersonalens kunnande 

8. Tillgänglighet 

9. Utbud 

 

När det gäller kläder i stort så tycker Martin att det är kvalitén som är viktigast för håller det länge så 

behöver man inte köpa så mycket. 

Internet är en viktigare inköpsställe än butiker och han skickar ofta efter plagg ifrån ex. Ebay för att 

allt finns ju där, han tycker dock att det kan vara lite svårt med hur byxorna sitter. Ibland har han 

provat byxor i butik för att veta sin storlek för att sedan skicka efter dem. 

Med miljö så tycker han att produktionsförhållandena är viktigare än om det är ekologiskt eller ej. 
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4.6 Sandra 

Sandra, f.1980 (30år) Sysselsättning: Hantverkare. Utbildning: Eftergymnasiala studier i hantverket 

(en KY-utbildning) samt strökurser på högskolenivå. Lön (före skatt): ca 22 000 -23.000kr/mån Bor 

i: Midsommarkransen i en två, hyresrätt med sambo plus bonusbarn (endast på helgerna). Civilstånd: 

pojkvän, eget barn på väg (gravid) 

Politisk färg: grön. Hon röstar grönt för att hon tycker att Miljöpartiet tycker som hon. ”Det är bra 

att de finns, de behövs och är viktiga på grund av sin sakfråga i miljöfrågorna. Miljön är det 

viktigaste skälet till valet.”. 

På en skattad skala anser Sandra att miljön är viktig, det är där vi lever (”4 eller eg. 5” på en 

femgradig skala) 

 

Plats för intervjun: i Stockholm hemma hos en av uppsatsförfattarna. 

 

Sandra anser på frågan om huruvida hon är ekologiskt övertygad att: ”/.../jag tror inte på ekologiskt 

till 100 %. Jag tror att det kan vara lite bullshit men i det stora hela är det okej eftersom det är nog 

lite bättre i att handla ekologiskt än att inte göra det.”. 

 

”Jag är inte engagerad i någon organisation men jag är miljöengagerad om det inte blir för jobbigt. 

T.ex. så orkar jag inte sortera pappersförpackningar eftersom det alltid är överfullt i just det 

återvinningskärlet. Jag försöker att tänka på miljön men känner jag mig motarbetad som då det är 

överfullt så tänker jag inte släpa min återvinning ett kvarter för att sedan behöva gå hem med det 

igen. Samhället måste lösa sådana här problem rent praktiskt. Tömma oftare! Jag återvinner annars 

alltid batterier och lågenergilampor. Till viss del glas men ibland hamnar en del i sopen, min 

ambition är dock att försöka återvinna allt glas.”.  

 

”Jag är lite orolig för vad som kommer hända med miljön i framtiden men jag tänker inte på det 

jämnt, det finns saker som är viktigare. Men jag handlar ganska mycket ekologiskt. Alltid ägg, 

bananer och frukt som man vet besprutas. Kaffe och mejeriprodukter handlar jag i den mån jag 

anser mig ha råd. Men om det inte priset skiljer så mycket mellan det ekologiska alternativet och det 

konventionella så köper jag mjöl och socker och andra varor som man kan ha ett halvår utan att de 

bli dåliga. Jag är liksom lite ego; jag vill få i mig så lite miljögifter som möjligt. Vin brukade jag 

köpa eko då jag drack [är gravid, författarnas anteckning], jag tycker att det är mer prisvärt. Jag tror 

inte på ekologiskt till 100 %. Jag tror att det kan vara lite bullshit men i det stora hela är det okej 

eftersom det är nog lite bättre i det stora hela att handla ekologiskt än att inte göra det. Man måste 
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vara medveten om att det finns starka marknadskrafter därute som vinner på att konsumenter 

handlar ekologiskt och det kan vara på bekostnad av annat. Om man kollar på varor producerade i 

andra länder så kan nog eko bli på rättvisemärkts bekostnad många gånger. Jag köper hellre 

rättvisemärkt än eko. Men många gånger så tror jag man har för lite kunskap om exempelvis frukt 

med tjocka skal som kanske kan besprutas eftersom man ändå skalar av det. Skördarna kanske bli 

uppätna om grödorna inte besprutas så, äh jag har för lite kunskap på detta område helt enkelt. Det 

blir liksom lite krångligt att sätta sig in i alla aspekter, tillslut kanske 20 % eko är bättre än inga 

prioriteringar alls. Men jag tror att jag kommer vara mer noggrann då jag fått barnet med att köpa 

barnmat utan miljögifter.”. 

 

”Men annars är jag ganska bekväm i mitt konsumerande. Men jag har nog ingen överdriven 

konsumtion. Jag gillar secondhand, det är en bra grej. Kläder köper jag gärna som kommer att hålla 

länge, och skor och då kan jag tänka mig att betala lite mer. Jag ger gärna bort mina gamla kläder till 

kompisar eller någon av mina systrar som jag tror kan gilla ett plagg jag tröttnat på och jag sänker 

bort en hel del till klädinsamlingar. 

Jag har köpt ekokläder och kan tänka mig att köpa det om det finns men då jag köper det så är det 

mest slumpen som avgjort att jag kommit hem med ett ekologiskt plagg. Jag köper gärna ekologiska 

underkläder om det finns. Har köpt ekounderkläder på Lindex, toppar på JC och H & M. Jag söker 

inte efter något specifikt företag om jag ska köpa kläder, varken vanliga eller ekologiska. Då jag 

köper kläder är det främst p.g.a. slitage men i viss mån köper jag kläder bara för att bli fin. Fast det 

finns vissa saker jag köper specifikt i specifika butiker som exempelvis ett BH-köp, då det är helt 

funktionsinriktat och då kan jag ibland behöva hjälp av personalen i butiken vilket jag normalt inte 

behöver.”. 

 

På Sandras rangordningslista har hon rangordnat följande: 

1. Design/Passform och Övrigt: Komfort (1.) 

2. Pris och Kvalité 

3. Utbud 

4. Tillgänglighet 

5. Miljö 

6. Butikspersonalens kunnande 

7. Att varan kan köpas på internet 

 

Sandra tycker att design och komfort går hand i hand och skulle aldrig köpa något som satt snyggt 
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men var obekvämt. Å andra sidan skulle hon heller ”inte kunna köpa Foppatofflor även om det skulle 

vara det skönaste jag någonsin haft på mig”. 

Pris och kvalitet är i relation till varandra och köper hon ett par Blundstones (skor) dyrt så är det för 

att hon vet att de kommer att hålla. Möjligheten att köpa över internet är ovidkommande för Sandra. 

 

4.7 Anna 

Anna, f. 1983 (27år) Sysselsättning: Snart avslutad högskoleexamen samt timanställd fritidsledare. 

Utbildning: pågående högskoleutbildning.  Lön (före skatt): ca 18.400kr/mån Bor i: Bandhagen i en 

etta, bostadsrätt Civilstånd: singel, inga barn 

Politisk färg: grön. Hon röstar grönt för att hon tycker att sakfrågorna i miljön är viktigast. 

På en skattad skala anser Anna att ”miljön är viktig, eftersom den är allas vår framtid” (”4 av 5” på 

en femgradig skala) 

 

Plats för intervjun: i Stockholm hemma hos en av uppsatsförfattarna. 

 

Anna anser hon är ekologiskt övertygad men inte vad det gäller kläder. ”Det har nog med den gamla 

vanan att göra, eller det dåliga utbudet”, anser hon. 

 

”Jag är inte miljöengagerad i någon organisation men jag är engagerad på så sätt att jag brukar 

sopsortera. Men jag har nyligen flyttat så just nu har jag inte riktigt kommit igång med det än. 

Det jag återvinner när jag sopsorterar är; konservburkar, glas, tidningar och ska börja med kartong. 

