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Sammandrag: 
Plastpåsen har i åratal fungerat som ett effektivt transportmedel eftersom den är billig, 
hållbar och håller vatten. I Finland är inte matbutikens plastkassar ett problem 
eftersom de kan återanvändas som skräppåsar, men de mindre plastpåsarna som fås 
från specialbutiker och som på grund av sin storlek eller form inte kan användas på 
nytt slängs rakt i avfallen efter användning, riskerar därmed att hamna som skräp i 
naturen och haven. Globalt har plastpåskonsumtionen uppskattats till 500 miljarder 
till en biljon plastpåsar årligen, och beslutsfattare runt om i världen har därför mer 
och mer börjar ta tag i problemet hur man kunde minska på mängden plastpåsar. I 
Finland har Green deals införts som ett sätt att genom frivilliga avtal få företag att ta 
tag i miljöfrämjande handlingar, och plastpåsavtalet var det första avtalet som knöts 
mellan miljöministeriet och Finsk handel. Plastpåsavtalets mål är att minska på den 
årliga mängden plastpåsar som används i Finland.  

Syftet med denna avhandling är att få en djupare förståelse i vilka faktorer som 
påverkar konsumenternas användning av plastpåsar samt hur konsumenterna kunde 
motiveras att använda färre plastpåsar. Den empiriska undersökningen genomfördes 
med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod. Data samlades in genom 10 semi-
strukturerade intervjuer. Informanterna var slumpmässigt utvalda från Stockmanns 
konsumenter. Intervjufrågorna baserade sig på en intervjuguide, vilken var uppbyggd 
delvis på Green deal plastpåsavtalen, delvis på den teoretiska referensramen, det vill 
säga SHIFT-modellen. SHIFT-modellen är en modell som har identifierat fem 
drivkrafter för miljöfrämjande beteende. 

Undersökningens resultat visade att alla drivkrafter i modellen påverkar 
konsumenternas användning av plastpåsar, vissa dock mer än andra. Drivkrafterna i 
modellen är social påverkan, vaneformering, det individuella jaget, känslor och 
kognition samt påtaglighet. Familjens påverkan var stark, likaså konsumentens vana. 
Kognition och påtaglighet påverkade också, medan känslor och det individuella jaget 
inte i sig påverkade så mycket. Vidare visade det sig att försäljaren påverkade starkt i 
köpsituationen. Dessutom påverkade priset och utseendet på plastpåsen och den 
hållbara kassen. De mest effektiva metoderna för att motivera konsumenter att minska 
på användningen av plastpåsar visade sig vara en prishöjning, skola personalen i hur 
de erbjuder plastpåsar eller andra alternativ, göra mer visuellt lockande hållbara 
kassar samt erbjuda mer konkret information om plastpåsens produktionsprocess. 

Nyckelord:  
hållbarhet, plastpåsar, green deal, motivation, plastpåskonsumtion, miljöfrämjande 
beteende 
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1 INLEDNING 

Plast finns nuförtiden överallt, i hushåll, industrier, institutioner och fordon för att 

nämna några exempel. Vissa material och produkter har till och med ersatts av plast, så 

inte undra på att den globala produktionen av plast har ökat årligen. En del av avfallet 

återanvänds, men en stor del slängs bort. Plastpåsarnas popularitet har också vuxit rejält 

bland konsumenter och detaljhandlare i hela världen. De anses vara mycket effektiva, 

fungerande, lätta, billiga, hållbara och hygieniska transportmedel. Detta har lett till att 

produktionen av plastpåsar växer varje år, och för tillfället konsumeras det årligen 500 

miljarder till en biljon plastpåsar (Roach, 2003; Spokas, 2008; Clean Up Australia, 

2015). Med andra ord, 1.4 till 2.7 miljarder plastpåsar per dag eller en miljon per minut. 

Den individuella konsumtionen av plastpåsar är relativt hög i länder med hög BNP, men 

u-länder lider desto mer av föroreningen plastpåsavfallen leder till på grund av olagligt 

förfogande och bristen på medvetenhet. Allt detta leder till förorening av jorden, luften 

och vattenresurser (Alam, Billah, & Yajie, 2018). 

Det är med andra ord ett avgörande faktum att vi som konsumenter måste minska på 

användningen av plast, och ett bra sätt att börja med är att minska på användningen av 

plastpåsar. Plastpåsar är vardagliga produkter som används dagligen runtom i världen. 

Också konsumenter som tror sig ha hållbara levnadsvanor och tänker att de bara köper 

en plastpåse varje gång de går till matbutiken, eller en plastpåse när de köper en skjorta, 

kan enkelt ta ett steg närmare hållbart beteende och byta ut dessa vardagliga plastpåsar 

till kassar som håller längre. När man räknar ihop alla konsumenters “ena” plastpåse per 

butiksbesök blir den slutliga mängden plastpåsar otroligt stor. Denna mängd får många 

att börja fundera ifall de verkligen behöver den där plastpåsen, och därför är det väldigt 

viktigt att öka medvetenheten bland konsumenterna.  

Plastpåsen har i åratal fungerat som ett effektivt transportmedel eftersom den är billig, 

hållbar och håller vatten (Nielsen et al., 2019), men de negativa sidorna är också många. 

Plastpåsarna flyger lätt omkring eftersom de är så lätta och sprider sig över stora 

områden inkluderat hav och sjöar (Clapp och Swanston, 2009), den goda hållbarheten 

betyder också att det tar hundratals år för dem att sönderfalla (Ritch et al., 2009) och 

slutligen, den minimala kostnaden för plastpåsen gör att konsumenter inte ids 

återanvända den (US EPA, 2016). Beslutsfattare runt om i världen har mer och mer 

börjat ta tag i problemet om hur man kunde minska på den globala mängden plastpåsar. 

Olika typer av regleringar och bestämmelser har tagits i bruk, från förbud till beskattning 

och utökade avgifter samt olika förpliktelser och avtal (Nielsen et al., 2019).  
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I figur 1 och 2 (Nielsen et al., 2019) kan man se hur plastpåspolitiken i världen har ändrat 

från 2010 till 2018. Som man kan se har det skett stora förändringar i Europa, Afrika, 

Australien och en del i Amerika. Förändringarna i Europa är mestadels ett resultat av 

EU-direktivet 2015/720, där målet var att konsumtionen av plastpåsar skulle minska. 

Ett plastpåsförbud har tagits i kraft i nästan hela Australien, i flera länder i Afrika och i 

några länder i Europa. I de svarta områden har ett förbud tagits i kraft, i de mörkgråa 

områdena har en prismekanism (som pris på plastpåsar eller skatt) tagits i bruk, och i de 

ljusgråa områdena (endast i USA) har motåtgärder tagits i bruk. 

 

Figur 1 Plastpåspolitiken i världen 2010  

 

Figur 2 Plastpåspolitiken i världen 2018  
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Motivationen till att införa någon slags plastpåspolitik varierar mycket runtom i världen. 

Hälsa och säkerhet har varit en av de främsta orsakerna som lett till något förbud eller 

någon förpliktelse, speciellt i Indien, men också i många länder i Afrika och Asien (Clapp 

and Swanston, 2009). Också faktumet att djur äter plastpåsar och lider en långsam död 

på grund av detta har fungerat som en motivator. Det hittills mest övervägande skälet till 

att minska på plastpåsar har runt om i världen dock varit viljan att förhindra 

miljöförorening (Nielsen et al., 2019). 

1.1 Problemområde 

Hållbart beteende är ett ämne som det har börjat forskas mer och mer i de senaste åren, 

och stora företag som Unilever, Nike och Starbucks har infört hållbarhet som en del av 

sin strategi och sitt varumärke (White et al., 2019). Vidare har speciellt problemet med 

den enorma mängden plast som konsumeras och inte återanvänds varit ett aktuellt 

ämne. Över sex miljoner ton skräp hamnar årligen i havet och upp till 80% av denna 

mängd är plast (Wabnitz och Nichols, 2010). Plastpåsarnas andel av all plast är relativt 

liten, men det är desto enklare att reglera användning av dem, eftersom de är gjorda av 

endast en typ av plast (Nielsen et al., 2019), till skillnad från många andra produkter 

gjorda av plast.  

Studier har gjorts om hur man borde gå till väga för att minska mängden plastpåsar i till 

exempel Israel (Ayalon et al., 2009), Portugal (Martinho et al., 2017), USA (Wagner, 

2017), och Buenos Aires (Jakovcevic et al., 2014). I Rwanda och Tunisien har det 

rapporterats att den största orsaken till miljöförorening på grund av den massiva 

konsumtionen av plastpåsar har varit bristen på effektiv avfallshantering. 

Avfallshantering nämns dock sällan som en huvudorsak till varför olika regleringar 

skulle tas i kraft, fastän just avfallshantering har en betydlig roll i problemet med 

förorening. Allmänna globala skillnader mellan norr och söder har också identifierats. I 

norr har offentlig press och kritisk media varit huvudorsaker till att regleringar har 

uppkommit, medan huvudorsakerna i söder har inkluderat synligheten och risker 

relaterade till föroreningar som plastpåsar leder till (Knoblauch et al., 2018). Vidare har 

marin-relaterade föroreningar blivit en allt större motivation till ett hållbart beteende 

runtom i världen (Larsen och Venkova, 2014; Clean Up Australia, 2015; EU directive, 

2015/720). 

Konsumtionen av plastpåsar i Finland har sjunkit rejält sedan EU-direktivet och 

plastpåsavtalet. Helhetskonsumtionen av plastpåsar sjönk från 2017 till 2018 med 
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nästan 90 miljoner plastpåsar; år 2017 var konsumtionen över 952 miljoner och år 2018 

864 miljoner. I figur 3 kan man se att detta per person betyder 71 stycken plastpåsar år 

2017 och tre mindre år 2018, 68 stycken. (Denna mäng innehåller de plastpåsar som 

konsumeras i butiker som är med i plastpåsavtalet). Därmed har Finland redan uppnått 

EU-direktivets mål, vilket var högst 90 plastpåsar per person tills 2019. Det är dock en 

bit kvar för att uppnå Green deals plastpåsavtalsmål, vilket är högst 40 plastpåsar per 

person tills år 2025 (Sitoumus 2025, 2019).  

 

Figur 3 Plastpåsmängden per person per år 2017 - 2025 

Man kan dock klart se en ändring i finska konsumenters konsumtionsvanor när det gäller 

plastpåsar. Den snabba ändringen kan förklaras med att små plastpåsar inte mera finns 

lätt tillgängliga vid kassan, utbudet på andra alternativ har ökat och konsumenternas 

beteende har ändrat; det blir allt vanligare att konsumenter inte sätter frukter och 

grönsaker med skal i små påsar mer. Dessa förändringar i konsumtionsvanor har också 

lett till en minskning av de plastpåsar som inte hör till plastpåsavtalet (som till exempel 

plastpåsar som används av hygienskäl). År 2017 var denna mängd 102 och år 2018 89 

stycken per person. Vidare måste man ta i beaktande andra förändringar som har skett i 

butikerna när man jämför plastpåsarnas årliga konsumtionsmängd. Till exempel 

frigörelsen av butikernas öppningstider har lett till fler kundbesök, och mängden av 

företag som rapporterar sin konsumtionsinformation förändras årligen (Sitoumus 2025, 

2019) 

Miljöministeriet och Finsk handel skrev under det första Green deal-avtalet år 2016, 

plastpåsavtalet. Under det första avtalsåret föll försäljningen av plastpåsar rejält. För 

tillfället har 25 företag gått med i avtalet, vilket innebär över 3300 butiker. I S-kedjan 

föll användningen av små fruktpåsar med 52 miljoner stycken i jämförelse med det 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017 2018 Mål 2025

Plastpåsmängdens utveckling per person



5 

  

tidigare året, och i K-kedjan steg försäljningen av papperskassar år 2017 med över 20%, 

och andra hållbarare kassar med 10%. Vidare har konsumtionen av plastpåsar i Lidl 

minskats med 20%, och Lidls helhetsförsäljning av plastpåsar har minskats fastän Lidl 

har utvidgat sin verksamhet och butiksnätverk. Konsumtionen av plastpåsar i Gigantti 

har sjunkit med 64% sen plastpåsarna blev avgiftsbelagda, och i Stockmann köpte endast 

var tredje person en plastpåse i början av 2018 (Helsingin Uutiset, 2018). 

I april 2018 startade miljöministeriets och Finsk handels gemensamma kampanj, där 

målet var att öka på medvetenheten om hållbar konsumtion, minska på användningen 

av plastpåsar och därmed minska på nedskräpningen av naturen. Kampanjens tema var 

“Egna kassar med” (Omat kassit mukaan), och en låt gjordes av Kalevavauva.fi där de på 

ett lite roligt sätt försökte uppmuntra folk till att börja använda hållbara kassar istället 

för engångsplastpåsar. Se videon här (Helsingin Uutiset, 2018). 

Under 2016 publicerade miljöministeriet en rapport där de undersökte lämpliga 

åtgärder för att minska på användningen av plastpåsar i Finland. De åtgärder som 

bedömdes i rapporten gällde ett plastpåsförbud, en plastpåsskatt, rådgivning och 

utbildning, en utvidgning av avgifterna för plastpåsar, ett avtal mellan myndigheter och 

viktiga ekonomiska aktörer (Green deal) samt en skyldighet för butiker att förse 

kunderna med andra alternativ för tunna plastpåsar (Salmenperä, Saramäki & Munne 

2016). Av dessa grundar sig förbud, beskattning, betalningar och skyldigheter på lagen, 

medan avtalen, rådgivning och utbildning baserar sig på frivilliga styrningsmetoder. 

Orsaken till denna utredning var att hitta lösningar till skräpande, föroreningen av 

miljön och problem som uppstår på grund av dessa. Till näst presenteras alternativen 

kort. Alternativen är sammanfattade i figur 4. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Åtgärder för att minska på plastpåsar 
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I vissa länder har ett plastpåsförbud tagits i kraft, men det anses inte vara nödvändigt i 

Finland. Största delen av de använda plastpåsarna i Finland återanvänds som 

skräppåsar, och hamnar därmed i avfallshanteringen. Förbudet på plastpåsar har ofta 

att göra med de små fruktplastpåsarna som är ohållbara och inte kan användas på nytt, 

och vilka ofta hamnar i naturen som skräp. I en undersökning som miljöministeriet 

utförde, kom det fram att ingen intressentgrupp var för ett plastpåsförbud. I Finland är 

inte dessa plastpåsar som köps i matbutikerna ett stort problem, och ett plastpåsförbud 

skulle endast leda till att konsumenterna hamnade köpa skräppåsar, istället för att 

återanvända plastpåsarna som skräppåsar. Dessutom berör EU:s direktiv inte de små 

fruktpåsarna, vilket betyder att ifall ett plastpåsförbud togs i bruk, kunde 

konsumenterna börja använda dessa fruktplastpåsar i stället.  

Plastpåsskatten skulle vara en miljöskatt, som antingen skulle basera sig på vikt eller 

mängd. I utredningen som miljöministeriet utförde, kom det fram att skatten skulle 

måsta riktas in på början av verksamhetskedjan, på grund av att den mångstegade 

beskattningen ökar på administrationsarbetet som har att göra med beskattningen. 

Plastpåsskatten skulle inte heller kunna beröra alla aktörer som t.ex. apotek. Dessutom 

motsätter sig handelsindustrin en plastpåsskatt, eftersom flera specialbutiker beställer 

sina plastpåsar utomlandsifrån, vilket betyder att de inte skulle betala skatt på påsarna.  

Att utöka avgiften på plastpåsar innebär att ett obligatoriskt pris fastställs för 

plastpåsar, som butiken tar betalt för av kunden. Till exempel i Stor-Britannien kom det 

2015 i kraft en lag som förutsätter att de butiker som har mer än 250 arbetare, måste ta 

betalt för plastpåsar, vilket ledde till en minskning från 2,12 miljarder sålda plastpåsar 

mellan 2016–2017 till 1,75 miljarder 2017–2018. Med andra ord sjönk plastpåsmängden 

per person (i hela populationen) från 38 till 32 plastpåsar (gov.uk, 2019). En utökning 

av plastpåsavgifter skulle i Finland egentligen bara angå specialbutiker, eftersom de 

stora kedjorna redan tar betalt för plastpåsar. Med andra ord skulle utökningen bara 

gälla 15% av alla plastpåsar, vilket inte skulle ha någon stor inverkan på situationen, 

eftersom specialbutikernas plastpåsar är ett litet problem när det kommer till skräp i 

Finlands natur. 

Ett avtal mellan myndigheterna och en aktör eller ett näringsliv (Green deal) anses 

vara det bästa sättet att lyckas minska på plastpåsar inom handelsbranschen. På det här 

sättet gör företagen i handelsbranschen själv beslut om åtgärder som ska vidtas, men alla 

binder sig till ett gemensamt mål.  
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Som slutsats på utredningen kom det därmed fram att enligt direktivet ska Finland följa 

med mängden av plastpåsar som går åt ännu noggrannare än tidigare. För att lyckas 

minska på mängden plastpåsar föreslogs sammanfattningsvis en utökning av avgifterna 

på plastpåsar också i specialbutiker, samt frivilliga avtal mellan myndigheterna och 

näringsliv, det vill säga olika former av Green deals.  (Miljöministeriet, 2019). 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna avhandling är att få en djupare förståelse i vad som påverkar 

konsumenternas konsumtion av plastpåsar, samt hur konsumenterna kunde motiveras 

att använda färre plastpåsar.  

Mina stödande forskningsfrågor är således följande: 

 

1. Vad är konsumenternas tankar kring minskande av plastpåsar? 

2. Vilka faktorer påverkar konsumenternas konsumtion av plastpåsar? 

3. Hur kan man motivera konsumenter om att använda färre plastpåsar? 

1.3 Begränsningar 

Hittills har miljöministeriet skrivit under tre stycken Green deals, men denna avhandling 

kommer endast att fokusera på avtalet med Finsk Handel, det vill säga plastpåsavtalet. 

25 företag har hittills skrivit under plastpåsavtalet, och av dessa valdes Stockmann som 

det företag som kommer att studeras närmare. Begränsningsurvalet gjordes på basen av 

kriterier som beskrivs närmare i metodkapitlet. Vidare kommer denna avhandling 

specifikt att fokusera på plastpåsar, och inte plastkassar. Motiveringen till detta val är att 

de plastkassar som köps i matbutikerna egentligen är de mest ekologiska alternativen i 

jämförelse med papperskassar och bomullskassar, när man tar i beaktande hela 

plastkassens livscykel (Yle, 2019). Plastpåsar däremot som fås från specialbutiker och 

som oftast inte kan återanvändas utan hamnar rakt i avfallen är mycket onödiga och 

skadliga för naturen. Därför ligger fokus i att studera hur man kunde minska på 

konsumtionen av dessa små plastpåsar. Slutligen kommer problemet att utforskas från 

ett kundperspektiv och inte ett företagsperspektiv.  

1.4 Definitioner 

EU-direktivet 2015/720 kom i kraft i april 2015, och syftet med direktivet är att minska 

på konsumtionen av lätta plastpåsar i medlemsländerna. Målet är att konsumtionen skall 
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minska till 90 plastpåsar per person per år tills år 2019 (EUR-lex, 2015). Varje 

medlemsland får själv bestämma om åtgärder som tas i bruk för att uppnå målet. I 

Finland verkställs målet genom ett frivilligt plastpåsavtal som har underskrivits mellan 

Finsk handel och miljöministeriet (Kassi-info, 2019). 

Green Deals är frivilliga kontrakt mellan myndigheterna och en industri. Grunden för 

avtalen är EU-direktivet ovan, och syftet med avtalen är att vi tillsammans ska främja 

den hållbara utvecklingen i Finland genom att hitta lösningar till hur klimatförändringen 

kunde saktas ner samt främja omloppsekonomin (YM, 2019). Hittills har 

miljöministeriet bundit sig till Green deals med tre aktörer; Finsk handel (år 2016), 

bilindustrin (år 2018) och ett avtal för att utveckla den landsomfattande 

oljeavfallshanteringen (år 2019). Denna avhandling kommer att handla om Green dealen 

med Finsk handel, det vill säga plastpåsavtalet.  

Plastpåsavtalet var den första Green Dealen som miljöministeriet gjorde. Det frivilliga 

avtalet gjordes år 2016 mellan miljöministeriet och Finsk Handel, och målet med 

plastpåsavtalet är att tills år 2025 skulle konsumenternas konsumtion av plastpåsar 

sjunka till 40 stycken plastpåsar per år per konsument. Varje butik bestämmer själv om 

åtgärder och hur avtalet verkställs (Sitoumus 2050, 2019). För tillfället har 25 företag 

gått med i avtalet, vilket inkluderar över 3300 butiker. Förutom de stora 

matbutikskedjorna SOK och Kesko, har till exempel Lidl, Stockmann, Musti & Mirri, 

Pentik och H&M gått med i plastpåsavtalet (Kassi-info, 2019). 

Finsk handel (Kaupan liitto) representerar den största branschen inom näringslivet, det 

vill säga handeln. Organisationen fungerar som en gemensam intressebevakare för alla 

aktörer inom handeln, och för tillfället är cirka 7000 företag medlemmar i 

organisationen. Finsk handel sysselsätter cirka 300 000 personer i Finland, och 

organisationen strävar till att främja handeln både i fysiska butiker, nätbutiker, kiosker 

och stormarknader (Finsk Handel 2019).    

Begreppet specialbutik används en del i denna avhandling, och med begreppet en butik 

som inte tillhör de stora matbutikskedjorna som SOK, Kesko och Lidl, varifrån man kan 

köpa plastkassar som fungerar utmärkt som skräppåsar. Några exempel på 

specialbutiker som är med i plastpåsavtalet är Stockmann, Faunatar, Gigantti, 

Eurokangas, Lindex och Pentik.  Det antas att plastpåsarna som konsumenterna får eller 

köper från dessa specialbutiker inte lämpar sig att återanvändas som skräppåsar, på 
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grund av att plastpåsen till exempel är för liten, och därför medför en större risk att 

hamna i naturen och orsaka nedskräpning.  

Plastkasse är en ”stor” plastpåse som oftast köps i matbutiker för att konsumenten ska 

ha något att bära hem sina uppköp i. Dessa plastkassar lämpar sig ofta utmärkt till att 

användas som skräppåsar efter den primära uppgiften (transportmedel) eftersom de är 

hållbara och rätt storlek. 

Plastpåse kan betyda både en tunn liten plastpåse, exempelvis de små påsarna som 

konsumenter sätter frukter och grönsaker i i matbutiken, eller också kan det betyda en 

lite tjockare plastpåse som fås i specialbutiker som Pentik, Stockmann och Lindex, men 

som på grund av sin form och storlek inte lämpar sig att återanvändas som skräppåse. 

1.5 Bakgrundsinformation 

Denna avhandling är en del av CORE projektet på Hanken, som är finansierat av rådet 

för strategisk forskning vid Finlands Akademi. CORE projektet heter 

”Samarbetslösningar för bräckliga samhällen - en tur för delad styrning i miljöbeslut” 

och ämnar utforska och utveckla samarbetet mellan regeringen, medborgarna och 

företag inom miljöplanering och beslutsfattande (Core, 2019). Samarbetet med 

miljöministeriet och Finsk Handel har inte varit nära gällande denna avhandling, men 

några möten har hållits tillsammans med dem under processen. I början försåg de oss 

(studerande och lärare på Hanken som är med i projektet) med ingående information 

om plastpåsavtalet och Green deals i allmänhet, och i slutet av projektet höll vi en 

presentation för miljöutskottet i Finsk handel, där resultaten från studien diskuterades. 

Personerna i miljöutskottet var mycket intresserade av att höra om resultaten, och 

diskussionen gick mycket på övertid eftersom alla var så ivriga på att diskutera. Bra 

feedback fick vi, och fortsatt samarbete angående mer djupgående forskning 

diskuterades. 

1.6 Avhandlingens uppläggning 

Avhandlingens fortsatta uppläggning ser ut på följande sätt: 

I kapitel två presenteras den teoretiska referensramen som används som grund i den 

empiriska undersökningen. Modellen som används heter SHIFT-modellen (White et al., 

2019) och består av fem drivkrafter som är viktiga att beakta när det kommer till att 

uppmuntra konsumenter till ett mer hållbart beteende, i detta fall till att minska på 

användningen av plastpåsar. 
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Efter presentationen av den teoretiska referensramen diskuteras metodiken i kapitel tre. 

I kapitlet motiveras forskningsmetod och forskningsansats, insamling av data, urval och 

sampel diskuteras och uppbyggnaden av intervjuguiden presenteras. Slutligen 

diskuteras analys av data och forskningskvaliteten granskas.   

I kapitel fyra presenteras resultaten från och intervjuerna med hjälp av citat, och i kapitel 

fem tolkas, analyseras och diskuteras dessa resultat. Slutligen i kapitel sex diskuteras 

slutsatserna som teoretiska kontributioner, praktiska implikationer samt förslag på 

fortsatt forskning. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras SHIFT-modellen (White et al., 2019) som fungerar som den 

teoretiska referensramen i avhandlingen. Modellen består av faktorer som kan användas 

för att uppmuntra konsumentbeteenden till mer hållbara beteenden. Grundstenarna i 

modellen är social påverkan, vaneformation, det individuella jaget, känslor och 

kognition samt påtaglighet. 

Figur 5 SHIFT-modellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 SHIFT-modellen 

Under de senaste åren har det forskats mycket inom hållbart konsumentbeteende, och 

för marknadsförare är det extremt viktigt att förstå varför konsumenter beter sig som de 

gör (White et al., 2019)       

“Businesses able to adapt to the demands of our changing world, including the urgent demand 
for sustainability, will be more likely to thrive in the long term and enjoy strategic benefits.”  
- Ray Anderson 

Det är med andra ord otroligt viktigt att företagen klarar av att anpassa sig till den 

ständiga förändringen i konsumenternas behov, för att de ska vara framgångsrika i det 

långa loppet. SHIFT-modellen är en teoretisk referensram utvecklad av White et al. 

(2019), och modellen består av faktorer som kan användas för att främja hållbarare 
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konsumentbeteenden. Modellen kan också vara till hjälp när det kommer till attityd-

beteende gapet (attitude-behaviour gap), vilket innebär att konsumenter ofta visar 

positiva attityder mot beteenden som främjar miljön (Trudel, Remi och June Cotte, 

2009), men det är sällan som de verkligen förverkligar dessa beteenden (Auger och 

Devinney 2007; Gatersleben, Steg, och Vlek 2002; Kollmuss och Agyeman 2002; Young 

et al. 2010). Modellen har byggts upp på basen av tidigare forskning, och den har 

identifierat fem av de viktigaste drivkrafterna för hållbart beteende. SHIFT står för Social 

influence (social påverkan), Habit formation (vaneformering), Individual self 

(individuella jaget), Feelings and cognition (känslor och kognition) och Tangibility 

(påtaglighet) (White et al., 2019). Till näst presenteras dessa drivkrafter skilt för sig. 

2.1.1 Social påverkan 

Social påverkan är en av de mest effektiva faktorerna när det kommer till att ändra 

konsumentbeteende mot ett mer hållbart håll (Abrahamse och Steg 2013). Social 

påverkan är också en av Cialdinis (2001) principer av övertygelse. Människor är sociala 

varelser, vilket innebär att vi tar i beaktande och påverkas av vad andra människor gör, 

tycker och känner (Cialdini, 2001). Det innebär också att vi tycker om personer som 

liknar oss själva, som tycker som vi eller som gör som vi skulle göra själv, och gärna gör 

på samma sätt som de. 

“People follow the lead of similar others” -Robert Cialdini  

När det kommer till att göra ett beslut, speciellt om vi är osäkra på beslutet, tar vi ofta i 

beaktande vad andra personer (som liknar oss själva) har gjort i samma situation 

(Gamez, 2018). Om vi får bevis på att någon annan betett sig på ett visst sätt i samma 

situation, fungerar det som ett socialt bevis på att just det beteendet är värt att följa 

(Ibrahim et al., 2013). Som exempel kunde följande experiment nämnas; en grupp av 

forskare gick från dörr till dörr i Colombia för att fråga om donationer till en 

välgörenhetskampanj. När personerna öppnade sina dörrar, visade forskarna listan på 

alla grannar som redan hade donerat. Det visade sig att ju fler namn som personerna såg 

på listan, desto mer sannolikt var det att de skulle donera själv (Cialdini, 2001). Det är 

dock ett faktum, att ju bättre personen känner dessa människor vars beteende hen vill 

följa, desto mer övertygande är taktiken. Med andra ord fungerar vänner och familj som 

mycket bättre sociala bevis än helt okända människor (Cialdini, 2001). Andra exempel 

som kunde nämnas är Facebook användare som tenderar att trycka på “Like” knappen 

ifall de ser att många andra också har gillat inlägget, och att de flesta som ska resa 

någonstans nuförtiden tar reda på vad andra har gjort på destinationen i fråga, och vad 
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de tyckt om det före de bokar resan till just den platsen (Ibrahim et al., 2013). Dessa 

exempel visar att denna metod är ett fungerande verktyg när det kommer till att övertyga 

konsumenter om något.  

White et al (2019) granskar social påverkan med hjälp av tre olika sidor; sociala normer, 

sociala identiteter samt sociala eftersträvanden. Sociala normer är tron på vad som är 

socialt acceptabelt kan ha en mycket stark påverkan på konsumenternas hållbara 

beteenden (Cialdini et al. 2006; Peattie 2010). Sociala normer förutser till exempel 

beteenden som att undvika skräpande, kompostera och återanvända, välja hållbart 

producerad mat och miljövänliga transportmedel. Deskriptiva normer (descriptive 

norm) beskriver vad andra personer vanligtvis gör, och dessa kan starkare påverka 

konsumentbeteendet mot ett mer hållbart håll, i jämförelse med andra faktorer som till 

exempel själv-intresse (Nolan et al. 2008). Som en motvikt till den deskriptiva normen 

kan nämnas injunktiva normer (injunctive norms), som förmedlar hur personer borde 

bete sig och vilka beteenden som andra personer accepterar och inte accepterar 

(Jachimowicz et al. 2018; Reno, Cialdini och Kallgren 1993; Schultz et al. 2007).  

Påverkan av det sociala inflytandet beror mycket på människors sociala identiteter 

(Tajfel och Turner 1986). Det är till exempel mer sannolikt att en konsument tar del av 

ett hållbart beteende ifall en annan ingrupp medlem också har gjort de (Goldstein, 

Cialdini och Griskevicius 2008; Han och Stoel 2017; Welsch och Kühling 2009. 

Dessutom är det avgörande att konsumenten själv ser sig som en person som vill främja 

hållbarheten och välja naturvänliga alternativ (Fielding et al. 2008; Gupta och Ogden 

2009; Van der Werff, Steg och Keizer 2013). Denna syn på sig själv har mycket högre 

värde än andra faktorer som till exempel attityder och subjektiva normer (Mannetti, 

Pierro och Livi 2004). Vidare är det ett faktum, att människor vill se sin egen ingrupp 

genom positiva ögon (Rabinovich et al. 2012). Detta fenomen kunde utnyttjas genom att 

uppmuntra till ett vänligt konkurrerande mellan grupper, som till exempel städer, 

organisation eller grannskap, med syftet att få till stånd ett mer hållbart beteende (Vugt, 

Griskevicius och Schultz 2014).     

Det tredje sättet på vilket socialt inflytande kan påverka hållbart beteende är genom 

sociala eftersträvanden. Konsumenter har en tendens att välja hållbara alternativ för 

att imponera på andra (Green och Peloza, 2014), eller för att förmedla sitt sociala status 

(Griskevicius, Tybur och Bergh 2010). I vissa situationer kan detta fenomen dock leda 

till att konsumenter börjar undvika vissa hållbara beteenden, eftersom de associeras till 

icke-önskvärda status (Brough et al. 2016; Minson och Monin, 2012; Olson et al. 2016; 
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Sadalla och Krull, 1995; Shang och Peloza, 2016). Som exempel kunde nämns att män 

undviker att göra vissa miljövänliga val, eftersom valen kunde anses vara feminina 

(Brough et al. 2016). För att undvika dessa negativa associationer med hållbar 

konsumtion, borde förhållningssättet till hållbara produkter och beteenden ändras till 

socialt önskvärda för alla. 

2.1.2 Vaneformering 

När det kommer till att ändra sitt beteende mot ett mer hållbart håll, är vissa beslut enkla 

att göra, medan andra igen kan vara mycket svårare. Enligt Kurz et al (2014) beror detta 

på att vissa beteenden har blivit automatiska eftersom de utförts på samma sätt över en 

lång period.      

“Habits refer to behaviors that persist because they have become relatively automatic over time 
as a result of regularly encountered contextual cues.” (Kurz et al. 2014)  

Eftersom många vanor är ohållbara och oekologiska, är denna faktor en kritisk 

komponent att fokusera på när det gäller att ändra konsumenternas beteende till ett mer 

hållbart beteende (Verplanken, 2011). Engångsvanor, som att installera ett effektivt 

duschhuvud, är relativt enkla att ändra på, men när det kommer till att ändra på vanor 

som utförs dagligen är det ett mycket svårare problem. Konsumtion av mat, val av 

transportmedel, energianvändning samt konsumtion och förfogande av använda 

produkter är exempel på dagliga vanor som är mycket starka och automatiska i många 

fall (Donald, Cooper och Conchie 2014; Verplanken och Roy, 2016). För att ändra dessa 

vanor krävs det mycket mer än att en gång ta bussen till jobbet eller föra ett par skor till 

ett lopptorg. Dessa vanor kunde brytas med hjälp av diskontinuitet eller straff, eller också 

kunde beteenden som främjar hållbara handlingar belönas. Dessutom borde dessa 

hållbara handlingar göras enkla att utföra, för bästa möjliga förändring i beteende (White 

et al., 2019). 

Hypotesen för vanediskontinuitet antyder att ifall kontexten där en vana vanligen 

utövas ändras mycket, blir det också svårare att utöva den mer eller mindre automatiska 

vanan. Livsförändringar, som en flytt, kan med andra ord vara ypperliga tillfällen för 

människor att ändra sina vanor, och börja ta i bruk mer miljövänliga alternativ i den 

dagliga konsumtionen (White et al., 2019). 