Det är enklast att sopsortera på ett sådant sätt som de gröna lådorna ger en möjlighet till. Jag 

återvinner alltid batterier.”.  

 

”Jag är orolig för miljön då jag tänker på det men inte när jag inte tänker på det. Jag badar mycket 

badkar och det är ju jättedumt.”. 

 

”Annars är jag konsumtionsmässigt ganska medel. Tror inte att jag köper lika mycket eller mer än 

folk i allmänhet. Jag reflekterar nog inte så mycket över min konsumtion och det skäms jag lite över 

i situationer som denna [att bli intervjuad om sin ekologiska konsumtion, författarnas anteckning].”. 

 

”De varor jag köper ekologiskt är nog det flesta livsvaror ja alltså; mjölk, fil, smör, kaffe, ägg, folköl 

tvättmedel, diskmedel och deodorant. Jag försöker leta aktivt efter Krav alternativ. 

Varför? Jo, för att det känns bättre och att jag skulle kunna tänka mig att betala lite mer för att korna 
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ska ha fått gå ute och att hönorna ska ha fått sprätta fritt. Hade jag mer pengar så skulle jag nog 

köpa mer eko eftersom det då inte skulle vara lika kostnadskänsligt.”. 

 

”Kläder köper jag väldigt sällan ekologiska. Varför? Mest för att det inte finns det utbud jag vill ha. 

När jag köper kläder så tittar jag först ifall plagget är fint. Om det skulle finnas två identiska plagg 

varav ett är ekologiskt så skulle jag kunna köpa det ekologiska. De få gånger jag köpt något 

ekologisk så har det varit en ren slump, exempelvis på H & M.  

Jag köper kläder om jag hittar något fint eller om det är något jag behöver och jag gillar ju Carlings 

[en klädkedja, författarnas anteckning]. Om jag inte har en tröja så köper jag en tröja, haha. Om jag 

inte har en jacka så köper jag en jacka. Men jag har ju massor av jackor, det är ju jättehemskt. Men 

jag kan betala 1000kr för en tröja om jag vet att den håller i 3år eller som mina Dr Martens, de är 

dyra men har livstids garanti. Jag känner mig snygg i tidlösa plagg. Jag vet ofta var mina plagg är 

tillverkade. De här är t.ex. fån Ukraina (pekar på sina Filippa K jeans), det känns bättre än made in 

Bangladesh. Jag köper gärna svenska märken då det känns som att trots att de är producerade 

utomlands så känns det som att svenska klädföretag har hårdare kontroll. Om jag tittar efter 

ursprungsland då jag köper? Nej, det gör jag först då jag kommer hem och då spelar det ju ingen roll 

[suckar och tar upp en snusdosa ur fickan, författarnas anteckning]. Men om det fanns ekologiskt 

snus då skulle jag köpa det.”. 

 

På Annas rangordningslista har hon rangordnat följande: 

1. Design/Passform  

2. Övrigt: Mode/trend 

3. Kvalité 

4. Pris  

5. Miljö 

6. Tillgänglighet 

7. Utbud 

8. Butikspersonalen kunnande 

9. Att varan kan köpas på internet 

 

Det viktigaste tycker Anna att passformen och designen på plagget är men också mode/trend 

elementet i plagget för att den ska tilltala hennes stil men också kännas nytt. 

Hon kan tänka sig att åka långt om det är en butik hon gillar men då hon har dåliga erfarenheter av 

köp från internet, gällande passform efter köp, så är det inget hon prioriterar. 
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5. Analys 

 

I analysen kommer författarna, att skilja på konsumtion av livsmedel och konsumtion av kläder 

enbart gällande pris. Det är den faktorn där det går att se tydliga skillnader i konsumtionsval. Viktigt 

att nämna är att det är respondenterna själva som lyft fram fokus på kläder och livsmedel som svar på 

vad de främst konsumerar.  

Analysen kommer att bygga på den teoretiska referensramen, vilken är den som kommer hjälpa 

författarna att svara på syftet. Analysen kommer sekventiellt tolka de faktorer som angivits i den 

teoretiska referensramen. I de uppställningar där någon respondent saknas så beror det på att inget i 

deras svar pekat på just den faktorn. 

 

5.1 Givna faktorer 

5.1.1 Pris - Ekologiska livsmedel 

Lågt ekologiskt involverad: Högt ekologiskt involverad: 

Martin: ”Det jag alltid köper ekologiskt är mjölk och ägg. 

För mig så är det en kostnadsfråga att jag inte köper 

ekologiska livsmedel mer än de.”. 

Dag: ”I stort sätt bara mjölk. I vissa fall ägg, eftersom jag 

vet hur hanteringen av hönsen ser ut vid industriell 

uppfödning. En baksida med den ekologiska 

äggkonsumtionen är dock priset, man får betala nästan 

det dubbla för en förpackning ekologiska ägg gentemot 

icke-ekologiska. Det var mycket lättare och billigare att 

köpa ekologiskt när jag bodde på Gotland.”. 

Barbro: ”Att ekologiska varor är dyrare förstår jag men 

jag köper de ändå, jag anser att jag har råd.”. 

 

Mellan: Sandra: ”jag handlar ganska mycket ekologiskt. Alltid ägg, bananer och frukt som man vet besprutas. Kaffe och 

mejeriprodukter handlar jag i den mån jag anser mig ha råd. Men om det inte priset skiljer så mycket mellan det 

ekologiska alternativet och det konventionella så köper jag mjöl och socker och andra varor som man kan ha ett halvår 

utan att de bli dåliga.”. 

Anna: ”Jag försöker leta aktivt efter Krav alternativ/.../för att det känns bättre och att jag skulle kunna tänka mig att 

betala lite mer för att korna ska ha fått gå ute och att hönorna ska ha fått sprätta fritt. Hade jag mer pengar så skulle 

jag nog köpa mer eko, eftersom det då inte skulle vara lika kostnadskänsligt”. 
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5.1.2 Pris – Ekologiska kläder 

Lågt ekologiskt involverad: Högt ekologiskt involverad: 

Martin: ”/…/ om det är mycket dyrare så känns det inte 

aktuellt.”. 

Dag: ”Jag skulle kunna köpa det om plagget i fråga är 

likställt med det plagg jag var ute efter/…/Ett köp kan ske 

när jag springer in i ett snyggt plagg och plånboken 

tillåter.”. 

Barbro: ” /…/priset är inte viktigare än mina andra 

prioriteringar.” 

 

 

 

5.1.3 Rankning pris och miljö 

Nedan förklaras hur respondenterna rankar miljö och pris. Alltså, vad som är viktigast av de två. 

Dag Klas Fanny Barbro Martin Sandra Anna 

Pris Pris Pris Miljö Pris Pris Pris 

Miljö Miljö Miljö Pris Miljö Miljö Miljö 

 

 

5.1.4 Mervärde 

Lågt ekologiskt involverad: Högt ekologiskt involverad: 

Dag: ”Jag skulle kunna köpa det om plagget i fråga är 

likställt med det plagg jag var ute efter.”. 

 

Anna: ” Om det skulle finnas två identiska plagg varav ett 

är ekologiskt så skulle jag kunna köpa det ekologiska. De 

få gånger jag köpt något ekologisk så har det varit en ren 

slump, exempelvis på H & M” 

 

Barbro: ”Jag handlar ibland eko, då främst av Gudrun 

Sjödén, kanske för att jag varit inne på det här med eko så 

länge. Uppskattningsvis kanske det är 20 % av alla mina 

kläder som är ekologiska /…/ Är utbudet H & Ms så 

slipper jag hellre, det är inte mitt utbud. Jag anser även 

att de stora kedjorna har stressad butikspersonal som lätt 

uppfattas som otrevliga. Jag föredrar mindre butiker, som 

inte behöver ligga i smeten där det är viktigt att 

personalen har kunnande men bara om jag ber om det.”. 
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5.1.5 Information om den ekologiska produkten 

Lågt ekologiskt involverad: Högt ekologiskt involverad: 

Dag: ”Nej. Jag visste inte att det fanns. Jag har aldrig sett 

det i varken butik eller i någon reklam.”. 