Användning av straff tenderar att resultera i en minskning av ett oönskat beteende. Ett 

straff kan ges i form av skatt, böter eller tariffer. Böter kan användas inom områden som 

kan övervakas, som till exempel förfogande av avfall, (Fullerton och Kinnaman, 1995) 
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medan skatter och tariffer fungerar bättre inom områden som involverar starka vanor, 

som att köra en bil som går på bensin (Krause 2009). Straff kan fungera som effektiva 

sätt när det kommer till att avstyra ett oönskat beteende, men de måste dock användas 

försiktigt, eftersom de kan resultera i defensiva reaktioner ifall straffet anses vara 

orättvist (Bolderdijk, Lehman, och Geller 2012; Geller, Bechtel, och Churchman 2002; 

Steg och Vlek 2009). Straff kan också vara svåra att upprätthålla och övervaka, 

(Bolderdijk, Lehman, och Geller 2012) vilket är orsaken till att positiva 

beteendeändringsstrategier ofta föredras.   

Hållbara handlingar och alternativ anses ofta vara svåra att utföra, tidskonsumerande 

och kräva mycket ansträngning, vilket leder till att människor helt enkelt låter bli dem 

för att de inte har tid eller ork (McKenzie-Mohr, 2000). Därför skulle en strategi för att 

främja positiv vaneformation kunna vara att helt enkelt göra dessa hållbara handlingar 

lättare att utföra (Van Houten, Nau, och Merrigan 1981). Genom att placera ut flera 

återvinnings- och sorteringstunnor skulle det vara enklare för folk att sortera och inte 

slänga allt skräp i samma soptunna. Det är klart att många helt enkelt inte orkar sortera 

ifall de bara har en soptunna utanför huset, och de måste föra resten till en 

sorteringsplats. Det kräver mycket mer ansträngning, ork, motivation och tid, vilket inte 

alla har. Ett annat sätt att göra hållbara handlingar enklare är att sätta dem som 

förstahandsalternativ (default) (Frederiks, Stenner, och Hobman 2015; Theotokis 

och Manganari 2015). Genom att konsumenten inte egentligen behöver göra ett val, 

bildar hen snabbare mer hållbara vanor, eftersom behovet att göra ett beslut faller bort, 

och processen blir mer automatiserad (Steg och Vlek 2009). Olika former av 

meddelanden (prompts) som ges just före ett beteende kommer att inträffa, kan också 

ha en stor inverkan på huruvida ett önskvärt beteende utförs eller inte (Lehman och 

Geller 2004). Dessa meddelanden fungerar bäst när de är stora, klara, enkla att följa 

samt finns på ställen där det önskvärda beteendet kommer att utföras (Austin et al. 1993; 

Werner, Rhodes, och Partain 1998). De är ofta kostnadseffektiva och enkla att använda, 

men de fungerar bäst när de används tillsammans med andra metoder med samma syfte 

(Delmas, Fischlein, och Asensio 2013). 

Det finns också ett flertal positiva sätt på vilka man kan motivera konsumenter om att 

de borde göra fler hållbara beslut. Olika sorter av belöningar, rabatter eller små 

presenter kan fungera som effektiv motivation för att konsumentens beteende ska bli 

mer hållbart (White et al., 2019). Det har också visat sig att monetära belöningar som 

exempelvis rabatter, kan leda till att konsumenten anpassar sig till dessa hållbara 
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handlingar, och därmed också i framtiden kommer att upprätthålla det hållbara 

beteendet (Diamond och Loewy 1991; Slavin, Wodarski, och Blackburn 1981; Wilhite och 

Ling 1995). Vidare har det visat sig att dessa motivationer och belöningar kan påverka 

konsumentens avfallssortering (Baltes och Hayward 1976), energianvändning 

(Abrahamse et al. 2005), samt val av transportmedel (Everett, Hayward, och Meyers 

1974). Det finns dock potentiella nackdelar med dessa sätt att motivera konsumenter 

(Bolderdijk och Steg 2015). För det första är mindre monetära belöningar inte lika 

motiverande som till exempel små presenter (Handgraaf, de Jeude, och Appelt 2013; 

Hutton och McNeill 1981). Om en hållbar handling alltså medför en liten belöning medan 

en ohållbar handling medför en gratis present på köpet, är det sannolikt att flera 

konsumenter väljer det alternativ där de får en större belöning. För det andra, gör många 

kunder hållbara beslut så länge de får en belöning utav det, men så fort de inte får någon 

belöning mer, slutar de bete sig hållbart (Cairns, Newson, och Davis 2010).  

2.1.3 Det individuella jaget 

Faktorer som på ett eller annat sätt anknyter sig till det individuella jaget kan ha en 

stark påverkan på konsumtionsvanor och konsumentens hållbara beteenden. Dessa 

faktorer inkluderar självbegrepp, självintresse, själv-konsistens samt individuella 

skillnader (White et al., 2019).  

Alla personer strävar efter att kunna upprätthålla en positiv självbild, och konsumtion 

kan fungera som ett sätt genom vilken detta positiva självbegrepp kan bekräftas 

(Dunning 2007). På grund av denna strävan att upprätthålla en positiv självbild, bildar 

konsumenter ofta defensiva reaktioner till det faktum att deras egna beteende och 

handlingar inte är hållbara (Dickinson 2009; Feygina, Jost, och Goldsmith 2010). I vissa 

situationer undviker också konsumenten hållbara handlingar, eftersom de känner att 

ifall de ändrade på denna handling, blir deras individuella jag hotat (Murtagh et al. 

2015). Självbegreppet har också att göra med hållbart beteende eftersom en persons 

ägodelar kan bli en del av personens utvidgade identitet (extended self; Belk 1988), och 

ifall personen hamnade ge bort ägodelen kunde detta kännas som en förlust av den egna 

identiteten (Winterich, Reczek, och Irwin 2017). I en studie gjord av Winterich och 

hennes kollegor (2017), kom det fram att ifall personen fick ta en bild av ägodelen som 

hade ett personligt värde innan personen funderade på att donera saken, hade det en 

lindrande effekt på känslan av förlust av identiteten. Dessutom ledde detta till en ökning 

i donationer av ägodelar. Vidare har det visat sig att donering av ägodelar inte bara har 

en hållbar aspekt, utan att denna handling också ger givaren bättre välmående (Donnelly 
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et al. 2017). Slutligen är det ett faktum att konsumenter mer sannolikt återvinner 

produkter som har personliga värden, än slänger bort dem (Trudel, Argo, och Meng 

2016). 

Förutom att personer vill se sig själva ur ett positivt perspektiv, vill de också se sig själva 

som konsistenta. Forskning inom själv-konsistens har visat att konsumenter som en 

gång engagerar sig i ett hållbart beteende, ofta fortsätter att göra det i framtiden (Van 

der Werff, Steg, och Keizer 2014). Det har också kommit fram att mindre personliga 

åtaganden att bete sig hållbart kan leda till ett mer långvarigt hållbart beteende  

i framtiden (Bodur, Duval, and Grohmann 2015; Katzev och Johnson 1984). 

Konsumentens själv-utvärdering kan också ha en inverkan på konsistensen. Det kom till 

exempel i en undersökning fram att för de personer som inte tyckte att det slutgiltiga 

målet var så viktigt, var det desto viktigare att de uppnådde sina delmål, för att orka 

upprätthålla motivationen att uppnå det slutgiltiga målet (Devezer et al. 2014).  

Både ekonomiska och evolutionära teorier antyder att faktorer som på ett eller annat sätt 

gynnar en persons välbefinnande och därmed har en positiv inverkan på personens 

självintresse, kan ha en inverkan på personens miljöfrämjande beteenden 

(Griskevicius, Cantú, och Vugt 2012; Paavola 2001). Denna taktik kan användas genom 

att understryka hur användningen av en hållbar produkt eller service kan gynna 

personen (Green och Peloza 2014; Nolan et al. 2008).  

Individuella skillnader handlar mycket om skillnader i personliga normer. Speciellt 

när det kommer till hållbarhet, handlar personliga normer mycket om hur personer ser 

på beteenden som återanvändning (Guagnano, Stern, och Dietz 1995) och val av hållbar 

mat (Wiidegren 1998). Vissa har mycket starka normer och värden när det kommer till 

hållbarhet, medan det inte betyder lika mycket för andra. Studier visar också individuella 

skillnader i hur starkt konsumenterna känner sig kopplade till naturen (Nisbet, Zelenski, 

och Murphy 2009), hur mycket de oroa sig för miljön samt hur de uppfattar hållbara 

beteenden. Dessutom har det visat sig att personer som är utåtriktade, noggranna och 

bekymrar sig för naturen och klimatförändringen ofta har hållbara konsumtionsvanor 

(Fraj och Martinez 2006; Mainieri et al. 1997). Vidare har studier visat att demografi har 

en inverkan på hållbara konsumtionsvanor (Diamantopoulos et al. 2003; Gifford och 

Nilsson 2014; Murphy, Kangun, och Locander 1978). Vissa studier har visat skillnader 

mellan män och kvinnor, där kvinnor beter sig mer hållbart. Orsaker till detta kan vara 

att kvinnor tenderar att vara mer öppna till nya erfarenheter (Dietz, Kalof, och Stern 

2002; Eagly 2009; Luchs och Mooradian 2012). Andra studier visar att yngre, liberala 
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och högt skolade konsumenter beter sig mer hållbart, eftersom de är lätt mottagliga för 

ny information och nya vanor (Gilg, Barr, och Ford 2005; Granzin och Olsen 1991; 

Roberts 1993; Semenza et al. 2008). 

2.1.4 Känslor och kognition 

När en konsument bestämmer sig för något är det antingen den affektiva eller den 

kognitiva sidan som dominerar och driver till ett beslut, beroende på situationen (Shiv 

och Fedorikhin 1999). Dessa två begrepp kan ha mycket olika sätt att gå till väga när det 

gäller att göra hållbara beslut (Marx et al. 2007), men de har mycket att göra med 

varandra och diskuteras därför i samma kapitel. Först beskrivs positiva och negativa 

känslors inverkan på hållbara beslut, varefter kognitionens roll i samma situation 

granskas.          

Rädslor, skuldkänslor och sorg är alla negativa känslor som kan användas som medel för 

att påverka konsumentbeteende (White et al., 2019). Rädsla används ofta som 

kommunikationsmedel för att främja hållbart beteende (Banerjee, Gulas, och Iyer 1995). 

Det är dock viktigt att varken använda denna metod för intensivt eller för svagt, utan på 

en måttlig nivå för att få det mest effektiva resultatet. Dessutom borde känslan av rädsla 

kombineras med information om vad som önskas av konsumenten, för mest effektiva 

resultat (Li 2014; Osbaldiston och Sheldon 2002). Skuldkänslor kan användas som 

metod för att förändra konsumentbeteende i hållbara frågor, eftersom konsumenter ofta 

känner sig ansvariga för naturen (Kaiser och Shimoda 1999). Förutsedda skuldkänslor 

kan alltså användas för att påverka konsumenternas hållbara beteende (Grob 1995; 

Kaiser 2006; Mallett 2012; Steenhaut och Kenhove 2006). Vidare har forskare kommit 

fram till att sorg kan användas för att främja hållbara attityder och beteenden (Sevillano, 

Aragonés, och Schultz 2007).  Det har visat sig att det är mer sannolikt att människor 

som känner sorg utför hållbara handlingar, som till exempel donerar till organisationer 

med hållbara mål (Schwartz och Loewenstein 2017). Denna effekt försvann dock när 

personen inte mer kände sorg, vilket betyder att sorg bara fungerar som en metod just 

då när personen känner känslan, men inte mer efteråt när sorgekänslan har gått över. 

Konsumenter tenderar att engagera sig i hållbara beteenden när de känner att de uppnår 

en positiv känsla av det miljöfrämjande beteendet (Corral-Verdugo et al. 2009). Känslor 

som glädje och stolthet har visat påverka konsumenters hållbara beteenden som till 

exempel genom att minska på användningen av engångsvattenflaskor gjorda av plast 

(Peter och Honea 2012). Och andra sidan kan dessa positiva känslor också fungera emot 
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hållbara handlingar, som att köra en bil som går på bensin, vilket för många förenklar 

och försnabbar många situationer, men inte gynnar miljön (Steg 2005). Personer som 

känner stolthet tenderar att bete sig mer hållbart, delvis eftersom stolthet har att göra 

med en känsla av effektivitet (Antonetti och Maklan 2014). Slutligen kan positiva 

miljöfrämjande handlingar leda till hopp, vilket igen kan leda till klimataktivism och 

hållbart beteende (Feldman och Hart 2018; Smith och Leiserowitz 2014). 

Vissa påstår att människors brist på förståelse i miljöfrågor beror på bristen på kunskap 

om ämnet (Gifford 2011), överbelastning av information (Horne 2009; Neumann, 

Roberts, och Cauvin 2012) samt förvirring (Chen och Chang 2013), vilket kan leda till 

lågt engagemang i hållbart beteende. Vidare har forskare kommit fram till att 

intelligens (Aspara, Luo, och Dhar 2017), utbildning (Gifford och Nilsson 2014) och 

kunskap (Levine och Strube 2012) främjar mottagligheten och förståelsen i hållbara 

handlingar och beteenden. Det är klart att ifall människor inte vet om existerande 

problem, deras möjliga konsekvenser eller hur problemen kan brottas, att de inte 

engagerar sig i att försöka bekämpa problemen (Gifford och Nilsson 2014).  

Att eko-märka produkter kan vara ett fungerande sätt att lära konsumenter om hållbara 

produkter (Parguel, Benoˆıt-Moreau, och Larceneux 2011) samt hjälpa dem göra 

miljövänliga beslut (Borin, Cerf, och Krishnan 2011; Taufique, Vocino, och Polonsky 

2017; Thøgersen 2000). Det har också föreslagits att eko-märken skulle vara mer 

effektiva ifall andra produkter som inte var lika miljövänliga skulle ha ett märke som 

framhävde de miljöskadliga egenskaperna i produkten (Borin, Cerf, och Krishnan 2011). 

Vidare kan man använda inramning (framing) för att främja hållbara beslut (Ungemach 

et al. 2018) genom att framhäva framtida förluster istället för framtida vinster, eftersom 

konsumenter bryr sig mer om vad de eventuellt har att förlora (Hardisty och Weber 

2009). Framhävning av eventuella förluster kombinerat med detaljerad information om 

hur man ska bete sig för att hindra detta från att hända har visat sig vara mycket effektivt 

(White, MacDonnell, och Dahl 2011). 

2.1.5 Påtaglighet 

Miljövänliga handlingar är för många en självklarhet, men för andra som inte har lika 

mycket kunskap om hållbara handlingar och beteenden, kan dessa handlingar kännas 

mycket abstrakta i förhållande till det individuella jaget (Reczek, Trudel, och White 

2018). Eftersom många hållbara beteenden kräver att konsumenten lämnar bort vissa 

andra gamla beteenden är det mycket viktigt att personen förstår varför. Annars kommer 
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inte förändringen i beteendet att vara långvarigt, eftersom det är osannolikt att 

konsumenter gör större förändringar om problemet känns abstrakt (Griskevicius, Cantú 

och Vugt 2012). Dessutom är det svårt att hålla reda på resultaten av de miljövänliga 

valen, eftersom förändringarna sker i så pass långsam takt och under en lång period, 

vilket gör det svårt att mäta dessa förändringar (Carrete et al. 2012; Gifford 2011; Weber 

2010). White et al. (2019) föreslår därför några idéer till hur man kunde göra hela 

konceptet hållbarhet mer påtagligt. Dessa idéer inkluderar matchande av tidsbundet 

fokus, kommunicerande av lokala och proximala effekter samt konkret kommunikation. 

Konsumenter är ofta fokuserade på nuet, medan hållbarhet ofta ses mer ur ett 

framtidsperspektiv. Detta leder till att konsumenter lätt tänker på hållbarhet som ett 

abstrakt begrepp, och därmed blir också hela begreppet mindre eftersträvansvärt i 

förhållande till andra problem i nuet (Hardisty och Weber 2009; Vugt, Griskevicius, och 

Schultz 2014). Som en lösning på detta har det föreslagits att uppmuntra konsumenten 

till att tänka mer abstrakt och att fokusera på de framtida fördelarna dagens hållbara 

handlingar kommer att leda till (Reczek, Trudel, och White 2018), som till exempel att 

tänka på framtida generationer och deras välbefinnande (Wade-Benzoni, Tenbrunsel 

och Bazerman, 1997).  

Genom att fokusera mer på aktuella och lokala konsekvenser till miljöfrämjande 

beteenden för till exempel specifika städer eller regioner kunde hållbara handlingar och 

beslut göras mer påtagliga och relevanta för konsumenterna (Leiserowitz 2006; Scannell 

och Gifford 2013). Ifall konsumenten ser konsekvenserna som mer personliga och något 

som påverkar sin egen stad eller kommun, kan det leda till ett mer hållbart beteende 

(Weber 2010).  