 

Klas: ”Nej. Jag har nog aldrig tänkt på att det existerar. 

Även om det låter logiskt nu när du säger det.”. 

 

Martin: ”När det kommer till kläder så köper jag inte 

ekologiska kläder för att utbudet är så litet. Var köper 

man det?”. 

 

Sandra: /…/”äh jag har för lite kunskap på detta område 

helt enkelt. Det blir liksom lite krångligt att sätta sig in i 

alla aspekter, tillslut kanske 20% eko är bättre än inga 

prioriteringar alls.”. 

 

Barbro: ”Men om jag hade mer pengar att röra mig med 

så skulle jag nog kunna tänka mig att t.ex. handla möbler 

med miljötänk från Norrgavel.”. 

 

 

5.1.6 Personlig relevans 

Lågt ekologiskt involverad: Högt ekologiskt involverad: 

Dag: ”Nej. Jag visste inte att det fanns. Jag har aldrig sett 

det i varken butik eller i någon reklam.”. 

Finns det något speciellt som du köper som är ekologiskt 

framställt? 

”I stort sätt bara mjölk.”.   

 

Klas: ”Nej. Jag har nog aldrig tänkt på att det existerar. 

Även om det låter logiskt nu när du säger det.”. 

 

 

Barbro: ” Jag skulle uppskatta att det ungefär är 90-95% 

som är ekologiska/bra miljöval varje gång jag 

handlar/…/ Jag har en förkärlek till Gudrun Sjödén då 

jag tycker att hennes kläder passar mig plus att hon 

fortfarande har samma tänk/…/ Det är en slags process 

att handla kläder för mig” 
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5.1.7 Miljömedvetenhet 

 
Lågt ekologiskt involverad: Högt ekologiskt involverad: 

 

Fanny: ”Givetvis så tycker jag att frågan [miljöfrågan, 

författarnas anteckning] ligger på individnivå och att 

många bäckar små skulle påverka miljön i rätt riktning. 

Dock så finns det många andra frågor som jag tycker 

känns viktigare att ta itu med först” 

 

Dag: ”det är en viktig fråga ur ett globalt perspektiv men 

ur ett privat perspektiv är det inte lika påtagligt./…/ Dock 

så ser jag vikten av att befolkningen bör se över sin 

konsumtion. Att den påverkar naturen i negativ riktning är 

jag övertygad om. Jag tror att många konsumerar saker 

de egentligen kanske inte behöver vilket leder till 

överkonsumtion. Utsläppen för både produktion och 

hantering av avfall blir onödigt hög.” 

 

Klas: ”När jag tänker på att vi måste vara mer 

miljövänliga så är det inte i första hand individers 

konsumtion jag tänker på. Jag ser det i ett större 

perspektiv så som utsläpp och flygresor.”. 

 

Martin: ”Jag är oroad över vad en överdriven konsumtion 

kan få för effekter i framtiden. Vi ska ju lämna över den 

här planeten. Konsumtion för konsumtionens skull är 

ohållbart i längden. Själv är min egen skattade 

konsumtion inte särskilt stor, utöver mat så köper jag lite 

tv-spel, böcker på antikvariat och lite kläder på Ebay.” 

 

Sandra: ”jag är miljöengagerad om det inte blir för 

jobbigt./…/ Jag är lite orolig för vad som kommer hända 

med miljön i framtiden men jag tänker inte på det jämnt, 

det finns saker som är viktigare.” 

Barbro: ” Jag har tänkt en hel del på vad som vi 

köper./…/ Jag är orolig för vad konsumtionen 

kommer att ha för påverkan på samhället i 

framtiden./…/ Men jag är inte perfekt, jag skulle 

vilja bli bättre på att inte slänga så mycket 

mat./…/ Jag har ingen bil, ja inte ens körkort och 

åker jag på semester åker jag helst tåg eller buss, 

flyger gör jag väldigt sällan, så ja, jag känner att 

jag bidrar.”. 

 

 

Mellan: Anna: ”Jag är orolig för miljön då jag tänker på det men inte när jag inte tänker på det. Jag badar mycket 

badkar och det är ju jättedumt./…/ Jag reflekterar nog inte så mycket över min konsumtion och det skäms jag lite över i 

situationer som denna [att bli intervjuad om sin ekologiska konsumtion, författarnas anteckning].”. 
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5.1.8 Politik 

Lågt ekologiskt involverad: Högt ekologiskt involverad: 

Dag: Politisk färg: ”Grön, men jag prioriterar andra 

politiska frågor högre än miljöfrågan.”. 

 

Klas: Politisk färg: ”Grön.”. Han säger att anledningen 

till att han röstade grönt var för att deras valfrågor i stort 

stämde överens med hans värderingar. Inte enbart på 

grund av att deras hjärtefråga är miljön.   

 

Fanny: Politisk färg: ”Grön.”. Hon säger dock att 

anledningen till att hon röstade på miljöpartiet inte hade så 

mycket med miljöfrågan att göra. Anledningen till att hon 

röstade grönt var utav andra anledningar. 

Barbro: ”Röd.”. Hon ser även att det är viktigt att det parti 

hon röstar på lyfter miljöfrågan högt på sin politiska 

agenda, även om rättvisefrågor bör toppa den. 

Martin: Politisk färg: ”röd-grön.”. Han vill att 

miljöfrågorna är viktigast hos det parti han röstar på. 

 

Sandra: Politisk färg: ”Grön.”. Hon röstar grönt för att 

hon tycker att Miljöpartiet tycker som hon. ”Det är bra att 

de finns, de behövs och är viktiga på grund av sin 

sakfråga i miljöfrågorna. Miljön är det viktigaste skälet 

till valet.”. 

 

Anna: Politisk färg: ”Grön.”. Hon röstar grönt för att hon 

tycker att sakfrågorna i miljön är viktigast. 

 

 

 

5.1.9 Kultur och tradition kopplat till ekologi  

 
Lågt ekologiskt involverad: Högt ekologiskt involverad: 

Dag: ” Det var mycket lättare och billigare att köpa 

ekologiskt när jag bodde på Gotland. Det finns alltid 

någon gårdsbutik i närheten dit man kan ta sig för att 

köpa närproducerad och ekologiska livsmedel. När man 

kommer in till stan, (Stockholm i detta fall) blir priset 

genast högre. Ibland ser man i välsorterade butiker i 

Stockholm mat från granngården på Gotland till ett 

mycket högre pris än vad jag skulle betalat för samma 

vara hemma. Emellertid så tycker jag att det kan vara värt 

att lägga de extrapengarna för att stödja grannen på 

Gotland.” 

 

Sandra: ” Jag är liksom lite ego; jag vill få i mig så lite 

miljögifter som möjligt./…/ Men jag tror att jag kommer 

vara mer noggrann då jag fått barnet med att köpa 

barnmat utan miljögifter.”. 

 

Barbro: ”Jag är mer aktiv i min kolonilottsförening 

där jag och min väninna helt odlar organiskt på 

vår lilla lott. Sen är jag ju aktiv på mitt arbete där 

jag försöker påverka genom att få inköpen till 

exempel kaffebryggaren, ja kaffet då att köpas 

ekologiskt och rättvisemärkt. Och det funkar. Ja, 

jag är ju även medlem i fackförbundet där jag 

arbetar och vi arbetar med andra fackföreningar 

på ett globalt plan både för rättvisare löner, 

arbetsmiljö och allmänna miljöförbättringar. Jag 

har genom mitt jobb fått gå kurser där 

rättvisemärkning uppmärksammats och jag anser 

nu att detta är något jag aktivt försöker jobba med 

i mina dagliga inköp. 

Och just ja mitt mest aktiva deltagande i någon 

organisation eller rörelse var under åttiotalet då 

jag var mycket aktiv i nej till kärnkrafts- 
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Klas: ”Jag har varit KRAV-medlem tidigare. Under en tid 

bodde jag på en gård på den gotländska landsbygden och 

drev caféverksamhet med min fru. Vi hade som ambition 

att vara självförsörjande gällande grönsaker och ägg till 

hemmet och caféet och allt som vi odlade var ekologiskt. 

Eftersom vi marknadsförde den delen utav sortimentet som 

ekologiskt var vi tvungna att vara medlemmar i KRAV, 

vilket vi också var.  

Nu har vi flyttat från Gotland och driver inte heller någon 

verksamhet. Det blev helt enkelt naturligt att inte längre 

vara medlem i KRAV och någon annan organisation är 

jag inte medlem i.”. 

 

Fanny: ”ett av extrajobben är på ett ekologiskt/fairtrade 

café./…/ Kaffe köper jag ekologiskt/…/.” 

kampanjen./…/ Jag har en förkärlek till Gudrun 

Sjödén då jag tycker att hennes kläder passar mig 

plus att hon fortfarande har samma tänk. Jag kan 

matcha nyinköpta plagg med saker jag köpte för 

femton år sedan.”  

 

 

 

5.1.10 Produktens syfte 

Lågt ekologiskt involverad: Högt ekologiskt involverad: 

Dag: ” Eller när jag känner för att unna mig något som 

får mig att må bra.”.  

 

Klas: ” Det är lätt att bli rationell i affären. När man ska 

handla efter jobbet och det är fullt i butiken, orkar jag 

inte stå och fundera över mina köp.”. 

 

Martin: ”Försöker undvika låglöneländer och ser gärna 

att kläderna jag bär är tillverkade i ex. USA, Spanien, 

Portugal, Tyskland. Det så att inte u-länder utnyttjas och 

att arbetarna får betalt och så tycker jag att det är en 

kvalitetsfråga” 

 

Sandra: ” Jag söker inte efter något specifikt företag om 

jag ska köpa kläder, varken vanliga eller ekologiska.”. 

 

Anna: ”De få gånger jag köpt något ekologisk så har det 

varit en ren slump, exempelvis på H & M.”.  

 

Fanny: ”Jag köper kläder när jag har lust för 

och att jag känner ett sug till plagget/…/”. 

Barbro: ” På Coop Konsum där jag handlar kan man se 

på kvittot vilka varor som man har handlat ekologiska/…/ 

Jag har en förkärlek till Gudrun Sjödén då jag tycker att 

hennes kläder passar mig plus att hon fortfarande har 

samma tänk/…/ är utbudet H & Ms så slipper jag 

hellre/…/” 
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5.2 Sammanfattning av respondenternas indelning, givna faktorer: 

Faktorer Lågt ekologiskt 

involverad: 

Högt ekologiskt 

involverad: 

Medelinvolverad  

ekologiskt: 

Pris – Ekologiska 

livsmedel 

Martin, Dag Barbro Sandra, Anna 

Pris – Ekologiska 

kläder 

Martin, Dag, Klas, Fanny, 

Anna, Sandra 

Barbro  

Mervärde Dag, Anna Barbro  

Information om 

produkten 

Dag, Klas, Martin, 

Sandra 

Barbro  

Personlig relevans Dag, Klas Barbro  

Miljömedvetenhet Fanny, Dag, Klas, Martin, 

Sandra 

Barbro Anna 

Politik Dag, Klas, Fanny Barbro, Martin, Anna, 

Sandra 

 

Kultur/tradition Dag, Klas, Fanny, Sandra Barbro  

Produktens syfte Dag, Klas, Fanny, Martin, 

Sandra, Anna 

Barbro  

 

5.3 Nya faktorer 

Då respondenterna uppgav faktorer som inte redan fanns med i den teoretiska matrisen valde 

författarna att redovisa dem nedan. De tre första rubrikerna knyter an till författarnas egen indelning 

gällande ekologisk övertygelse. Rubrikerna återvinning och nya faktorer är inte indelade på ett 

sådant sätt att de pekar mot hög- eller låginvolvering. 

5.3.1 Mängd ekologisk konsumtion – livsmedel 

Lågt ekologiskt involverad: Högt ekologiskt involverad: 

Dag: ”I stort sätt bara mjölk. I vissa fall ägg/…/.”. 

Klas: ”Vissa livsmedel, dock inga speciella.”. 

Fanny: ”Kaffe köper jag ekologiskt och även vissa 

grönsaker och mejeriprodukter.” 

Martin: ”Det jag alltid köper ekologiskt är mjölk och 

ägg.”. 

 

Barbro: ”Det jag handlar ekologiskt är; kaffe, bananer, 

apelsiner, morötter, ja de flesta grönsaker, lök om det inte 

är säsong så jag kan skörda min egna, choklad, müsli, 

kakao, socker, knäckebröd, nötter, russin./…/ Jag skulle 

uppskatta att det ungefär är 90-95% som är 

ekologiska/bra miljöval varje gång jag handlar.”. 

Sandra: ”jag handlar ganska mycket ekologiskt. Alltid 

ägg, bananer och frukt som man vet besprutas. Kaffe och 

mejeriprodukter handlar jag i den mån jag anser mig ha 

råd. Men om det inte priset skiljer så mycket mellan det 

ekologiska alternativet och det konventionella så köper 

jag mjöl och socker och andra varor som man kan ha ett 

halvår utan att de bli dåliga.”.  
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Anna: ”De varor jag köper ekologiskt är nog det flesta 

livsvaror ja alltså; mjölk, fil, smör, kaffe, ägg, folköl 

tvättmedel, diskmedel och deodorant. Jag försöker leta 

aktivt efter Krav alternativ.”. 

 

 

5.3.2 Mängd ekologisk konsumtion – kläder 

Lågt ekologiskt involverad: Högt ekologiskt involverad: 

Dag: ”Jag visste inte att det fanns.”. 

Klas: ”Jag har nog aldrig tänkt på att det existerar.”. 

Fanny: ” Men det sträcker sig inte utanför livsmedel då 

det gäller ekologi. I alla fall inte angående upprepade 

köp. Jag har ju vid något tillfälle inhandlat något 

ekologiskt plagg från H & M, men då har det varit för att 

jag gillade plagget och inte för att det var ekologiskt.”. 

Martin: ”När det kommer till kläder så köper jag inte 

ekologiska kläder för att utbudet är så litet. Var köper 

man det?”. 

Sandra: ”Jag har köpt ekokläder och kan tänka mig att 

köpa det om det finns men då jag köper det så är det mest 

slumpen som avgjort att jag kommit hem med ett 

ekologiskt plagg. Jag köper gärna ekologiska underkläder 

om det finns. Har köpt ekounderkläder på Lindex, toppar 

på JC och H & M. Jag söker inte efter något specifikt 

företag om jag ska köpa kläder, varken vanliga eller 

ekologiska.”. 

Anna: ” ”Kläder köper jag väldigt sällan ekologiska. 

Varför? Mest för att det inte finns det utbud jag vill ha. 

/…/ Om det skulle finnas två identiska plagg varav ett är 

ekologiskt så skulle jag kunna köpa det ekologiska. De få 

gånger jag köpt något ekologisk så har det varit en ren 

slump, exempelvis på H & M.”.  