Ett annat sätt på vilket problemet med abstrakthet kan hanteras är genom att göra 

problemet så konkret och relevant för sig själv som möjligt (Akerlof et al. 2013; 

Arnocky et al. 2014; Li, Johnson, och Zaval 2011; Reczek, Trudel, och White 2018; 

Spence, Poortinga, och Pidgeon 2012). Ett sätt att göra detta är genom kommunikation 

av de omedelbara konsekvenserna ohållbara beteenden har på miljön, som 

klimatförändringen (Paswan, Guzmán, och Lewin 2017), samt gå igenom klara steg som 

kunde tas för att tackla problemet (White, MacDonnell, och Dahl 2011). Genom att 

kommunicera och diskutera kan man göra det klarare vad olika handlingar kan leda till, 

och vad konsekvenserna kan vara ifall inga handlingar tas. Kommunikation genom 

levande bilder, jämförelser och olika berättelser kan göra det enklare för konsumenten 

att förstå och kunna föreställa sig scenariot i verkligheten (Marx et al. 2007).  
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2.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis står SHIFT för social påverkan, vaneformering, det individuella 

jaget, känslor och kognition samt påtaglighet. Dessa faktorer kan användas för att främja 

hållbarare konsumentbeteenden i olika situationer.  

Social påverkan är en av de mest effektiva faktorerna, eftersom människor är sociala 

varelser, och tar i beaktande vad personer runt omkring gör, tycker och känner. Social 

påverkan kan ske genom sociala normer, sociala identiteter eller genom sociala 

eftersträvanden. Sociala normer handlar om tron på vad som är socialt acceptabelt, och 

detta kan ha en mycket stark påverkan på hållbara val och handlingar. Sociala 

identiteter, det vill säga hur personer ser sig själv, hurdan ingrupp hen hör till samt ifall 

personen ser sig själv som någon som oftast gör hållbara val, har också en stark påverkan 

på hurdana val som görs när det kommer till hållbarhet. Slutligen kan sociala 

eftersträvanden ha ett starkt inflytande på konsumenternas hållbara val, eftersom 

konsumenter tenderar att välja hållbara alternativ för att imponera på andra, eller också 

för att förmedla sitt sociala status. Dock kan detta sociala eftersträvande också ha en 

negativ inverkan på hållbara beteenden, ifall de associeras med icke-önskvärda status.  

Vaneformering handlar om hur man kan ändra på en vana, vilket i många fall kan vara 

knepigt, speciellt ifall vanan utförs dagligen och därmed har blivit automatiserad. 

Vaneformering kan brottas med hjälp av vanediskontinuitet, där kontexten var vanan 

utförs ändras, genom att göra det hållbara valet förstahandsval eller på annat sätt göra 

det enklare att utföra den hållbara vanan än den ohållbara, genom straff eller genom 

belöningar. Straff i detta fall inkluderar böter, tariffer eller skatter, och belöningar kan 

vara små presenter, rabatter eller andra monetära belöningar.  

Det individuella jaget har till mycket stor del att göra med hur, vad och varför 

konsumenter konsumerar som de gör. Faktorer som påverkar det individuella jaget är 

självbegreppet, självintresset, själv-konsistensen samt individuella skillnader. Kort sagt 

vill vi som konsumenter upprätthålla en positiv självbild, och det vi konsumerar måste 

gå i linje med vårt självbegrepp, för att det inte ska uppstå konflikter. Konsumenter 

bildar automatiskt defensiva reaktioner ifall de märker att det egna beteendet inte är 

miljövänligt, eftersom de strävar efter att upprätthålla den positiva bilden av sig själv. 

Dessutom vill konsumenter se sig själva som konsistenta i sina beteenden, vilket kan 

medföra hållbart beteende också i framtiden, ifall de en gång gjort ett hållbart val.  
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Känslor och kognition kan båda påverka det hållbara beteendet mycket starkt. Och ena 

sidan används positiva och negativa känslor mycket i reklam för att styra 

konsumentbeteendet i en önskvärd riktning. Speciellt rädsla, skuld, sorg, glädje och 

stolthet är känslor som kan ha ett starkt inflytande på konsumtionsvanor. Och andra 

sidan har forskare kommit fram till att kognitiva faktorer som intelligens, utbildning och 

kunskap ökar mottagligheter och förståelsen för miljöfrämjande beteenden.  

Påtaglighet är den sista faktorn i SHIFT-modellen, och den handlar om hur hela 

konceptet med hållbarhet kunde göras mer konkret för de som känner att begreppet är 

abstrakt och endast handlar om framtiden. Detta problem kunde brottas genom 

matchande av tidsbundet fokus, fokus på lokala konsekvenser samt mer konkret 

kommunikation. 
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3 METODBESKRIVNING 

I detta kapitel presenteras avhandlingens empiriska undersökning. Först diskuteras 

forskningsansatsen och val av forskningsmetod, varefter datainsamling, intervjuguiden 

och urval kommer att presenteras. Vidare beskrivs analys av data, och slutligen granskas 

studiens forskningskvalitet. I tabell 1 har delområdena samt tillvägagångssätten för 

undersökningen sammanfattats.  

Tabell 1  Sammanfattning av den empiriska undersökningen 

DELOMRÅDE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Forskningsansats Abduktiv 

Forskningsmetod Kvalitativ 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer 

Urvalsstrategi (företag) Ändamålsenligt urval 

Urvalsstrategi (informanter) Slumpmässigt urval 

 

3.1 Forskningsansats 

Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2016) finns det tre grundläggande förhållningssätt 

som forskare kan ha när de undersöker ett fenomen. Dessa ansatser inkluderar en 

deduktiv, en induktiv samt en abduktiv ansats, och anger förhållandet mellan teori och 

forskning.  

En deduktiv ansats innebär att forskaren börjar med att bekanta sig med existerande 

teorier inom det valda forskningsområdet. På basen av dessa formas en teoretisk 

referensram och hypoteser, och slutligen görs själva undersökningen. Denna metod är 

den vanligaste av de tre metoderna, och strävar oftast till att kontrollera ifall en teori kan 

bekräftas eller förkastas (Saunders et al., 2016).  

En induktiv ansats är på sätt och vis motsatsen till en deduktiv ansats. Med andra ord 

handlar en induktiv metod om att generera ny teori utifrån informationen som samlats 

in via den empiriska undersökningen istället för att utföra den empiriska 

undersökningen på basen av tidigare forskning och teorier. Den induktiva metodens 

syfte är att hitta något nytt genom att samla in data, analysera det och komma fram till 

ett resultat som vidare kan användas som grund för att utveckla en ny teori (ibid).  
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Den sista ansatsen, den abduktiva ansatsen, är en blandning av de två ovannämnda 

metoderna. I den abduktiva ansatsen hoppar fokus fram och tillbaka mellan den 

deduktiva och den induktiva ansatsen (ibid). Den abduktiva ansatsen är en metod som 

har börjat användas mer och mer, eftersom forskare allt mer har börjat se på förhållandet 

mellan teori och data som en interaktiv process (Easterby-Smith, Thorpe & Jackson 

2012). I denna forskning har en abduktiv forskningsansats utnyttjats. Motiveringen till 

detta val är att ansatsen anses vara mest lämplig eftersom den tillåter mycket flexibilitet 

samt möjligheten att vid behov ändra riktning. Forskningens utgångspunkt är 

existerande teori, men det är sannolikt att resultaten och analysen från det insamlade 

datamaterialet kontribuerar till ny teori. 

3.2 Forskningsmetod 

Val av forskningsmetod har till stor del att göra med syftet och forskningsfrågorna i 

studien.  Forskningsmetoden kan antingen vara kvantitativ eller kvalitativ, beroende på 

ifall forskaren är ute efter att jämföra variabler och analysera stora mängder data, eller 

få en djupare förståelse i ett fenomen (Saunders et al., 2016). Kvantitativ forskning 

associeras ofta med en deduktiv ansats, där fokus ligger i att använda data för att testa 

en teori. Metoden används ofta för att undersöka relationer mellan variabler, utföra 

numeriska mätningar samt analysera dem med hjälp av olika statistiska och grafiska 

metoder. En kvantitativ undersökning görs ofta med hjälp av enkäter och frågeformulär, 

men kan också utföras genom strukturerade intervjuer och observationer (ibid).  

Den kvalitativa forskningsmetoden associeras ofta med en induktiv ansats, men görs nu 

för tiden ofta också i samband med en abduktiv forskningsansats. Datainsamlingen är 

inte standardiserad, utan processen är flexibel och interaktiv. Frågorna och 

procedurerna kan ändras så att hela processen är så naturlig som möjligt, för att få fram 

så mycket information och förståelse som möjligt. Syftet med denna avhandling är att 

undersöka hur man kunde motivera konsumenter att använda färre plastpåsar. För att 

uppnå syftet och få en djupare förståelse valdes därmed en kvalitativ forskningsmetod.  

Kvalitativa undersökningar kan bestå av antingen en datainsamlingsmetod (mono 

method qualitative study) eller av flera kombinerade metoder (multi-method qualitative 

study, Saunders et al., 2016). För att uppnå syftet med denna avhandling, användes en 

datainsamlingsmetod, semi-strukturerade intervjuer. 
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3.3 Urval 

Oberoende av studiens syfte och forskningsfrågor, är det väldigt viktigt att samplet som 

väljs för studien är meningsfullt, väl motiverat samt representerar hela populationen 

som undersöks (Becker, 1998). Enligt Saunders et al. (2016) måste ett sampel plockas 

ifall det är omöjligt att undersöka hela populationen på grund av budgetar eller brist på 

tid. I denna studie kan omöjligen alla konsumenter studeras, och därför har ett sampel 

plockats ut. Barnett (2002) argumenterar dessutom att ju färre sampel som väljs ut, 

desto mer detaljerad information kan erhållas. Det som dock inte får glömmas när 

samplet väljs ut, är att forskningsfrågorna måste kunna besvaras med hjälp av det 

utvalda samplet.   

3.3.1 Urval av företag 

För tillfället har 25 företag gått med i plastpåsavtalet (situationen 9.9.2019, Kassi-info, 

2019). Eftersom avtalen som tidigare nämndes är olika för varje företag, gjordes ett val 

att fokusera på företag som hade mycket liknande avtal. Urvalsplaneringen började med 

att gå igenom alla företag som är med i plastpåsavtalet. Alla företag har gjort ett eget 

skräddarsytt avtal gällande innehållet i avtalet samt hurdana åtgärder företaget kommer 

att vidta för att uppnå plastpåsavtalets mål. Det är dock klart att samma teman 

uppkommer i de flesta avtal. De stora teman som framkommer, det vill säga åtgärder 

som kan tas i bruk för att minska på plastpåsar, inkluderar att sätta ett pris på plastpåsar, 

ha ett större utbud på andra alternativ (som papperskassar och bomullskassar), skolning 

av arbetarna i företaget och rådgivning av kunder, ett höjt pris på plastpåsar samt ett val 

att helt och hållet avlägsna plastpåsar från utbudet och butiken.  I tabell 2 har de olika 

åtgärderna som företagen tagit i bruk sammanfattats. 

Tabell 2 Sammanfattning av åtgärder 

Åtgärd Antal företag 

Pris på plastpåsar 21 

Fler alternativ till plastpåsar 21 

Skolning och rådgivning 20 

Höjt priset på plastpåsar 3 

Avstått från plastpåsar 3 
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Som tabellen visar, har 21 företag satt ett pris på plastpåsarna. Vissa hade redan ett pris 

före de gick med i plastpåsavtalet, medan andra satte ett pris då de gick med i avtalet. 21 

stycken företag har skaffat fler alternativ och hållbara kassar, som bomullskassar och 

papperskassar, samt minskat på de små plastpåsarna som tidigare har getts gratis vid 

kassan. Dessa små påsar finns i vissa butiker inte alls vid kassan mer, medan andra 

butiker har dem där och ger en påse ifall kunden begär. 20 företag har aktivt börjat skola 

sin personal, som i sin tur rådgiver kunderna och ger tips om hur de kunde välja mer 

hållbara alternativ istället för plastpåsar. Många företag kommunicerar också de 

negativa sidorna med plastpåsar samt hur de påverkar klimatet både i interna och 

externa kanaler. Kampanjer har också gjorts för att höja medvetenheten om hållbara val 

bland kunderna i till exempel Musti & Mirri. Vidare har tre företag höjt priset på 

plastpåsarna, och slutligen har tre andra företag helt och hållet bestämt sig för att avstå 

från plastpåsar (Sitoumus2025, 2019). 

Efter att noga ha gått igenom företagen som gått med i plastpåsavtalet, jämfört avtalen 

och åtgärderna som de tagit i bruk genom att koda och kategorisera dem, valdes de avtal 

som inkluderar flest olika åtgärder. I denna kategori fanns endast ett företag om man 

bortser från de stora matbutikskedjorna. Detta företag var Stockmann, vilket därmed 

valdes. Motivering till detta val är att det är önskvärt att informanterna som intervjuas 

ska vara vana med så många tillgängliga åtgärder som möjligt. I andra fall finns risken 

att det påverkar resultatet, ifall en åtgärd inte används i företagets butiker och 

konsumenten inte är van vid det. Ifall resurserna hade räckt till, skulle det ha varit 

intressant att jämföra företag med olika avtal, och se ifall det finns en skillnad och 

resultatet påverkas av de olika åtgärderna som har tagits i bruk. 

3.3.2 Urval av informanter 

Urvalet av informanterna var ett sannolikhetsurval. Samplen valdes slumpmässigt 

genom att stå utanför Stockmanns butiker och fråga kunderna som kom ut ifall de skulle 

gå med på att bli intervjuade. Faktorer som ålder och kön hade inte en inverkan på 

personerna som frågades. Samplen plockades utanför Stockmann i Helsingfors. 

 I tabell 3 har informanternas information sammanfattats. Tabellen inkluderar 

informantens kön, ålder, utbildning, sysselsättning samt intervjuns längd och tidpunkt. 

Könsfördelningen var ganska jämn, sex kvinnor respektive fyra män gick med på att bli 

intervjuade. Skillnaden i åldersfördelningen var extremt liten, alla informanter förutom 
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en var mellan 22 och 27 år. Slutligen var fem informanter studerande, fyra informanter 

i arbetslivet och en informant arbetslös. 

Tabell 3 Undersökningens informanter 

Informant Kön Ålder Utbildning Sysselsättning Intervjulängd 

Informant 1 K 22 Pedagog Studerande 38 min 

Informant 2 M 26 Ingengör Arbetare 20 min 

Informant 3 K 25 Ekonom Arbetare 21 min 

Informant 4 K 23 Ekonom Studerande 23 min 

Informant 5 K 22 Student Studerande 18 min 

Informant 6 M 26 Student Studerande 15 min 

Informant 7 M 26 Ekonom Arbetslös 15 min 

Informant 8 K 46 Merkonom Arbetare 16 min 

Informant 9 K 25 Ekonom Studerande 22 min 

Informant 10 M 27 Tradenom Arbetare 20 min 

 

3.4 Datainsamling 

Intervjuer kan göras både i kvantitativ och i kvalitativ forskning, men skillnaden är att i 

kvantitativa forskningar är intervjuerna strukturerade och följer ofta forskarens frågor i 

logisk ordning, medan fokus i intervjuerna i kvalitativa forskningar ligger i informantens 

tankar och åsikter. Intervjuerna är ofta öppna eller semi-strukturerade, och informanten 

uppmuntras att berätta så mycket som möjligt, fastän ämnet kanske ibland går åt ett 

annat håll än planerat (Bryman & Bell, 2011). Semi-strukturerade intervjuer följer ofta 

en lista med frågor (intervjuguiden), men tillåter både relevanta och mindre relevanta 

diskussioner kring ämnena emellan frågorna (ibid). Forskaren kan också komma på nya 

frågor som inte ingår i intervjuguiden medan intervjun pågår, ifall diskussionen går in 

på områden som inte var planerade att diskuteras, men forskaren anser att kunde vara 

till nytta. Kort sagt ska alla frågor i intervjuguiden diskuteras i något skede, men 

ordningen är inte det viktigaste, processen är flexibel och det måste finnas rum för 

informanten att fritt berätta om ämnen som till hen är relevanta och viktiga i 

diskussionen (Bryman & Bell, 2011). 
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Intervjuguiden fungerade bra i alla intervjuer, och i så gott som alla intervjuer gick 

intervjun smidigt framåt och frågorna kom i logisk ordning. Några enstaka frågor 

hoppade i ordningen, eftersom diskussionen gick åt ett annat håll än förväntat, och jag 

ansåg det lämpligt att fråga vissa frågor i annan ordning. Feedbacken jag fick efter 

intervjuerna var positiv i varje fall. Informanterna ansåg ämnet vara mycket intressant 

och frågorna lämpliga. Det var tydligt att vissa hade en massa att säga och pratade på 

utan att jag fråga dem desto mer, medan andra svarade mycket kort. Fortsättningsfrågor 

frågades ibland för att upprätthålla diskussionen, men i vissa fall var det svårt, och då 

räckte inte intervjun särskilt länge. 

Efter intervjun är det relevant att kort anteckna hur intervjun gick, ifall informanten var 

pratsam och samarbetsvillig eller nervös, var intervjun tog plats, ifall det var ett tyst rum 

eller ett högljutt café med många andra människor, samt den allmänna känslan som 

intervjun ledde till, ifall tillräckligt med information erhölls och ifall nya tankar och idéer 

uppstod (Bryman & Bell, 2011). Allmänt var de flesta informanterna lugna före och under 

intervjun. Några informanter verkade vara lite nervösa då intervjun startade, men de 

lugnade sig snabbt efter att de första frågorna var över. Det var intressant att märka hur 

vissa använde sig mycket av kroppspåk och gester för att uttrycka sig, medan andra satt 

helt stilla under hela intervjun. Den allmänna känslan före, under och efter intervjuerna 

var i samtliga fall mycket positiv. Alla informanter hade tagit sig god tid för intervjun, de 

hade en positiv attityd och alla verkade vara mycket ärliga fastän vissa frågor var lite mer 

personliga.  