Barbro: ”Jag handlar ibland eko, då främst av Gudrun 

Sjödén, kanske för att jag varit inne på det här med eko så 

länge. Uppskattningsvis kanske det är 20 % av alla mina 

kläder som är ekologiska.”. 
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5.3.3 Sammanfattning, mängd ekologisk konsumtion  

 Låg mängd Mellanhög mängd Hög mängd 

Ekologiska livsmedel Klas, Dag, Martin, Fanny Anna, Sandra Barbro 

Ekologiska kläder Klas, Dag, Martin (inga)/ 

Sandra, Fanny, Anna 

(slumpartat) 

 Barbro 

 

5.3.4 Återvinning 

Dag: ”Det enda miljöengagemang jag har är viss återvinning av avfall./…/ Här försöker jag i alla fall vara duktig även 

om det då och då slinker ner någon förpackning i soporna som egentligen borde ha sorterats.”. 

Klas: ”Ja, vi återvinner glas, tidinger, metallburkar, batterier, glödlampor och pappförpackningar. Vi komposterar inte i 

vårt nuvarande boende men har alltid tidigare gjort det då möjligheterna för kompostering var mycket bättre.”. 

Barbro: ”på ett mer konkret plan så återvinner jag så mycket som det går, allt som går att lägga i återvinningen lägger 

jag där och sommartid komposterar jag matavfall och kaffesump på kolonilotten. Det gör jag både ur en resurs synpunkt 

och ur en miljösynpunkt. Jag har tänkt en hel del på vad som vi köper.” 

Martin: ”Jag komposterar inte och skulle kunna bli bättre på att återvinna om återvinningskärlen stod närmare än vad de 

gör idag.” . 

Sandra: ” jag är miljöengagerad om det inte blir för jobbigt. T.ex. så orkar jag inte sortera pappersförpackningar 

eftersom det alltid är överfullt i just det återvinningskärlet. Jag försöker att tänka på miljön men känner jag mig 

motarbetad som då det är överfullt så tänker jag inte släpa min återvinning ett kvarter för att sedan behöva gå hem med 

det igen. Samhället måste lösa sådana här problem rent praktiskt. Tömma oftare! Jag återvinner annars alltid batterier 

och lågenergilampor. Till viss del glas men ibland hamnar en del i sopen, min ambition är dock att försöka återvinna allt 

glas.”.  

Anna: ”men jag är engagerad på så sätt att jag brukar sopsortera./…/ Det jag återvinner när jag sopsorterar är; 

konservburkar, glas, tidningar och ska börja med kartong. Det är enklast att sopsortera på ett sådant sätt som de gröna 

lådorna ger en möjlighet till. Jag återvinner alltid batterier.”.  

 

Fanny: ”Jag källsorterar hemma, men mycket mer än så är det inte.”. 
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5.3.5 Övriga faktorer 

Barbro: ”Jag är orolig för vad konsumtionen kommer att ha för påverkan på samhället i framtiden. Politikerna tar inte 

tillräckligt med ansvar. Det känns som att de premierar ett slit-och-släng samhälle.”. 

 

Martin: ”Jag är oroad över vad en överdriven konsumtion kan få för effekter i framtiden.  Vi ska ju lämna över den här 

planeten. Konsumtion för konsumtionens skull är ohållbart i längden.” 

 

Anna: ”miljön är viktig, eftersom den är allas vår framtid.”. 

Sandra: Jag tror inte på ekologiskt till 100 %. Jag tror att det kan vara lite bullshit men i det stora hela är det okej 

eftersom det är nog lite bättre i det stora hela att handla ekologiskt än att inte göra det. Man måste vara medveten om att 

det finns starka marknadskrafter därute som vinner på att konsumenter handlar ekologiskt och det kan vara på 

bekostnad av annat. Om man kollar på varor producerade i andra länder så kan nog eko bli på rättvisemärkts bekostnad 

många gånger. Jag köper hellre rättvisemärkt än eko. 
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6. Resultat 

I resultatet ämnar författarna att svara på uppsatsens syfte. Detta kommer göras med underlag av 

analysen i kapitlet ovan.  

Syftet med den här uppsatsen är att analysera och utvärdera konsumentbeteende med avseende på 

ekologisk konsumtion. 

 

Undersökningen visar att alla respondenter har kommit i kontakt med samt inhandlat ekologiska 

livsmedel. Däremot varierar mängden ekologiska livsmedel stort mellan respondenterna. Alla 

respondenter har vissa ekologiska vanevaror vare sig det rör sig om en eller två varor eller betydligt 

fler. Fyra av respondenterna köper få ekologiska varor (Klas, Dag, Martin och Fanny), två 

respondenter köper förhållandevis många ekologiska varor (Anna och Sandra) och en respondent 

köper uteslutande en mycket hög mängd ekologiska livsmedels varor (Barbro). 

Vad det gäller ekologiska kläder så ser konsumtionen något annorlunda ut. Här är det endast 4 

stycken respondenter som handlat ekologiskt någonsin. Det vill säga resterande tre har aldrig handlat 

ekologiska kläder.  Av de fyra som handlat ekologiska kläder är det enbart en respondent som 

medvetet handlar och söker efter ekologiska kläder. De resterande tre har endast slumpartat handlat 

ekologiska kläder, vilket är en liten mängd räknat till deras totala klädkonsumtion 

Fenomenet ekologisk konsumtion skiljer alltså lite gällande vilken konsumtionsvara som undersöks. 

Men det går att skönja ett tydligt mönster hos en respondent, nämligen Barbro. Alla hennes svar 

pekar mot att hon är väldigt högt involverad till ekologi. Denna höga involvering går hand i hand 

med hennes konsumtion och hon handlar både kläder och livsmedel medvetet ekologisk även om 

mängden ekologiska kläder är något lägre än mängden inhandlade ekologiska livsmedel.  

Författarna tolkar att det är involveringsgraden till ekologi som, om den är hög, är avgörande för 

konsumtion av ekologiska produkter. Vid lägre grad av involvering är kopplingen till ekologisk 

övertygelse svår att skönja. 

För att göra detta tydligt så delas respondenterna nedan in i modellen (egen modell 3) utefter grad av 

ekologisk övertygelse. Denna parameter har utlästs genom att övergripande titta på alla faktorer.  
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Författarna har tolkat steget mellan den höga nivån och mellan nivån, av ekologisk övertygelse som 

en ekologisk tröskel. Denna ekologiska tröskel är alltså kopplad till respondentens grad av 

involvering. Har respondenten ett genomgående ekologiskt tänk och en stark tilltro till att den egna 

ekologiska konsumtionen påverkar positivt, så kommer steget över tas och personen i fråga befinner 

sig då i kategorin hög i fråga om ekologisk övertygelse. Det innebär att dessa personer finner 

ekologisk konsumtion självklar och handlar därefter. Här finns ett samband mellan konsumtion av 

ekologiska livsmedel och kläder. Det kan dock inte sägas att den ekologiska klädkonsumtionen 

behöver uppgå till någon större mängd. Detta då utbudet än så länge inte är så gediget. Trots det lilla 

utbudet ekologiska kläder så letar den höginvolverade konsumenten aktivt efter ekologiska plagg. 

Utbudet är dock inte det enda anledningen till att köp inte sker, utan generellt så går det att se att 

plagget i sig måste ha personlig relevans för köparen, d.v.s. image- och stilmässigt måste plaggen 

passa konsumenten. Exempelvis i Barbros fall så anser hon att hon och Gudrun Sjödén har samma 

”tänk”. Detta ”tänk” syftar till en gemensam uppfattning gällande plaggens stil, färg och form. Att 

sen just klädmärket Gudrun Sjödén har låtit lansera ekologiska kollektioner, är antagligen eftersom 

producent och kunder i detta fall tänker och är inriktade på samma ekologiska spår. Att plagget 

enbart är ekologiskt är alltså inte skäl nog till köp, ens för en person som är så pass inbitet ekologiskt 

övertygad som Barbro.  



64 

 

 

Ekologisk konsumtion av livsmedel och kläder skiljer sig inom de två lägre nivåerna, mellan och låg. 

Det är dock även här en fråga om involveringsgrad. Här handlar anledningarna om ekologiska köp 

främst kring att konsumenten av någon anledning valt att begränsa sina köp av ekologiska livsmedel 

till ett fåtal produkter, detta p.g.a. skiftande anledningar. Exempelvis så handlar det i Sandras fall om 

att få i sig så lite gift som möjligt, i Annas fall om en tro på god djurhållning och i Fannys fall 

kunskapen om kaffets ursprung. Klädmässigt handlar ingen medvetet ekologiskt på de lägre 

nivåerna. Även om de svarande uppger att de kan tänka sig att handla ett ekologiskt plagg som är 

likställt ett konventionellt producerat plagg just av anledningen att det ekologiska är 

värdedistribuerat. D.v.s. dessa konsumenter kan tänka sig att köpa ekologiska plagg men de kommer 

inte att göra en extra ansträngning för att nå dem. Sambandet mellan ekologisk konsumtion av 

livsmedel och kläder finns alltså inte på dessa nivåer. Det är snarare en förstärkning av den egna 

självbilden som tycks vara den övergripande orsaken till varför kläder köps. 

 

Fanny, Martin och Dag klassas i denna undersökning som låginvolverade då de inte köper särskilt 

många ekologiska varor och/eller uppger priset som avgörande faktor till att det inte köper ekologiskt 

i större utsträckning. De har dock en viss involvering till ekologiska livsmedel eftersom de faktiskt 

köper ekologiskt men inte tillräckligt för att klassas som höginvolverade.  

 

Anna och Sandra har en viss övertygelse till ekologiska varor och anser både politiskt och 

emotionellt att det är bättre att handla ekologiskt. De gör även det, till en viss nivå.  

 

Sambandet mellan miljömedvetenhet och ekologisk konsumtion har dels analyserats ur aspekten 

huruvida respondenterna överhuvudtaget handlat ekologiskt och dels vilken grad av 

miljömedvetenhet de har. Här går det att uttyda att det endast är Barbro som hamnat över den 

ekologiska tröskeln och därmed konsumerar ekologiskt både vad det gäller livsmedel och kläder 

samt har en hög miljömedvetenhet. I de lägre graderna av ekologisk övertygelse så är sambandet 

istället lågt, då konsumenterna här inte är särskilt miljömedvetna eller har någon större ekologisk 

konsumtion.  
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7. Slutsats  

Vilka faktorer är viktiga för företags beslut om marknadsföringsstrategier gällande ekologiska varor, 

för att nå långsiktig överlevnad?  

 

Som det framgår ur analys och resultat så kan kunder av ekologisk konsumtion delas in i hög- och 

låginvolverade beroende på en mängd faktorer. För de höginvolverada kunderna gäller att de själva 

är informationssökande, priset är ingen avgörande faktor till köp, varan har hög personlig relevans 

för kunden och appelleras av värdeskapande processer. Detta innebär att när de möter företag så 

premierar de funktionell kvalité på sina köpta varor. För de låginvolverade kunderna gäller att de vill 

ha informtion presenterad för sig (de söker således inte upp den själv), priset har avgörande betydelse 

för köpet, varan har låg personlig relevans för kunden och de appelleras av värdedistribution. Detta 

innebär att den låg involverade kunden främst premierar teknisk kvalitét på sina köpta varor. 

 

Ur företagets synvinkel kan de välja att bedriva sitt företagandande ur antingen ett utbytes- eller 

utvecklingsperspektiv. Utbytesperspektivet kan kopplas samman med de metoder som förespråkar 

värdedistribution, målinriktat arbete och sekventiell distribution. I kontakt med kunder väljer ett 

företag med värdedistribuerande inrikting att kommunicera enkelriktat. 

Väljer företaget istället att arbeta genom ett utvecklingsperspektiv kan det kopplas samman med 

metoder som förespråkar visionärt arbete, relationsbyggande och lärandeprocesser. I kontakt med 

kunderna väljer ett företag med utvecklingsperspektiv som inriktning att kommunicera interaktivt 

(dubbelriktat), vilket medför en värdeskapande process för både kund och företag. 

 

Om man vidare ser till vilken av dessa strategier som leder till långsiktig överlevnad på marknaden  

gällande ekologiskt företagande,  måste det understrykas att fenomenet ekologisk konsumtion delvis 

kan liknas vid obruten mark och det övergripande problemet för företagen är att hitta kunder som kan 

tänka sig att handla ekologiskt och få det till vana för dem så de blir återkommande kunder. Att få 

återkommande, lojala kunder är viktigt för företagets överlevnad, dessa kunder är således de 

höginvolverade kunderna. De låginvolverade kunderna har större benägenhet att vända kappan efter 

vinden och byta företag då det inte är företaget i sig de är involverade i, utan söker snarare teknisk 

kvalité i produkten. Denna tekniska kvalitet underbyggs av värdedistribuerade värden. Värdekedjan 

appellerar således låginvolverade kunder som i sin tur inte garanterar företaget trygghet. De 

låginvolverade kunderna går alltså inte att bygga långsiktig överlevnad på. 

För att utreda eventuell långsiktig överlevnad måste alltså andra kundegenskaper vara gällande. 
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Dessa egenskaper återfinns hos de höginvolverade kunderna. 

De höginvolverade kunderna är ute efter långsiktiga relationer med företagen utifrån den 

förutsättningen att företagen erbjuder kunden det kunden vill ha. Som nämnts tidigare är detta den 

värdeskapande processen som bygger på lärande och interaktiv kommunikation.  

 

 

 

 

 

 

Modellen ovan visar hur uppsatsens respondenter delas in utefter involveringsgrad och således vilken 

marknadsföringsstrategi de svarar till. Endast en av sju respondenter placerades in i modellen som 

höginvolverad till ekologi i sin helhet, vilket skulle kunna begränsa företagens möjlighet att knyta an 

tillräckligt stor kundbas. Författarna måste dock framhålla att de genomfört en kvalitativ 

undersökning och ej en kvantitativ undersökning. Att möjligheten för stora ekologibaserat företag 

skulle begränsas är således enbart författarnas egen övertygelse, det eftersom att trots att de skulle 

arbeta utifrån värdeskapande processer så kan denna höginvolverade kundbas vara för liten. Men 

framförallt tilltalar små och medelstora företag dessa kunder bättre då antagandet om kortare 

avstånd, mellan företag och kund, finns. 

Förkortningar: 

 

B = Barbro 
M = Martin 

F = Fanny 

A = Anna  
K = Klas  

D = Dag 

S = Sandra 
 

1 = ekologiska livsmedel 

2 = ekologiska kläder 

 Egen modell 4 
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Viktiga faktorer för långsiktig överlevnad är således kundens involveringsgrad (hög) och att företaget 

arbetar med värdeskapande processer men även ha en kundbas som matchar deras ekologiska 

övertygelse storleksmässigt. Kundbasen måste kunna täcka företagets kostnader.  

 

För att vara tydliga så kan vi enkelt utgå ifrån vår egen teoretiska referensram (s.34) när det kommer 

till vilka faktorer som är viktiga för företags beslut om marknadsföringsstrategier för långsiktig 

överlevnad gällande ekologiska varor.  