Alla informanter gav sitt samtycke till att intervjuerna bandades in, vilket gjorde att fokus 

under intervjun kunde ligga i intervjuns innehåll och diskussionen med informanten. 

För att öka på trovärdigheten, fick inte informanterna intervjufrågorna i förväg. På detta 

sätt kunde de inte förbereda sig på förhand, och svaren blev mer trovärdiga. Det enda de 

fick veta var att intervjun handlade om minskande av plastpåsar.  

Datainsamlingen skedde mellan 26.12.2019 och 26.1.2020. Intervjuernas längd 

varierade mellan 15 minuter och 38 minuter. Intervjuerna utfördes på olika platser, 

några i ett café, några i ett bibliotek och en på arbetsplatsen. Två stycken caféer var 

mycket högljudda och vi hamnade båda vara mycket koncentrerade för att höra vad den 

andra sa. Resten av platserna var lugnare, och det var lättare att ha en diskussion. I några 

fall bokade vi in en annan dag för intervjuerna istället för den dagen då informanterna 

stannades utanför Stockmann.  
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Dokumenteringen av data från intervjuerna gjordes både genom en preliminär 

dokumentering och en sekundär dokumentering. Den preliminära dokumenteringen 

gick ut på att under intervjuerna anteckna sådant som kanske inte skulle kunna uppfattas 

i efterhand genom att lyssna på inbandningarna. Dessa faktorer kunde inkludera 

förändringar i tonfall, kroppsspråk samt gester. Denna del var desto viktigare att 

dokumentera med tanke på analysen, eftersom transkriberingen skedde externt. Den 

sekundära dokumenteringen var den mer tekniska delen, det vill säga inbandningen av 

intervjuerna samt transkriberingen.  

3.5 Uppbyggnad av intervjuguiden 

Frågorna i intervjuguiden ska vara formulerade så att de hjälper till att svara på syftet 

och forskningsfrågorna, men det är dock viktigt att frågorna inte är för specifika eller på 

annat sätt ledande till ett visst svar. Frågorna måste vara formulerade på ett 

lättförståeligt sätt så att det inte uppstår missförståelser. En tydlig uppbyggnad gör att 

intervjun blir en logisk process och diskussion, vilket också förenklar arbetet efter 

intervjun (Bryman & Bell, 2011).  

Syftet med denna avhandling är att få en djupare förståelse i vad som påverkar 

konsumenternas konsumtion av plastpåsar, samt hur man kunde motivera dem att 

använda färre plastpåsar. Intervjuguiden är uppdelad i två huvuddelar. Tanken bakom 

uppbyggnaden av den första delen är att få en grundförståelse i konsumentens 

(informantens) plastpåskonsumtionsvanor, hur hen ser på användningen av plastpåsar 

samt allmänt informantens tankar kring hållbara val och attityder till åtaganden för att 

minska användningen av plastpåsar. Denna del innehåller också frågor om informantens 

ålder, kön, utbildning och arbete, eftersom dessa faktorer allmänt kan ha en inverkan på 

attityder och beteenden (Bryman & Bell, 2011). 

Den andra huvuddelen av intervjuguiden är uppbyggd på basen av den teoretiska 

referensramen, det vill säga SHIFT-modellen, och behandlar därmed faktorerna social 

påverkan, vaneformering, det individuella jaget, känslor och kognition samt påtaglighet. 

Avsikten är att med hjälp av faktorerna i SHIFT-modellen komma fram till hur man på 

bästa och mest effektiva sätt kunde få konsumenter att aktivt och medvetet använda färre 

plastpåsar.  
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3.5.1 Intervjuguiden 

I tabell 4 har de olika teman i huvuddelarna samt vilka frågor som hör till vilket tema 

sammanfattats. Fråga 1–19 hör till den första huvuddelen, där informanten svarar på 

bakgrundsfrågor samt frågor gällande plastpåskonsumtionsvanor. Fråga 20–39 

behandlar sedan de olika delarna i SHIFT-modellen var för sig. Eftersom det är mycket 

sannolikt att informanterna kommer att vara både finsk- och svenskspråkiga, gjordes 

intervjuguiden först på svenska, och översattes sedan till finska. Frågorna är med andra 

ord samma så långt det går, men på grund av att vissa ord inte kan översättas exakt, kan 

det förekomma minimala olikheter i frågorna. Helheten och innehållet är dock det 

samma. Den svenskspråkiga intervjuguiden i sin helhet finns i bilaga 1, medan den 

översatta finska intervjuguiden hittas i bilaga 2 i slutet av denna avhandling.  

Tabell 4 Uppdelning av frågorna i intervjuguiden 

Tema Fråga 

Bakgrundsfrågor Fråga 1–8 

Plastpåsvanor Fråga 9–19 

Vaneformering Fråga 20–25 

Social påverkan  Fråga 26–28 

Individuella jaget Fråga 29–31 

Känslor och kognition Fråga 32–33 

Påtaglighet Fråga 34–38 

Allmänna kommentarer Fråga 39 

 

3.5.2 Pilotintervju 

För att få en helhetsbild av hur intervjun kommer att se ut, ansåg jag det vara nödvändigt 

att testa intervjuguiden med hjälp av en pilotintervju (Silverman, 2009). Pilotintervjun 

utfördes med en bekant före den officiella datainsamlingsprocessen började.  Med hjälp 

av pilotintervjun kan strukturen på intervjuguiden och följden på frågorna vid behov 

ändras, för att göra intervjun mer flytande och logisk. Vidare kan frågorna omformuleras 

för att undvika missförstånd, och frågor som är irrelevanta kan tas bort (Mikuska, 2017). 

Efter pilotintervjun byttes platsen på några frågor, eftersom det kändes mer logiskt att 
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ha dem på andra platser. Vissa frågor omformulerades också, för att det skulle bli riktigt 

klart och tydligt vad som menades med frågan. Dessutom togs två frågor helt och hållet 

bort. Delvis för att de kändes irrelevanta, och delvis för att de redan hade diskuterats 

under en annan fråga.  

3.6 Analys av data 

Kvalitativa undersökningars mål är att förändra det insamlade datamaterialet till 

slutsatser (Patton, 2002). Alla intervjuer transkriberades efter datainsamlingen. 

Transkriberingen sköttes externt hos Tutkimustie Oy. Efter att alla transkriberingar var 

klara började genomgången av rådata. För analysprocessen användes en av Ashworth et 

al. (2019) metoder; förfining (refinement) samt några av Spiggles (1994) metoder; 

kodning, kategorisering, abstraktion, dimensionalisering och integration.  

Analysen av data började med förfining av data. Denna metod innebär att all rådata gås 

igenom och det relevanta märks ut, medan det data som inte är relevant för forskningens 

syfte utesluts (Ashworth et al., 2019). Det insamlade data innehöll inte mycket 

information som inte var relevant för forskningen. Vidare fortsatte analysprocessen med 

kodning och kategorisering av intervjuerna. Denna metod innebär att enheter av data 

märks ut på olika sätt, för att sedan enkelt kunna klassificeras och göra det enklare att 

identifiera mönster i data. Kategorisering sker oftast på samma gång som data kodas 

(Spiggles, 1994). Den preliminära kategoriseringen gjordes på basen av teman i 

intervjuguiden och teorin, och vidare gjordes sedan ytterligare en kategorisering inom 

de preliminära huvudteman.  

Nästa steg i analysprocessen var abstraktion. Abstraktion bygger på kategoriseringen, 

och innebär att mer generella koncept och kategorier identifieras genom att till exempel 

para ihop olika kategorier till mer abstrakta och generella begrepp. Vidare jämfördes 

sedan likheter och olikheter i resultaten mellan de olika kategorierna och nivåerna inom 

dem. Informanternas svar dimensionaliserades, vilket innebär att egenskaper utforskas 

med hjälp av dimensioner, för att undersöka ifall vissa dimensioner har större påverkan 

än andra. Slutligen integrerades de identifierade dimensionerna med den existerande 

modellen (Spiggle, 1994). Denna slutliga modell visas i figur 6, för att visualisera den 

teoretiska kontributionen.  
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3.7 Studiens forskningskvalitet 

För att en studie skall vara trovärdig krävs det att forskaren själv kritiskt analyserar 

studiens kvalitet. Eftersom analyseringen av data i kvalitativa forskningar görs av 

forskaren själv finns risken för att tolkningen och analyseringen blir subjektiv, eftersom 

forskaren själv bestämmer vad som är intressant och relevant, samt vad som lämnas bort 

helt och hållet (Bryman & Bell, 2013). Eftersom de traditionella kvalitetsmåtten 

reliabilitet och validitet lämpar sig bättre för kvantitativa studier föreslår Eriksson och 

Kovalainen (2008) att kvaliteten mäts med hjälp av tillförlitlighet (trustworthiness). 

Tillförlitlighet kan delas upp i fyra dimensioner, trovärdighet (credibility), överförbarhet 

(transferability), pålitlighet (dependability) och bekräftelsemöjlighet (confirmability). 

Dessa mått har utnyttjats för att mäta kvaliteten på forskningen som gjordes för denna 

avhandling. 

Trovärdighet handlar om att forskaren ska ha tillräckligt bra kännedom inom ämnet 

som studeras samt tillräckligt med data för att understöda sina resultat och påståenden. 

Vidare innebär trovärdighet att forskaren ska ha gjort starka samband mellan 

observationer och teori, samt gjort en trovärdig tolkning av data, så att andra forskare 

kan hålla med om resultaten på basen av materialet. Trovärdighet har uppnåtts genom 

en klar genomgång av metod samt en organiserad resultatdel som innehåller ett flertal 

så exakta citat som möjligt, för att förstärka forskarens påståenden. Vissa av citaten i 

resultatdelen är på originalspråk, medan resten är översatta av skribenten. Dessutom 

har citaten förfinats en aning för att förenkla läsningen, genom att ta bort onödiga 

utfyllnadsord och korta meningar i mitten av citaten som inte är relevanta för resultatet 

i fråga. 

Överförbarhet handlar om till vilken grad resultaten som fås kan överföras till andra 

liknande kontexter. Hög överförbarhet kan vara relativt svår att uppnå i kvalitativa 

studier eftersom resultaten påverkas av både intervjuarens och informantens subjektiva 

uppfattningar och tolkningar. Graden av överförbarhet har dock ökats genom att den 

utvecklade modellen som har identifierats på basen av resultaten kan tillämpas i 

liknande sammanhang i andra länder, där kulturen påminner om den finska kulturen. 

Pålitlighet innebär att forskaren öppet berättar om hur forskningsprocessen har 

framskridit, att den varit logisk, spårbar och dokumenterad, så att likande resultat skulle 

kunna uppnås ifall studien upprepades. I denna studie har hela processen 

dokumenterats från början till slut. Först och främst formades syftet med hela studien 
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samt forskningsfrågorna, varpå den teoretiska referensramen byggdes upp. Efter detta 

justerades forskningsfrågorna lite, varefter metodkapitlet beskrevs i detalj, allt från 

forskningsansats till urval, uppbyggnad av intervjuguiden, datainsamling och analys av 

data. Under intervjuerna gjordes anteckningar medan de spelades in, och efteråt 

transkriberades intervjuerna ordagrant av en extern firma. Påståenden i resultaten och 

analysen stöds av citat.  

Bekräftelsemöjligheten handlar om till vilken grad resultaten och tolkningarna av 

resultaten är objektiva och neutrala. Resultaten ska överensstämma med data, och 

tolkningarna ska kunna kopplas till data på ett sätt som gör det är lätt för andra att förstå. 

(Eriksson & Kovalainen, 2008). Fullständig objektivitet är så gott som omöjlig att uppnå, 

men genom en klar struktur och genomgång av studiens metod, urval, resultat och analys 

kan bekräftelsemöjligheten stärkas. Alla intervjuer gjordes ansikte mot ansikte, och 

vidare gjordes en pilotintervju före den officiella datainsamlingsprocessen började, för 

att försäkra sig om att alla frågor i intervjuguiden var relevanta och logiska och därmed 

minimera risken för missförståelse. Slutligen bidrar inspelningen av intervjuerna samt 

den externa transkriberingen till ökad objektivitet. 

Alla informanter som gick med på att bli intervjuade kände forskaren från tidigare. Vissa 

var goda vänner medan andra var avlägset bekanta. Forskaren hade redan före 

datainsamlingsprocessen började funderat huruvida främmande konsumenter skulle gå 

med på att bli intervjuade, speciellt eftersom det var frågan om en längre intervju. 

Funderingarna visade sig vara sanna eftersom inte en enda främmande person gick med 

på att bli intervjuad. Därmed kunde man argumentera ifall samplet verkligen var helt 

och hållet slumpmässigt, fastän största delen av konsumenterna som frågades var 

främmande. Och andra sidan kan det finnas positiva sidor med att alla informanter var 

bekanta. Några frågor i intervjuguiden kunde ses som lite obekväma, och frågor som 

informanten tror att hen borde svara på ett visst sätt på kan påverka. I och med att alla 

var bekanta på något sätt, kunde man anta att informanterna kände sig mer bekväma i 

situationen, och att de vågade berätta sanningen istället för att försöka klura ut hurdant 

svar intervjuaren förväntade sig. Detta antagande bidrar till en förhöjd trovärdighet och 

bekräftelsemöjlighet.  
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4 EMPIRISKA RESULTAT  

I detta kapitel presenteras resultaten från den empiriska forskningen med hjälp av 

forskningsfrågorna, vilka är: 

1. Vad är konsumenternas tankar kring minskande av plastpåsar? 

2. Vilka faktorer påverkar konsumenternas konsumtion av plastpåsar? 

3. Hur kan man motivera konsumenter om att använda färre plastpåsar? 

Resultatkapitlet är uppdelat i tre delar. Först presenteras informanternas tankar kring 

hållbarhet och minskande av plastpåsar samt konsumtion av plastpåsar i allmänhet, för 

att få en bild av hurdana vanor de har. Efter presentationen av denna basinformation 

presenteras faktorer som påverkar informanternas konsumtion av plastpåsar.  Denna del 

går igenom all delar av SHIFT-modellen skilt för sig. Den sista delen sammanfattar 

resultaten om hur konsumenter kunde motiveras att använda färre plastpåsar. 

4.1 Informanternas tankar om plastpåsar 

För att få grundlig information om konsumenterna som intervjuades, hurdana de är som 

personer och vad de har för tankar kring hållbarhet överlag, blev informanterna i början 

ombedda att berätta lite om sig själva och vad de först tänker på när det hör ordet 

hållbarhet. 

4.1.1 Hållbarhet 

Alla informanter hade mycket liknande tankar, och de viktigaste orden som kom fram 

var återanvändning, miljövänlighet och att ta hand om naturresurser.  

”Jag ser det som till exempel att konsumtionsvaror utvecklas så att de alltid är återvinningsbara, 
och att de alltid går att återanvändas, och att man inte slösar bort naturresurser bara för skojs 
skul.” (Informant 2) 

“Det påminner om att du måste ta hand om all återvinning och ansvarsfull användning av 
resurser.” (Informant 4) 

“Återanvändning. Miljövänlighet.” (Informant 8) 

Dessutom nämndes ord som långsiktighet, litet koldioxidspår, att inte konsumera 

onödigt mycket så att material går till spillo, att vår planet inte mår bra och slutligen att 

konceptet i sig är mycket positivt och inspirerande.  

”Någo som är jättelångsiktigt och som kommer å va med ens liv eller nån annans en väldigt lång 
tid. Och det är någo som är bra, positivt. Någo sådär inspirerande.” (Informant 9) 
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“Återvinningsbara produkter och vanligtvis ett litet koldioxidavtryck.” (Informant 10) 

“Att vi har en planet som int mår jättebra just nu och att det är nånting vi borde fixa och hållbarhet 
är en av dom här delarna som hjälper att fixa det.” (Informant 1) 

 
Vidare ombads informanterna beskriva sin användning av plastpåsar med ett eller några 

ord. Här var svaren allt mellan att informanten ansåg sig använda för mycket till att hen 

ansåg sig ha förbättrat eller att hen kunde förbättra användning, det vill säga hade/ville 

minska på användningen av plastpåsar. Flera nämnde att matbutikens plastkassar 

fungerar utmärkt som skräppåsar.  

”Roskispåsar” (Informant 1) 

”Jag använder för mycket, jag borde nog alltid ta min egen väska med.” (Informant 2) 

“Jag sparar dem nog alltid, att de antingen i skåpet eller som roskispåsar. Och naturligtvis försöker 
jag undvika att skaffa dem, om det känns att jag har för många där hemma.” (Informant 4) 

“Förbättringsbart.” (Informant 5) 

“Jag har ganska bra lyckats med att minska på plastpåsar.” (Informant 6)  

“Jag använder för mycket, tyvärr.” (Informant 10) 

 

4.1.2 Konsumenternas plastpåskonsumtionsvanor 

Konsumenter tänker således ofta genast på matbutikens plastkassar när det talas om 

plastpåsar. Eftersom syftet med denna avhandling är att studera användningen av dessa 

mindre plastpåsar och inte matbutikens plastkassar, frågades informanterna till näst 

både om konsumtionsvana när det kommer till plastkassar, och efteråt deras vana när 

det kommer till uttryckligen plastpåsar, för att se ifall det finns en skillnad mellan de två 

och för att kunna jämföra dessa två. Det visade sig att det fanns en mycket stor skillnad 

mellan konsumtionen av plastkassar och konsumtionen av plastpåsar. För att uppfriska 

minnet och särskilja på dessa två termer, är plastkassar de kassar man köper i 

matbutiker, kassar som ofta är stora och hållbara, samt fungerar bra som skräppåsar. 