Faktor pris är ingen avgörande faktor för den höginvolverade kunden då de värderar värdeskapande 

processer högre än ett lågt pris. Mervärdesmässigt ser det likadant ut och även vad det kommer till 

produktens syfte så premieras den funktionella kvalitén, alltså en väl fungerande relation med 

företaget (före teknisk kvalité). Vidare kan författarna skönja faktorer knutna till den personliga 

relevansen som viktiga. Det handlar om att se koppling mellan egen konsumtion och miljöpåverkan 

samt värdera miljö och ekologi högt. Och att denna personliga relevans är knuten till livsstilsfaktorer 

som premierar ekologisk konsumtion, man lever som man lär. Detta ger även att denna 

höginvolverade kund ett behov av att själv söka information för att kontrollera om företaget och 

produkterna stämmer överens med sin ekologiska övertygelse.  

För att sammanfatta, de viktigaste faktorerna är knutna till huruvida den ekologiska varan har 

personlig relevans, att kunden själv föredrar värdeskapande process och att kunden själv söker 

information om varorna.  

 

Ser man till ovanstående faktorer så bör en lyckad marknadsföringsstrategi för att nå långsiktig 

överlevnad svara till den höginvolverade kunden. Företaget måste i grund och botten vara lyhört, 

kunna lyssna på konsumenten och ta åt sig av deras förväntningar och önskemål. Men även bedriva 

en god dialog mellan företag och kund. Detta kan ske på olika sätt exempelvis med kundkvällar och 

internetbaserade forum. Det är viktigt att skapa visioner tillsammans och visa ambition och inte 

under några omständigheter gå emot gemensamma överrenskommelser. Detta skulle göra att 

kunderna skulle tappa förtroende för företaget. Eftersom kunden är informationssökande så gäller 

också att företaget är transparent för att kunden själv ska kunna följa företagets arbete och få insyn i 

verksamheten. Detta skapar god trygghet hos kunden och underlättar och underbygger för en 

långsiktig relation. 
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8. Diskussion 

Som det visat sig i resultat och slutsats är det alltså främst kundens involveringsgrad till ekologisk 

övertygelse som är svaret på hur företag bör agera då de tar ställning till olika 

marknadsföringsstrategier. 

Den nya information som framkom döljer sig delvis i en del av de faktorer som ämnades mätas men 

även helt nya faktorer framkom.  

 

Det som kan problematiseras bland de givna faktorerna är främst livsstilsfaktorerna. Det verkar 

nämligen som om att ifall livsvillkoren ändras, exempelvis i och med en flytt så kan även 

involveringen till ekologi ändras. Både Klas och Dag hävdar att det var lättare att handla mer 

ekologiskt då de fortfarande bodde på Gotland. De har efter att de flyttat därifrån blivit mindre 

ekologiskt involverade. Ekologisk övertygelse skulle alltså kunna vara beroende av tid och plats. 

Tidsaspekten är något som även Sandra syftar på då hon säger: ”Men jag tror att jag kommer vara 

mer noggrann då jag fått barnet med att köpa barnmat utan miljögifter.”. Övertygelsen om 

ekologisk involvering skulle alltså kunna öka om det var för någon annan skull, exempelvis ett 

kommande barn eller en flytt, då livsstilen ändras. Inkomst skulle även kunna vara en faktor då en 

del av respondenterna hävdar att de skulle handla mer ekologiskt om de hade råd. Detta kan dock 

vara spekulativt, sett till involveringsgrad.  

 

Det skulle alltså vara spännande att se vidare forskning på dessa aspekter eftersom ingen 

undersökning gällande ekologisk konsumtion gjorts med avseende på longitudinella studier. 

Författarna kan inte veta hur det kommer se ut om tio år men också att ålder och vana skulle vara en 

parameter som förändrar sig över tid.  

 

Vad det gäller involveringsgraden så måste författarna få lägga in en brasklapp gälland involvering 

till företag. I författarnas teoretiska inledning delar de in både olika typer av kunder och företag i en 

egen modell (egen modell 1). Denna modell baseras på involveringsgraderna hög, mellan och låg. 

Vad författarna aldrig säger i varken resultat eller slutsats är att kund och företag i de olika nivåerna 

inte behöver gå hand i hand. Att man involveras till ett företag behöver inte bero på vilken grad av 

ekologisk övertygelse företaget har. Barbro nämner exempelvis att hon ofta handlar på Coop- 

Konsum. Coop Konsum skulle enligt författarnas modell hamna i nivå mellan. Butiken har ett visst 

sortiment med helt ekologiska varumärken samt enstaka andra helt ekologiska varor. Att Barbro som 

höginvolverad kund ändå handlar av Coop Konsum kan bero på att Coop Konsum är ett 
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medlemskooperativ, där kunderna tidigt påverkade ledningen att ta in ekologiska produkter i sitt 

sortiment (Änglamark, som Barbro nämner). De har en tydlig ekologisk profil och arbetar samtidigt 

mycket med hållbar utveckling, något som på alla plan passar Barbro väldigt bra. Som höginvolverad 

ekologisk konsument så har denna långvariga satsning en hög personlig relevans och Barbro själv 

har stor koll på att Coop arbetar ekologiskt, bl.a. genom koll på märkning (KRAV) och det egna 

märket Änglamark och det kan vara just det att Coop Konsum är ett medlemskooperativ som lyssnat 

och tagit hänsyn till kundernas viljor som gör att Barbro involverats i och till företaget. Så trots att de 

befinner sig på olika nivåer så hindrar det inte att de sinsemellan har en fungerande värdeskapande 

process. 

Bristen på en fungerande värdeskapande process skulle kunna vara orsaken till att företag på nivån 

hög trots sin ekologiska övertygelse går under. Kunderna har inte blivit tillräckligt involverade till 

företaget då företaget inte arbetat tillräckligt interaktivt. 

 

Att faktorn politik lite lämnats åt sitt öde och inte diskuterats i resultat och slutsats är för att 

involveringsgraden knutet till vilket parti man röstar på och varför man röstar på det kan vara knutet 

till andra anledningar än just miljöinvolvering kopplat till konsumtion. Det skulle krävas annan mer 

omfattande forskning för att skönja ifall eller om ens politisk övertygelse kan kopplas till ekologisk 

konsumtion. Intressant är dock att tre av de respondenterna som röstar grönt just på grund av 

miljöfrågorna inte ändrat sitt konsumtionsbeteende till ett beteende som är av högre ekologisk grad. 

 

Något som däremot framkom vad det gäller nya faktorer så ser det ut som att de som röstar med 

miljön högt på sin politiska agenda uttrycker någon slags oro över samhällets konsumtion och dess 

påverkan på miljön.  

 

Vad det gäller den nya faktorn återvinning så är även den svår att direkt knyta an till ekologisk 

konsumtion eftersom det snarare handlar om sophantering. Allmänt skulle dock kunna säga att alla 

respondenterna uppger att de i någon mån sopsorterar. Det är dock bara Barbro som tidigare i 

undersökningen som resonerar att hon återvinner ur resurssynpunkt och att hon återvinner så mycket 

som det går och komposterar sommartid, då möjligheten finns. De andra respondenterna har ofta 

bekvämlighetsorsaker till varför det inte återvinner eller källsorterar i större utsträckning än de gör. 

Det går även att ana ett visst mått av att alla förutom Barbro känner pliktskyldighet till varför de 

sopsorterar. Barbro gör det snare självmant något som tyder på höginvolvering. 