Med plastpåsar menas i denna avhandling de mindre påsarna som man får från 

klädbutiker, apotek och andra så kallade specialbutiker. Påsar som inte kan användas på 

nytt som skräppåsar på grund av storlek, form eller material, och därmed oftast hamnar 

rakt i soporna.  

En stor del av informanterna berättade att de försökte undvika att köpa plastkassar i 

matbutiken, men att de gjorde det ifall den hållbara kassen inte var med, eller ifall de 

specifikt behövde en skräppåse. Vissa medgav dock att de oftast köpte en plastkasse. En 
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informant sa att hen ofta nog hade med en hållbar kasse, men att hen glömde bort att 

använda den i butiken. Ett vanligt svar var också funderingar kring vad som ska 

användas som skräppåse ifall man aldrig köper en plastkasse. Detta var orsaken till att 

informanterna oftast köpte en plastkasse då de gick till matbutiken.  

”Oftast köper jag inte. Jag har ofta med mig en egen tygpåse eller liknande. Och sen, i de fallen jag 
köper en plastkasse så beror det antingen på att jag har glömt att ta med den här egna kassen eller 
så behöver jag mera roskispåsar hem.” (Informant 3) 

”Mm jo nog köper jag. Jag har alltså ofta i handväskan en sån där hållbar kasse, men inte kommer 
jag nånsin ihåg att använda den.” (Informant 8) 

”Oftast om jag far till en butik så är den på andra sidan vägen så jag brukar ba bära i mina händer.” 
(Informant 9) 

”Joo. Mycket har det varit tal om att man borde ta med en egen kasse så sku man int alltid behöva 
köpa de där plastpåsarna, men sen kommer problemet att roskispåsarna tar slut emot.” 
(Informant 10) 

När informanterna sedan till näst frågades specifikt om plastpåsar, kom det fram att de 

oftare köpte plastpåsar än plastkassar. Flera nämnde att de oftast alltid har med sig 

någon sorts egen väska, i form av en handväska eller ryggsäck, men att de ofta glömmer 

att använda den. En informant uppgav att det beror på ifall plastpåsen kostar; om den 

kommer på köpet tar hen den, om den kostar så tar hen inte den. Några informanter 

nämnde också att ifall det finns ett val tar de alltid en papperspåse istället för en 

plastpåse. Slutligen nämnde en informant att ifall det är frågan om en ordentlig 

shoppingtur, tar hen alltid en påse från den första butiken, men sätter sedan resten av 

inköpen i samma plastpåse.  

”I klädbutiker om den kostar tar jag aldrig en plastpåse. Men om man får den på köpet så tar jag 
den nog alltid.” (Informant 3)  

Eftersom fokus i studien låg på Stockmann, handlade nästa fråga om ifall informanterna 

hade köpt en plastpåse på Stockmann senast de var där. Det kom fram att oftast ifall 

inköpet är litet och ryms i den egna väskan, köps det oftast inte en plastpåse (eller 

papperspåse). Intressant här är att konsumenterna nog kommer ihåg att de har en egen 

väska (handväska eller ryggsäck) dit de kan sätta inköpet, men i fall där konsumenten 

har en hållbar väska inne i den egna väskan, glöms detta bort och konsumenten köper 

en plastpåse istället för att använde den hållbara kassen. En konsument menade vidare 

att de i Stockmann nuförtiden främst försöker erbjuda papperspåsar, vilket oftast leder 

till att konsumenten tar en papperspåse istället för en plastpåse. En informant 

argumenterade för att hen ofta köper något större från Stockmann och därmed alltid tar 

en plastpåse, för att enkelt kunna bära inköpet hem. 



37 

  

” Öh nä. Det gjorde jag nog int. Då det var ett litet köp så det gick i väskan.” (Informant 1) 

”Jag köpte en papperskasse, de erbjöd antingen en plastpåse eller an papperskasse, så jag tog 
papperskassalternativet.” (Informant 2) 

Vidare diskuterades hurdana vanor informanterna i allmänhet har med plastpåsar, i 

vilka situationer de köper plastpåsar, och speciellt ifall de återanvänder plastpåsarna på 

något sätt efter att de kommer hem, eller ifall påsarna åker rakt i avfallen. Det kom fram 

att för det mesta används de större plastpåsarna som skräppåsar, men de små plastpåsar 

åker ofta rakt i avfallen, eftersom de är opraktiska på grund av storlek, form eller 

material. 

“Om det är en sak som jag kan ta i famnen så kanske int men oftast om det är en större sak så tar 
jag nog en plastpåse.” (Informant 1) 

“Det beror lite på situationen. Om jag har glömt egna kassar eller ryggväska hem så då måste jag 
köpa.” (Informant 6) 

 

4.1.3 Hållbara kassar 

Till näst gick vi in på ämnet om hållbara kassar, ifall informanterna har hållbara kassar 

hemma, hur många och hurdana. Alla hade åtminstone en hållbar kasse, men det 

vanligast var några eller flera kassar. De informanter som inte hade så många hållbara 

kassar berättade att de själv hade köpt kanske en hållbar kasse, och resten hade kommit 

från andra håll av bekanta och vänner. En av informanterna som angav att hen hade 

väldigt många hållbara kassar hemma, nämnde att hen kanske till och med hade för 

många, att hen strävade till att inte mera köpa hållbara kassar, eftersom det finns en 

gräns på hur många kassar som behövs och hinner användas. Det kom också fram att 

tygkassar används mer än andra hållbara kassar som kan köpas i till exempel 

matbutiken, sådana kassar där materialet är mer plastigt.  En informant berättade också 

att hen köper tygkassar helt på basen av känsla och design, och att hen ofta använder 

tygkassarna på sommaren, till och med som handväska. 

”Jo jag har. En har jag kanske själv skaffat, och resten har kommit från andra håll.” (Informant 4) 

”Jo. Alldeles för många.” (Informant 1) 

”Jo jag har flera tygkassar hemma som jag använder mest, och sen har jag också några hållbara 
kassar som jag sen använder mer sällan.” (Informant 3) 

”Jag har kanske cirka 20 olika tygkassar. Jag köper helt enligt känsla och design, att nog tycker jag 
om att använda dom, speciellt på sommaren så använder jag dom till och med som handväska.” 
(Informant 8) 
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Eftersom alla informanter hade åtminstone en hållbar kasse hemma, ansågs det 

intressant att se hur ofta informanterna hade med sig sina hållbara kassar, och möjligen 

ifall det finns något samband mellan hur många kassar som finns hemma och hur ofta 

de är med då de behövs. Informanternas svar varierade väldigt mycket i denna fråga. En 

informant sade att hen aldrig hade en hållbar kasse med, endast utomlands ibland. En 

annan informant medgav att hen väldigt sällan hade den med, endast i fall då hen 

behöver bära med sig något större som inte ryms i handväskan. Några informanter 

berättade att de ofta hade den hållbara kassen med sig, men att den av olika orsaker 

oftast glömdes bort att användas. En glömde den oftast i bilen och en annan hade den i 

handväskan, men glömde bort att den var där då den skulle ha behövts. En informant 

nämnde att hen ofta hade den med sig, men att den ofta var för liten och därmed måste 

hen ofta ändå köpa en plastpåse. Två stycken informanter berättade att de ofta har en 

hållbar kasse med när de går till matbutiken, men aldrig ifall de går på kläduppköp. Det 

kom också fram att det i vissa fall beror på ifall informanten är hemma och medvetet 

bestämmer sig för att fara till matbutiker eller på annat uppköp, och ifall handväskan är 

med eller inte, där en hållbar kasse finns. Spontana beslut att fara och shoppa leder ofta 

till att hållbara kassar glöms och plastpåsar köps. 

”Jag har en men den är sällan med. Jag vet att man borde säkert ta den oftare med, men det 
kommer jag sen ihåg när jag står i kassakön att just så, nu glömde jag den igen.” (Informant 2) 

”Nog har jag dem ganska ofta med. Men ofta blir den inte sen använd, att fast jag bär den runt med 
mig i handväskan så glömmer jag oftast att den är med och sen kommer jag hem med de där 
förbjudna plastpåsarna” (Informant 8) 

”Nå dom är allti i bakluckan på bilen men oftast när man går till butiken så brukar man glömma 
dom. Att det är allti när man hämtar sen matkassarna till bilen kommer man ihåg att ja just det 
här fanns ju dom här.” (Informant 7) 

”När jag är på kläduppköp så har jag aldrig hållbara kassar med mig. Att där har jag handväska 
om jag har. (Informant 5) 

”Nog har jag i princip alltid med en egen kasse i matbutiken.” (Informant 2) 

 

4.1.4 Minskande av plastpåsar 

Vidare diskuterades på en mer allmän nivå vad informanternas tankar var kring 

minskande av plastpåsar. I denna fråga var informanterna på ganska samma linje. Det 

talades mycket om att speciellt användningen av mindre plastpåsar borde minskas, att 

de kunde ersättas med papperspåsar. Plastpåsarnas användning över lag kunde minskas 

till minimi, men de menade att det nog inte går att leva helt och hållet utan plastpåsar. 

Frågan om vad som ska användas som skräppåse ifall alla plastpåsar förbjuds eller tas 



39 

  

bort från utbudet uppstår. Vissa ansåg det vara en liten sak som man kunde göra för 

miljön, medan andra medgav att de nog skulle vilja minska och ”vara en bättre person”, 

men att de inte var färdiga att göra så stora förändringar i sina vanor. Genomskinlighet 

och mer information om hurdana material de olika kassarna och påsarna är gjorda av, 

samt vilket val som verkligen är det mest ekologiska önskades det mer om. En informant 

nämnde också att det var en mycket bra idé att ta bort de små påsarna från kassan i 

matbutikerna. Faktumet att de inte mer finns lika lätt tillgängliga har lett till att 

konsumtionen av dem har sjunkit rejält (Patarumpu, 2018). En informant var av den 

åsikten att plastpåsarna helt enkelt borde tas bort från utbudet helt och hållet, för att lära 

konsumenterna att ha med sig en egen kasse. 

”Nå jag tror att det beror på att hur man använder det. Att för mej, så känns det så paha för jag 
behöver ändå dom här roskispåsarna. Men jag tror det är viktigt ändå att man är medveten om att 
man använder det på rätt sätt.” (Informant 1) 

”Nå till exempel det att man tog bort från kassorna några år sen de där små plastpåsarna så det 
har varit mycket bra, eftersom folk har använt dem helt för mycket och liksom slösat. Men man 
borde göra det ännu mer genomskinligt det att när det i butiken finns olika av de där plastkassarna, 
att till exempel hur skiljer de sig från varandra.” (Informant 2)  

”Nog tycker jag att man kunde minska användningen till minimi, att det är nog enligt mig mycket 
vettigt. Men sen, ännu i alla fall känns det inte som om jag själv skulle kunna leva helt utan 
plastpåsar.” (Informant 3) 

”Nog borde man minska på dem. För det mesta försöker jag undvika att köpa varken plastkassar 
eller plastpåsar. Att mera kanske de där små plastpåsarna borde minskas för med dem gör man 
inget. Plastkassar kan användas som roskispåsar.” (Informant 6) 

”Nå nu sku det ju va mycket viktigt för alla. Att för mej själv sku det funka om det int sku finnas 
alternative att skaffa den där plastpåsen.” (Informant 7) 

”Alltså jag tycker nog att man borde minska på dem. Att jag vet int egentligen varför butikerna 
ännu också använder så mycket plastpåsar att varför finns de int bara överallt de där 
papperskassarna.” (Informant 10) 

 

4.1.5 Plastpåsavtalet 

Ett av de mest intressanta resultaten som kom fram i intervjuerna, var att ingen av 

informanterna hade hört om plastpåsavtalet. Jag berättade kort om plastpåsavtalet för 

alla, och bad dem berätta vad för tankar avtalet väcker. Informanterna ansåg att avtalet 

vara en mycket fin grej, men flera undrade varför det inte har talats mer om saken. 

Funderingar kring vad som skulle användas som skräppåsar ifall konsumtionen av 

plastkassar skulle sjunka rejält kom upp flera gånger. 

”Nå min första tanke är att om vi börjar med å tänka på vanliga plastpåsar som man köper då i 
matbutiken. Så va sku man använda som roskispåsar i så fall. Och dom där små plastpåsarna 
tycker jag är ett stort problem för dom är svaga och dom är små, så liksom jag själv har nästan 
aldri någo jag kan använda dom till, och dom däremot far direkt i roskisen.” (Informant 1) 
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”Nå kanske funderar lite på det att varför har det inte talats om det här då, att det har sku ju bara 
ett bra marknadsföringssätt just för de här 25 företagen, att de är med i en sån här grej, och man 
borde kanske tala mer om det här, att sku säkert många fler företag gå med i det.” (Informant 2) 

”Nå alltså som helhet låter det ju, mycket bra. Det som kanske jag själv blev och fundera på var det 
att varför är avtalet frivilligt att de sku kanske vara bra att lagstiftningen skulle tvinga mer till sån 
här verksamhet. Jag tycker de sku vara mer rättvist ifall alla hade samma regler.” (Informant 3) 

 

Vidare gick vi in på frågan om hur man i verkligheten kunde lyckas minska på plastpåsar. 

Jag berättade om de olika åtgärderna som de olika butikerna som är med i 

plastpåsavtalet har tagit i bruk, och så diskuterade vi om hur dessa olika åtgärder 

fungerar i verkligheten, och ifall de har någon inverkan på köpbeslutet av en plastpåse. 

De olika åtgärderna som kom på tal var en pris på plastpåsen, en höjning av priset på 

plastpåsen, ut utökning av andra alternativ till plastpåsen samt allmänt mer rådgivning 

och information till kunderna, om vad som är mer ekologiskt. Resultatet var mycket 

jämnt fördelat mellan prishöjning, fler alternativ och mer information bland 

informanterna. Informanterna menade att de definitivt skulle hjälpa med en ordentlig 

prishöjning, men också fler alternativ ansågs viktigt, och det att det i kassan aktivare och 

som förstahandsval skulle erbjudas det mer ekologiska valet. Mer information ansågs 

också vara viktigt, eftersom konsumenter helt enkelt inte vet vad det egentligen är för 

skillnad på de olika alternativen. Vid intresse låg att få en bättre bild av hur 

produktionsprocessen och livscykeln ser ut för olika alternativ. Detta skulle också hjälpa 

dem och motivera dem att medvetet välja det bättre alternativet, när de vet både de 

positiva och de negativa sidorna med olika alternativ. Genomskinlighet kom också fram 

i denna diskussion med informanter.  

”Antagligen det att man skulle erbjuda anda alternativ och de där hållbara alternativen, 
papperskassar, för det känns lite att om de höjer priset, med till exempel några tio cent, så är det 
inte en tillräckligt stor förändring för att människor skulle ändra sina vanor som har varit likadana 
i åratal.” (Informant 2) 

”Jag skulle säga att, nå informering e helt bra men kanske ändå den där prishöjningen. Och till en 
sån nivå att det på riktigt betyder något. Det att den nu kostar 20 cent på till exempel Stocka, så 
det har nog ingen inverkan på nån. (Informant 4) 

”Nog skulle ja säga att det att du erbjuder det där alternativet till plastpåsen för det är enklast för 
konsumenten. Att det är ju det som alla konsumenter söker med plastpåsen för den är så lätt att 
ta därifrån.” (Informant 5) 

”Jag sku säga att kanske om man sku öka på dom där nuvarande plastkassarnas pris rejält, så då 
sku man helt säkert själv också börja tänka efter att va man vill ta då iställe.” (Informant 7) 

”Nå jag tycker mest att prise uppåt. Jag är studerande så påverkar mej och sen kanske mera 
informera.” (Informant 9) 
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4.2 Faktorer som påverkar konsumtionen av plastpåsar 

Detta kapitel behandlar den andra forskningsfrågan i avhandlingen, det vill säga vilka 

faktorer som påverkar konsumentens konsumtion av plastpåsar. Förutom faktorerna i 

SHIFT-modellen, diskuteras dessutom prisets inverka att.   

Som fortsättning på diskussionen ovan om olika alternativ som kan tas i bruk för att 

minska på plastpåsar, frågades informanterna till näst vilken av de ovanstående 

alternativen som skulle påverka dem själva mest. Informanter var av den åsikten att en 

prishöjning egentligen skulle vara det ända sättet att få konsumenter att snabbt börja 

ändra på sin vana att alltid ta en plastpåse. De nämnde att det skulle fungera som en bra 

motivator till att komma ihåg den hållbara kassen, eftersom ju högre priset på plastpåsen 

blir, desto mer börjar det kännas som ”böter” när man hamnar ta den för att bära hem 

sina inköp. En informant nämnde dock att en stor prishöjning kunde väcka starka 

negativa känslor hos konsumenterna vilket kanske inte är önskvärt, men och andra sidan 

kräver en stor förändring extrema åtgärder. Dessutom kom det här igen på tal det faktum 

att konsumenterna inte vet vilket val som är det mest ekologiska.  

Vidare var det ett par informanter som tyckte att möjligheten att ta andra alternativ 

skulle vara det bästa sättet att gå till väga. Det nämndes dock att dessa andra alternativ 

inte kan vara mycket dyrare än den vanliga plastpåsen, utan att de måste vara billigare, 

eller åtminstone kosta lika mycket. Dessutom nämnde en informant att ”sheimaus”, det 

vill säga få fram känslan skam hos konsumenten, skulle kunna fungera ganska bra på 

vissa konsumenter för att minska på plastpåsarna. En stor del människor tar i beaktande 

vad andra tänker och tycker om dem, och ifall miner, gester eller ord syftar på tanken att 

”varför tar du en plastpåse” kan detta ha en inverkan på konsumentens beteende. 

”Nå om dom sku höja prise jättemycke sku jag definitivt int ta den. Men det kan hända att jag och 
andra mänskor sku bli lite såhär att nå det här var nu liksom onödigt, att det där sku kunna väcka 
lite onödiga negativa känslor.” (Informant 1) 

”Det borde vara dyrare än liksom då det där hållbara alternativet.” (Informant 7) 

”Nog skulle det vara en bra motivator att den där plastpåsen skulle kosta mycket mera.” 
(Informant 3) 

”Det att dom skulle erbjuda de där andra alternativen, de där hållbara alternativen, och också på 
det sättet att de skulle kosta lika mycket som det där plastpås alternativet.” (Informant 2)  

Vidare diskuterades vilka metoder som skulle leda till att informanterna skulle sluta 

köpa och använda plastpåsar helt och hållet. Vissa informanter var ännu av den åsikten 

att en rejäl prishöjning nog skulle leda till just detta, medan andra informanter menade 

att plastpåsarna skulle måsta tas bort från utbudet helt och hållet. Denna åtgärd leder 
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dock igen vidare till frågan om vad man ska använda som skräppåse ifall alla plastkassar 

och plastpåsar tar bort från utbudet. Några informanten menade att de nu redan hade 

försökt föra konsumtionen av plastpåsar till minimi, men att om de är på stan och köper 

ett klädesplagg som inte ryms i handväskan, så finns det helt enkelt inte så många 

alternativ; man är så gott som tvungen att ta någon påse. En informant nämnde slutligen 

den viktiga betydelsen av att klart och tydligt informera om plastpåsarnas riktiga 

negativa inverkan. 

”Det sku säkert va den där prishöjningen. Att nå jo 50 cent sku minska jättemycke ren men om det 
sku fa ren till nå 70 cent eller sånt så nog sku det helt stoppa.” (Informant 9) 

”Nå om dom sku försvinna så sku det. Men det är just det där att om alla plastpåsar sku försvinna 
från till exempel matbutiken, så då sku jag ändå måsta köpa roskispåsar.” (Informant 1) 

”Om man inte sku få dem från butiken så då sku de ju vara lätt att sluta.” (Informant 10) 

 

4.2.1 Pris 

Eftersom en prishöjning verkade vara den åtgärd som skulle ha största inverkan på 

köpbeslutet av en plastpåse, ansågs det intressant att veta hur stor prishöjning det var 

frågan om. Resultaten varierade mellan 50 cent och fem euro, men en höjning mellan en 

och två euro var det vanligaste svaret. En informant nämnde igen att hen ansåg 

matbutikens små fruktpåsar som det största problemet eftersom de är gratis. Många 

konsumenter tar fräckt bara en liten gratis påse ifall de har ett mindre inköp, och den 

påsen hamnar sedan rakt i avfallen när de kommer hem. Ett litet pris på dessa små påsar 

skulle säkert ha inverkan på konsumtionen av dem.  

Vidare diskuterades det att hur stor prishöjning som behövs beror mycket långt på vilken 

butik som är i fråga, och därmed butikens konsumenter. Är det frågan om Stockmann 

där kund segmentet huvudsakligen består av kunder som inte räknar varje cent, behövs 

det en större höjning för att det ska påverka, medan i någon annan butik där kunderna 

inte har hur mycket pengar som helst, säkert en mindre höjning skulle ha en stor 

påverkan. Det funderades också kring ämnet att ifall plastpåsen skulle kosta lika mycket 

som en hållbar kasse kanske konsumenterna skulle börja köpa dem istället, vilket inte 

heller är ekologiskt i det långa loppet.  

”En euro sku kunna vara en bra gräns, att sen sku jag hellre fast bära i handen än köpa en påse.” 
(Informant 3) 

”Nå jag sku säga att 50 cent börjar ren å kännas. Och 1 euro så sku va nog absolut ganska stor 
stopp.” (Informant 9) 
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”Såklart måste man tänka på målgruppen att Stocka e nu kanske känt för att där går mer rika 
människor och dom kanske inte bryr sig om en euro eller två. Men nog skulle jag säga att om det 
nu drastiskt höjs från det där 20 cent som människor är vana med, så sku människor börja förstå 
att okej de försöker något med det här.” (Informant 4) 

 

De nästa delkapitlen behandlar SHIFT-modellens fem delområden. Resultaten 

presenteras först var för sig, och sammanfattas sedan i kapitel 4.3, hur konsumenter 

kunde motiveras om att konsumera färre plastpåsar. 

4.2.2 Vana 

En vana kan vara mycket svår att ändra på, speciellt ifall en viss handling har gjorts på 

samma sätt i åratal, och därmed blivit helt eller delvis automatiserad (Kurz et al., 2014). 

Vanan kan vara extremt svår att ändra på, vilket ofta orsakar att människor inte orkar ta 

sig tiden att medvetet ändra på vanan. Ett bra exempel på detta är när konsumenterna i 

butiken tar en plastpåse. Plastpåsen har i åratal varit det enklaste, billigaste, och därmed 

det främsta och bästa alternativet när konsumenten går till butiken och måste få hem 

sina inköp på något sätt.  

Hållbarhet och klimatförändringen har nu varit ett aktuellt ämne i flera år, och detta 

kunde ses i resultaten från intervjuerna. Informanterna berättade att de försökte undvika 

att ta en plastpåse i butiken, att de försökte komma ihåg en egen hållbar kasse, och att 

de var av den åsikten att man borde minska på användningen av plastpåsar, speciellt de 

små påsarna som inte kan återanvändas till något vettigt efter att konsumenten kommer 

hem, utan åker rakt i avfallen. Under intervjuerna diskuterade vi lite om 

konsumenternas allmänna vana när det kommer till plastpåsar och ifall de anser att 

deras vana är automatiserad. Många informanter nämnde att de försöker undvika att ta 

en plastpåse i apoteket eller klädbutiker, eftersom de inte kan användas till något annat.  

De flesta sade att påsarna åker rakt i avfallen, med vissa sade att de snurrar runt hemma 

en stund före de åker i avfallen. Någon vettig användning för dessa påsar hade ingen. En 

informant sade att vissa påsar kan användas som skräppåse i toaletten, och en annan 

nämnde att hen sätter skor i dem. Sammanfattningsvis kan man konstatera att de små 

plastpåsarna är väldigt onödiga, och största delen av dem hamnar rakt i avfallen efter att 

konsumenten kommit hem. En stor skillnad kan identifieras mellan dessa och 

matbutikens plastkassar, som informanterna berättade att de återanvänder som 

skräppåsar.  

”Nå i matbutiken tar jag då en plastpåse om jag har köpt så pass mycke att det int är bekvämt å få 
i handen, och jag int har kommi ihåg å ta med en såndärn kestokassi. Men om jag går till apoteke 
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så sällan köper jag någo så stort utan oftast så litet att det går i fickan eller i väskan. Och sen i 
klädbutiker så då kan det ibland behövas.” (Informant 1)  

”Jag försöker nog starkt undvika de där små plastpåsarna, för om den påriktit ryms i väskan så 
varför sku man måsta ta den där påsen då.” (Informant 2) 

”Dom blir dom som snurrar i lådan ganska länge för dom är just lite opraktiska å använda fast till 
rosk eller så. I jämförelse med plastkassar så tycker jag ibland till och med att ja måst köpa 
matbutikens kassar till roskisen.” (Informant 9) 

Vidare diskuterade vi om hur ofta informanterna tar en plastpåse, om automatiserade 

vanor och ifall vanan att ta en plastpåse är automatiserad för informanterna.  Resultaten 

varierade mellan allt från att informanten nästan aldrig tog en plastpåse till att 

informanten nästan alltid tog en. Det vanligaste var dock att de ibland tog, ibland inte. 

Här kom en viktig aspekt fram för första gången; försäljarens roll i köpbeslutet av 

plastpåsen. Denna aspekt kommer att diskuteras också i ett senare skede, men är värt att 

ta upp redan i detta skede. Vad försäljaren säger och erbjuder påverkar starkt 

konsumenten, liksom försäljarens kroppsspråk och attityd. Ifall försäljaren erbjuder en 

papperspåse som första alternativ, är det sannolikt att konsumenten tar det alternativet. 

Erbjuder försäljaren en plastpåse, tar konsumenten antagligen den. Säljer försäljaren 

ingenting, kan det i många fall leda till att konsumenten tänker att hen inte behöver en 

plastpåse. Försäljarens roll är därmed mycket viktig, och något som borde fokuseras 

mera på när det kommer till minskande av plastpåsar.  

”Det beror mycket på ifall försäljaren erbjuder en påse. Och ibland kan de vara en sån situation att 
att om de int erbjuder mig en påse så tänker jag att jag kan bära mina kläder helt utan en påse 
också.” (Informant 6) 

Vidare kom det fram att informanterna ansåg vanan att ta en plastpåse vara mycket långt 

automatiserad. En informant sade att hela situationen var helt och hållet automatiserad. 

Här nämnde flera informanter också att försäljarens roll är mycket stor, och påverkar en 

hel del. En informant sade till och med att vad försäljaren erbjuder påverkar mest i 

köpsituationen. Det kom också fram att det beror på om informanten hade farit till 

butiken med buss eller egen bil. Ifall informanten hade egen bil, var det lättare att inte 

ta en påse, medan det oftast kom med en plastpåse ifall informanten var med buss, och 

det var klart att hen skulle måsta bära omkring inköpet i handen en längre tid. Dock 

nämnde ett par informanter att vanan nog länge hade varit automatiserad, men att de 

nu hade blivit bättre på att verkligen fundera ifall de behövde påsen.  

”Nå där är lite det där att när man går i nån klädbutik eller Stockmann och dom frågar att vill du 
ha en påse så då är man ganska snabb att svara jo, så ibland måst man lite fundera att vänta 
behöver jag nu en påse. Att det kan vara ganska lätt sådär att det automatiskt kommer jo.” 
(Informant 1) 



45 

  

”Kör helt på autopilot. Såklart påverkar också mycket kassapersonalen, att vad de erbjuder, att de 
e säkert det som påverkar mej mest i den situationen. Eller no jo, i matbutiken är det nog helt 
autopilot och plastpåsar.” (Informant 8) 

”Det påverkar mig ganska mycket om kassaförsäljaren frågar att vill du ha en liten påse så då säger 
jag lättare att jo, om dom int frågar så då kanske ja int tar. Det beror också på om man är med buss 
eller med egen bil.” (Informant 10) 

Vad gällde tankar kring hur svårt det skulle vara att ändra på den automatiserade vanan, 

kom det fram att det skulle vara ganska svårt. Här igen diskuterades försäljarens roll och 

sätt att betjäna kunden. Ifall försäljarna aldrig skulle erbjuda plastpåsar, kanske 

konsumtionen av dem skulle sjunka. Dock sade informanterna att fastän det skulle ta 

tid, skulle de nog i något skede säkert börja lära sig det nya sättet, och oftare ha med en 

egen kasse. En informant menade igen att det enda sättet skulle vara att helt och hållet 

ta bort plastpåsarna från utbudet.  

”För tillfälle tror jag det sku va ganska så svårt men nu tror jag att man så småningom sku lära sej 
att allti ha den där hållbara alternative med sej.” (Informant 7) 

”Nog skulle jag säja att inte finns det så många alternativ, min åsikt är att vi tar bort de där 
plastpåsarna helt och hållet så ändras helt säkert vanorna.” (Informant 8) 

 

4.2.3 Den sociala omgivningen 

Till näst gick vi in på den sociala aspekten. Vi diskuterade familjens och vännernas roll, 

och ifall informanten ansåg att de hade haft någon inverkan på informantens beteende 

över lag och speciellt i frågor om hållbarhet och användning av plastpåsar. Vissa 

informanter ansåg att familjen och bekanta nog hade haft en påverkan på deras 

plastpåsvanor och beteende, medan andra menade att det inte hade någon påverkan. De 

som inte ansåg att familjen påverkade, berättade antingen att föräldrarna betedde sig på 

väldigt olika sätt eller hade olika livsvanor än informanten själv. Av de som ansåg att de 

hade påverkats av bekanta, kom det fram att familjemedlemmar, speciellt föräldrarnas 

beteende, hade haft den största inverkan på informanternas beteende. Vännernas 

beteende hade påverkat vissa i några situationer, men det var engångsfall. En informant 

nämnde dock att föräldrarna var mycket bättre på att komma ihåg hållbara kassar än 

hen själv, och en annan att föräldrarna köpte plastpåsar mycket oftare än hen själv.  

”Nå jag sku säga definitivt det här med dom här matpåsarna som roskis är nånting som antagligen 
går från föräldrar till barn. Att det är lite i Finlands kultur så att säga för att det är behändigt och 
vi har till skillnad från många andra länder så är våra matplastpåsar faktiskt såna som håller att 
användas som roskispåsar.” (Informant 1) 

”Jo nog har det påverkat. Det har kanske kommit från familjen mera det här beteende att dom int 
använder plastpåsar, så såklart har det påverkat sen mitt egna beteende.” (Informant 3) 
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”Nog har det påverka. Att den där lilla påsen har jag fått av min familj. Kanske om dom sku int ha 
gett den så sku jag ännu använda mera plastpåsar.” (Informant 9) 

Vidare diskuterade vi ifall informanterna ansåg att främmande personers beteende 

påverkar dem, speciellt när det kommer till hållbara handlingar som att ta en plastpåse 

eller en hållbar kasse. Den vanligaste åsikten var att främmande personers handlingar 

inte påverkar informanterna. Ifall man är i butiken och inte har en egen kasse med sig, 

finns det ofta inte många andra val än att ta en plastpåse, i den situationen hjälper det 

inte om andra personer tittar föraktfullt på en. En informant nämnde dock att andra 

personers beteende hade påverkat så till vida, att hen en gång hade tagit en hållbar kasse 

för att personen före hen hade gjort det. Denna situation var dock en engångshändelse 

och den främmande personens beteende var bara delvis orsaken till att informanten 

hade tagit en hållbar kasse. De mer vägande orsakerna hade varit att den hållbara kassen 

såg snygg ut, och för att informanten i den situationen inte ännu hade hållbara kassar 

hemma.  

Det diskuterades också att informanterna inte medvetet i alla fall ansåg sig påverkas av 

främmande personers beteende, men att det möjligtvis kunde påverka omedvetet. En 

informant sade också att hen för tillfället inte påverkades av främmande, men att ifall 

alla konsumenter plötsligt skulle börja använda endast egna kassar, skulle hen inte mer 

täckas ta en plastpåse.  

”Jag tror att dom första som jag köpte så det berodde på att personen framför mej också tog en 
sån. Säkert utseende på kassen hade den största inverkan men man kanske kände sådär att varför 
int själv ta att det här är ju ett hållbart val.” (Informant 7) 

”Nä, ja tror nog int att de påverkar. Eller kanske på de sätte påverkar de att alltid när man gräver 
en plastpåse därifrån så känns de int så trevligt, att på de sättet kanske bryr man sig vad andra 
tänker.” (Informant 3) 

”No int egentligen nä int sku ja säga att de påverkar, för vad kan de göra åt saken att ja int har en 
hållbar kasse med mej att där kan dom sen kolla argt om dom vill, men att i den situationen kan 
dom nog inte påverka.” (Informant 4) 

 

4.2.4 Självkänsla, kunskap och intresse 

En persons inre tankar, känslor och åsikter påverkar personens beteende mycket långt 

(White et al., 2019). Dessa tankar och känslor är därför av intresse när det gäller hållbara 

handlingar och beteenden. Diskussionen gick därmed vidare till hur intressant 

informanterna ansåg hållbarhet och hållbara handlingar vara. Det visade sig att 

informanterna ansåg hållbarhet vara ett relativt intressant ämne. Aktuellt och viktigt 

nämndes också. Begreppet ansågs dock ofta vara mer viktigt än intressant. En informant 
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funderade över att man borde göra hela begreppet om hållbarhet intressantare, speciellt 

för barn, så att de skulle vara intresserade av att lära sig mer. Att göra det enkelt att göra 

hållbara handlingar menade hen också att är väldigt viktigt, eftersom människor i dagens 

läge är lata och har bråttom hela tiden. En annan informant menade att det var 

intressant, och att det gärna skulle få talas mer om ämnet. Hen ansåg att eftersom hen 

inte vet tillräckligt, känns det därmed inte heller så intressant som det kanske kunde 

vara. En tredje informant var igen av den motsatta åsikten, att det talas för mycket om 

saken, vilket gör det mer ointressant. Hen menade att faktumet att en enskild person inte 

kan rädda välden påverkar till en viss del, och att det i första hand kanske är andra 

kontinenter och länder som man borde fokusera på, som Asien. En annan informant var 

också av den åsikten, att eftersom det finns så mycket information om ämnet överallt, 

drar det lite ner på hur intressant det är som ämne, eftersom det bidrar till en känsla att 

det är så mycket man borde göra, men på samma gång går det inte att göra allting på en 

gång.   