 

Den sista nya faktorn som framkom är det Sandra säger: ”Jag tror inte på ekologiskt till 100 %. Jag 
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tror att det kan vara lite bullshit men i det stora hela är det okej eftersom det är nog lite bättre i det 

stora hela att handla ekologiskt än att inte göra det. Man måste vara medveten om att det finns 

starka marknadskrafter därute som vinner på att konsumenter handlar ekologiskt och det kan vara 

på bekostnad av annat. Om man kollar på varor producerade i andra länder så kan nog eko bli på 

rättvisemärkts bekostnad många gånger. Jag köper hellre rättvisemärkt än eko.”.  

Detta citat tyder på att Sandra är en konsument som skulle kunna se igenom 

marknadsföringsstrategier byggda på värdedistribuerade egenskaper där det inte tas ansvar för den 

ekologiska varan, utan fokus finns på försäljning. Att sälja varor på ett sådant sätt är ett slags ”quick 

fix” för företag att sälja många varor (baserat på ex. en trend) och på så sätt tjäna snabba pengar. 

Även Barbro är inne på det spåret då hon säger: ”Är utbudet H & Ms så slipper jag hellre, det är inte 

mitt utbud.”.    

Författarna förkastar dock inte H & M:s målsättning att 2020 enbart distribuera ekologisk eller 

hållbara plagg men anser att H & M inte kommer att få med sig de ekologiskt höginvolverade 

kunderna. Sortimentet kommer emellertid antagligen sälja till lägre ekologiskt involverade kunder 

som appelleras av värdedistribution.    

 

Förslag på vidare forskning skulle med dessa resultat i ryggen vara att se på ekologisk konsumtion 

sett ur ett tidsperspektiv. En longitudinell studie skulle mer precist kunna peka på om det är 

livsstilsfaktorer som är avgörande för en mer ekologisk övertygelse och när man som konsument 

ändrar sitt beteende. Eftersom faktorn över tid kan förändra attityd, livssituation och marknadens 

ekologiska utbud etc. De faktorer som är viktiga nu kan vara mindre talande, rentav skifta över tid då 

samhället förändras. 
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8.1 Självkritik 

 

Eftersom tolkningarna är subjektiva skulle utfallet kunna bli annorlunda med andra forskare. 

Uppsatsen har enbart undersökningsmässigt hanterat sju respondenter och har således enbart ett 

undersökt kundunderlag. Om ett större kundunderlag funnits hade generaliserbarheten höjts, detta 

var dock inte syftet med uppsatsen då den indirekt syftade till att få ökad förståelse för ekologiskt 

beteende som fenomen. Exempelvis kunde fokuset ifrån ekologiska livsmedel och kläder flyttats till 

fler eller andra produkter. Nu är så inte fallet då det är respondenterna själva som lyft fram dessa 

produktgrupper som de främsta inom deras ekologiska konsumtion. 

 

Att slutsatsen till stor del grundas i att det enbart är en av våra respondenter som visar sig vara 

höginvolverad så kan det utifrån tyckas som en svagt uppbyggd slutsats. Vi som författare kan förstå 

att det ser ut som så men vi tycker snarare att det tydligt visar tendenser på att dessa höginvolverade 

kunder är en svår kundgrupp att ens hitta. Skulle kvantitativa studier bevisa motsatsen lägger vi oss 

så klart platta men till dess så anser vi detta vara en del av förklaringen till att många felsatsar när det 

kommer till att locka kunder med ekologiska varor. 

 

För att förstärka slutsatsen hade författarna kunnat intervjua ett antal företag och se ifall deras 

strategier överrensstämde med författarnas slutsatser. Detta hade höjt reliabiliteten.   
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9. Tack 

Avslutningsvis vill vi passa på att tacka de som hjälp oss att få möjlighet att skriva denna uppsats.  

 

Ett stort tack till vår handledare Hans Zimmerlund, utan din brinnande entusiasm till företag med 

miljö i affärsidén och oss elever, hade denna uppsats inte funnits. Vi tackar även för goda råd på 

vägen. 

 

Tack även till Maria Sandow på Svensk Handel Stil som tog sig tid och gladeligen berättade vad hon 

visste om modebranschens utveckling mot fler ekologiska alternativ. 

 

Och till våra sju respondenter; Dag, Klas, Fanny, Barbro, Anna, Sandra och Martin, Tack!  

Vi vet vilka ni är (utan kodade namn) och vi uppskattar att ni delat med er av era tankar och 

erfarenheter kring ekologisk konsumtion. 

 

(Ps. om ni läsare undrar hur vi som författat denna uppsats idag förhåller oss till ekologiska kläder 

och livsmedel kan vi berätta att det ifrån vår sida dricks en del ekologisk mjölk och att vi båda 

medvetet börjat klämma på vissa ekologiska plagg ute i butikerna. Ds) 

 

/Pernilla Regnér Nordlund och Joakim Linde 
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10. Bilagor 

Intervjumall: - Ekokonsumtion, kläder: 

Ålder 

Kön 

Utbildning 

Sysselsättning 

Lön/disponibel inkomst 

Barn 

Miljöengagemang (med i x org/förening) eller komposterar/återvinner 

Orolig för vad vår konsumtion/leverne kommer ge för ringar på vattnet i framtiden? 

Vilka produkter köper du ekologiska? + frågor om allmän konsumtion. 

Kläder? Hur många % av det du köper tot? i klädväg är eko? 

Varför/varför inte? 

Finns det något speciellt företag du köper dina eko-kläder av? Ja: vilket om nej: varför inte? 

När du köper kläder varför köper du`? 

Och när du köper vad är viktigast vid ditt köp? Rangordna: 

– Pris 

– Passform/design/färg 

– Miljö 

– Tillgänglighet 

– Butikspersonalens kunnande 

– Kvalité 

– Utbud 

– Att det går att handla över nätet 

– Övrigt (be dem att själva förklara faktorer vi inte listat på varför de köper just sitt specifika plagg) 

 

Hur övertygad är du om en så ekologisk konsumtion som möjligt? 

Politisk färg? Frivilligt. Om inte tycker du att det är viktigt att det parti du röstar på lyfter 

miljöfrågan högt på sin agenda eller finns det viktigare frågor. 

Fria funderingar/spekulationer ex om jag får mer i inkomst så kommer jag handla mer eko? 

På en skala 1-5 hur viktigt anser du miljöfrågor vara 

Är eko mervärde? Hur engageras du till att handla eko? 
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http://www.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/pdf/en/CSR_REPORT2010_PDF_1302846254219.pdf
http://www.krav.se/Om-KRAV/
http://www.krav.se/Om-KRAV/marknadsstatistik/
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.322496/har-ar-hms-nya-bomullsmal-2020
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/miljogifter/textilindustrin/den-blinda-kladimporten/
http://www.ne.se/gràna-v¬gen
http://www.ne.se/sextio¬ttaràrelsen
http://www.ne.se/sok/holistik?type=NE
http://www.ne.se/lang/hermeneutik
http://www.ne.se/sok/systemsyns%C3%A4tt?type=NE
http://www.ne.se/lang/holism
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http://www.ne.se/sve/deduktiv 2011-01-25 

http://www.ne.se/lang/systemteori  2011-03-04 

 

Rena kläder 

http://www.renaklader.org/ 2011-02-03 

 

Svensk handel 

http://www.svenskhandel.se/Documents/Rapporter/Svensk%20Handels%20trendrapport.pdf  

rapport: konsuMERA - trendanalys 2010, 2011-02-18 

  

Sveriges Radio 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=4065744  2011-01-22  

 

Swedwatch 

http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/ny-rapport-om-den-globala-fabriken 2011-02-03  

http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/produktionen-av-svenska-klader-ger-stora-miljoskador-i-syd 2011-02-03  

 

Valmyndigheten 

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html 2011-02-06 

 

 

Övriga källor 

Intervju med Maria Sandow på Svensk Handel – Stil, på hennes kontor på Regeringsgatan 60, 2010-11-26 
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