”Nå det är otroligt viktigt men det är nånting som kanske sku kunna göras intressantare. Att när 
det gäller utbildning till barn om hållbarhet, så är det viktigt att man gör det intressant och roligt, 
och helt enkelt lätt för mänskor är lata. Speciellt om man gör det lättare än andra alternativ.” 
(Informant 1) 

”Jo vi alla borde väl vara mycket intresserade av det, men sen när ja funderar att hur mycket kan 
nu slutligen en enskild person i Finland göra så det är ganska begränsat, så då känner jag att det 
talas för mycket om saken.” (Informant 8) 

”Det känns som om det är ett ämne som de sku vara intressant att veta mer om, men sen finns de 
kanske int tillräckligt fakta framme. Ett mycket viktigt ämne, därför borde man tala mer om det.” 
(Informant 2) 

Vidare frågades informanterna om de ansåg sig vara personer som gjorde hållbara val, 

och på vilket sätt i så fall.  Resultatet var ganska tudelat, vissa informanter ansåg sig ha 

hållbara vanor, men andra medgav att de definitivt kunde förbättra. Sortering av skräp, 

undvikande att köpa nytt för ofta, återanvända och gå på lopptorg samt att resa mindre 

och använda publika transportmedel var saker som informanterna berättade att de 

gjorde för att engagera sig i hållbart beteende.  

”Jag försöker. Vi återanvänder ganska mycke plastpåsar hemma. Att det är kanske mera min 
konsumtion som är ett större problem. Det är lätt att man köper billiga saker som håller en kort 
tid och så köper man nytt.” (Informant 1) 

”Tyvärr inte, att det är också en sak som jag borde förbättra, men det är just det att det sku vara 
bra med mer fakta som sku sen forma vad man gör.” (Informant 2) 

”No jo, nog skulle jag säga det. Att jag försöker använda mina saker och fordon till slut före jag 
köper nytt. Att jag försöker använda de saker ja har så länge som det går.” (Informant 3) 
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”Till en viss mån men man borde göra mera. Att kanske just då dom här plastkassarna. Att det är 
så ofta det går så automatiserat ren att man allti tar från då butiken en plastkass iställe än att man 
sku ha den där, hållbara kassen med sej.” (Informant 7) 

”Jag försöker nog, men jag är nog inget exempelfall” (Informant 8) 

Till näst gick vi in på ämnet vad det väcker för känslor när informanter hamnar köpa en 

plastpåse, ifall det är irriterande eller inte väcker några känslor alls. Vissa informanter 

menade att det blev och irriterade en stund, speciellt när de måste köpa en mindre 

plastpåse. Plastkassar irriterade inte lika mycket, eftersom de flesta menade att de kunde 

användas som skräppåsar.  En informant berättade att hen hade samlat små plastpåsar 

i en låda i sex år, och först slängt bort dem när hon flyttade. Några informanter medgav 

att de inte tänkte alls på saken, utan ifall de behövde en plastpåse så tog de en, punkt 

slut. Oftast är det det enklaste och snabbast alternativet som väljs i många situationer.  

”Nå nog stör det alltid lite speciellt i de situationerna då det int var meningen att köpa utan du 
bara har glömt den där egna kassen, men en stund irriterar det men sen glöms det nog.” 
(Informant 3) 

”Ja brukar nog int tänka på saken. Den bara kommer där om den behövs.” (Informant 5) 

”Nå om den är dyr så känns det störande. Den lilla plastpåsen blir nog å irritera.” (Informant 9) 

Vidare gick vi in på informanternas kunskap gällande hållbarhet. Hur mycket 

informanten visste om ett ämne visade sig ha en stor inverkan på beteendet inom ämnet. 

Frågan handlade om ifall informanterna ansåg sig ha tillräcklig kunskap om varför det 

är viktigt att välja hållbara alternativ. Informanterna sade att de tyckte sig ha tillräckligt 

med kunskap, men vissa nämnde att den kunskapen var ganska ytlig. Informanterna 

menade att nog vet människor att jorden inte mår så bra, och att det måste ske 

förändringar för att klimatförändringen ska saktas ner, men klar information om vad de 

som ensamma individer konkret kan göra saknades. Det kom också igen på tal att vi som 

finländare såklart alltid kan göra flera hållbara val, men att Finland definitivt inte är ett 

av de värsta länderna när det kommer till användning av plastpåsar och återanvändning 

av dem, utan att det skulle vara otroligt viktigt att fokusera på sådana länder där 

plastpåsar och plastavfall är ett mycket större problem. Informanterna nämnde att det 

skulle vara intressant att veta mer om de olika alternativens livscykel, hur 

produktionsprocessen ser ut och vad som händer med de olika alternativen efter att de 

slängs bort, samt hurdana positiva effekter det skulle ha om konsumenterna slutade 

använda plastpåsar. Med andra ord önskades mer konkret information om vilket 

alternativ som verkligen är det bästa, hur det påverkar miljön om plastpåsar ersätts med 

ett annat mer ekologiskt alternativ, samt mer genomskinlighet när det kommer till 

alternativens livscykel och produktionsprocess.  
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”Jag tycker det är viktigare att man sku få kunskap om olika delar, det att du återanvänder dina 
plastpåsar eller det att du köper en paffpåse, att va kräv kräver mera att producera. Att mera 
kunskap om va som är värre, för det känns som om dom flesta vet att jorden mår int jättebra just 
nu, men dom vet int direkt va man ska göra åt saken.” (Informant 1) 

”Nog tror ja att jag har ganska bra kunskap. Eller det skulle kanske intressera att veta mera om att 
hur mycket de olika alternativen belastar miljön, och det att vilket alternativ är nu sen det mest 
ekologiska av de olika alternativen.” (Informant 3) 

”Nog skulle det ju vara roligt att höra helt konkreta fördelar att hur skulle de påverka om int 
konsumenterna skulle köpa den där plastpåsen.” (Informant 5) 

”Man borde få människorna att förstå varför det är viktigt.” (Informant 6)  

”Kanske någo sådär bevis på att vilka alla alternativ det finns och att hur mycke dom påverkar på 
miljön från den påbörjande processen ända tills den säljs vidare i butiken.” (Informant 7)  

 

4.2.5 Påtaglighet 

Slutligen gick vi in på frågan om tanken på hållbarhet och hållbara handlingar känns 

abstrakt. Informanternas svar varierade en del, vissa sade att begreppet inte alls kändes 

abstrakt, medan andra menade att det kändes som ett distant begrepp. Det diskuterades 

mycket kring tanken att ”hur mycket kan jag som en enskild individ göra” och ”min ena 

hållbara handling har ingen påverkan”. En informant tog upp hur otroligt viktigt det är 

att rösta, för att på det sättet påverka genom politik, så att de stora industrierna som 

verkligen har en enorm påverkan på miljön, skulle börja göra förändringar i första hand. 

En annan menade att dessa begrepp var mycket vardagliga, att det så gott som varje dag 

kommer emot en situation där informanten märker att hens val påverkar miljön. 

Tidsdrivande var också ett adjektiv som kom upp när hållbara handlingar diskuterades. 

Informanten menade att begreppen inte känns abstrakta, men eftersom det finns så 

mycket information runt omkring oss, är det mycket tidsdrivande att försöka hitta den 

viktiga och relevanta informationen.  

”Nä det känns nog int abstrakt för mej. Men det känns mera att det är viktigt att man gör 
ekologiska val men oftast är det så att man som individ int har så stor påverkan. Det som egentligen 
har den där påverkan är dom här enorma industrierna. Om man faktiskt vill göra någo, så är det 
viktigt att man försöker få dom här industrierna att sluta göra stora skador för miljön, och det gör 
man genom att rösta.” (Informant 1) 

”Nå int känns det som ett framtidsbegrepp utan mera kanske som en grej som är lite i skymundan. 
Att de ha int talats så mycket som saken och de har int ens gjorts så mycket för saken före först nu 
de senaste åren.” (Informant 5) 

”Nog är dom ju riktigt vardagliga. Att nu kommer det nästan dagligen nån situation var man 
märker att man gör val som kan ha nån slags inverkan på miljön och på framtiden. (Informant 7) 

Vidare diskuterades det ifall informantens åsikter kring hållbara handlingar påverkar 

informantens köpbeslut av plastpåsar. Informanterna menade att det påverkade, för 
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vissa mer än för andra. En informant tog upp prisets inverkan på köpbeslutet, och 

menade att eftersom prisskillnaden ofta är betydande, skulle det vara viktigt för 

konsumenten att veta exakt varför hen borde köpa det dyrare och mer ekologiska 

alternativet (inte bara plastpåsar utan allmänt ekologiska produkter och tjänster). De 

informanter som sade att hållbarhet inte känns som ett abstrakt begrepp var de som 

menade att deras tankar påverkade köpbeslutet av plastpåsen, medan de som sade att 

begreppet känns abstrakt, menade att dessa tankar inte påverkade köpbeslutet. 

”Absolut jo, att den här informationen som nu har kommit från olika platser, så säkert påverkar 
den.” (Informant 4) 

”Ofta brukar den där prisskillnaden va ganska betydande, och om man int rikit vet orsakerna till 
vafför det är så sen ibland tycker jag att det kan va sådär fejk. För man vet int va det betyder.” 
(Informant 9) 

”Ja vet int, om ja sku veta mera om dom sku ja kanske göra de där bättre valen men i alla fall nu 
så känns det som om ja int vet vilka alla hållbara alternativ det finns och sen de alternativen som 
finns är dyra.” (Informant 10) 

 

Sammanfattningsvis påverkas konsumenternas beslut att köpa en plastpåse eller inte i 

första hand av ifall inköpet ryms i den egna handväskan eller inte. Oftast har inte 

konsumenterna med en hållbar kasse när de är på kläduppköp eller i andra 

specialbutiker, utan konsumenterna tänker endast på att ta med en hållbar kasse när de 

far till matbutiken. Andra faktorer som påverkar köpbeslutet är vana, familj, kunskap 

och intresse, känsla av abstrakthet samt kassapersonalens beteende och erbjudande.  

Informanterna hade en ganska stark vana att inte ha med hållbara kassar när de går till 

en specialbutik, vilket ofta resulterar i att informanten tar en påse eftersom hen behöver 

något att bära inköpet i. Vanan är i många fall påverkad av familjens attityd och beteende 

gällande hållbarhet, återanvändning och användning av hållbara kassar och plastpåsar. 

Vänner, kollegor och främmande personer påverkar inte beteendet till en betydande del, 

endast engångsfall. Vidare påverkar konsumentens egen nivå av kunskap och intresse 

köpbeslutet. De som inte har ett stort intresse angående hållbara handlingar och inte 

heller anser sig ha tillräckligt med information, tar oftare och mer automatiskt en 

plastpåse, medan de som har satt sig in i ämnet och är intresserade att öka sin kunskap 

inom området, funderar mer på om de verkligen behöver plastpåsen, och avstår oftare 

från att ta den. Känslan av abstrakthet gällande hållbarhet påverkar också i viss grad 

informantens beslut att ta en plastpåse. Känns begreppet mycket abstrakt, tar 

informanten lättare en plastpåse, medan för de informanter som menade att begreppet 

inte känns abstrakt, funderar de mera på om de verkligen behöver plastpåsen. Slutligen, 
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den faktor som i många fall har den största inverkan, är kassapersonalens och 

försäljarens beteende, speciellt vad för alternativ försäljaren erbjuder, och i vilken 

ordning. Ifall försäljaren erbjuder en papperspåse som förstahandsval, är det sannolikt 

att konsumenten tar det alternativet. Om försäljaren inte erbjuder något alls, tänker 

konsumenten i många fall att kanske hen inte behöver någon påse, och därmed skippar 

att köpa den.  

4.3 Hur konsumenter kunde motiveras om att konsumera färre 
plastpåsar 

Detta kapitel kommer att svara på den tredje forskningsfrågan i avhandlingen, det vill 

säga hur konsumenter kunde motiveras om att konsumera färre plastpåsar.  

Det mest effektiva sättet enligt informanterna var att höja priset på plastpåsarna. Vissa 

menade att 50 cent skulle ha en inverkan, medan andra sade att priset borde stiga till 

över en eller två euro för att det skulle ha en inverkan. Konsumtionen av plastpåsar skulle 

säkert sjunka en hel del ifall priset på dem steg till 70 cent, men eftersom detta är en 

”negativ motivator” som fungerar mer som ett straff, kan det leda till låg tillfredsställelse 

bland kunderna. Informanterna menade i intervjuerna att detta skulle vara det mest 

effektiva sättet, men det betyder inte att de skulle vilja att priset höjs så mycket. Dock 

kunde man definitivt sätta ett pris på alla påsar i alla butiker, både plast- och 

papperspåsar.  

En annan faktor som visade sig ha en mycket stor påverkan på beslutet att ta en plastpåse 

eller inte, var försäljarens beteende samt vad försäljaren erbjöd. Ifall försäljaren som 

förstahandsval erbjuder en plastpåse, tar konsumenten mest sannolikt det alternativet, 

eftersom det är det enklaste och snabbaste. Erbjuder försäljaren först en papperspåse, är 

det likaså mycket sannolikt att konsumenten tar papperspåsen. Om försäljaren igen inte 

erbjuder något alls, visade sig det att informanten då kanske tänker att hen klarar sig 

utan en plastpåse, och därmed inte tar en påse alls. Också hur försäljaren fråga har en 

betydelse. Frågar hen ”Ska jag sätta inköpen i en plastpåse?” är det mycket enkelt att 

säga ja, medan ifall hen frågar ”Behöver du en plastpåse eller klarar du dig utan?” leder 

det lättare till att konsumenten säger att hen klarar sig utan. Den första frågan har en 

mer positiv inställning till plastpåsen, medan den andra frågan väcker känslan att det 

kanske är lite pinsamt att ta plastpåsen, eftersom försäljaren verkar vara av den åsikten 

att det inte behövs.  
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Informanterna önskade också större genomskinlighet och mer information när det 

kommer till plastpåsens och de olika alternativens produktionsprocess, eftersom det 

kunde hjälpa dem att förstå vad som är ekologiskt och vad som inte är det. Det 

funderades också mycket kring vilket alternativ som slutligen är det bästa alternativet 

både på kort och på lång sikt. En informant nämnde att en opartisk studie kunde utföras 

om vilket alternativ som konsumenterna borde välja, och sedan sprida resultatet på 

sociala medier och i tidningar. Mera konkreta exempel på hur de olika valen påverkar 

miljön önskades också.  

Den visuella aspekten är också en viktig aspekt att ta i beaktande. En informant 

berättade att hen ofta använder snygga tygkassar som handväskor på sommaren. Det 

diskuterades också att ifall den hållbara kassen är visuellt fin, är det lättare att komma 

ihåg att ta med den, eftersom konsumenten gärna använder den. Samarbete med olika 

designföretag som Vallila och Marimekko kunde vara en idé på en lösning till detta. Det 

motiverar inte att på gå stan med hållbara kassar med potatisar på sig. Vidare 

diskuterades det om plastpåsarnas färger och hur de påverkar konsumenterna. En 

informant nämnde faktumet att när det är Galna Dagar syns det gula plastkassar överallt. 

Detta scenario specifikt verkar inte ha en negativ inverkan på konsumenterna, det hör 

till att ta en gul plastpåse när man köpt något från Galna Dagar, men i allmänhet kan en 

färggrann plastpåse väcka mer oönskad uppmärksamhet än en svart, grå eller vit 

plastpåse. Känslan av att andra personer lättare ser en och därmed också dömer en för 

att ha köpt en plastpåse kan leda till att konsumenten helt enkelt inte tar den.  

Mera radikala förslag diskuterades också, som att helt och hållet ta bort de små 

fruktpåsarna från matbutiken samt ta bort eller byta ut alla plastpåsar till 

papperspåsar i andra butiker som klädbutiker, apotek och andra specialbutiker. En 

informant menade att det är det enda sättet att få konsumenter att sluta använda 

plastpåsar. Så länge det finns billigare och sämre alternativ, finns det alltid konsumenter 

som väljer dem. Gällande matbutikens plastkassar kunde de också tas bort från utbudet 

om det i Finland var okej att föra avfallen till avfallshanteringen utan plastpåse, vilket 

det inte är. Därför är det ekologiskare att använda plastkassarna som skräppåsar istället 

för att köpa plastpåsar från butiken, som inte är gjorda av återanvändbart material (Yle, 

2018).   

Vidare nämndes faktumet att konsumenter oftast väljer det alternativ som är enklast, 

snabbast och billigast. Därmed borde de ekologiska alternativen sättas som 
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förstahandsalternativ. De andra mer ekologiska alternativen borde inte kosta mer än 

plastpåsen, det höjer ribban att ta det ekologiska valet. 

”Nå specifikt i då matbutiker så tycker jag dom sku, förutom möjligen biopåsar, så dom här små 
plastpåsarna sku helt kunna tas bort. Dom är helt oanvändbara så dom är ett stort slöseri med 
material.” (Informant 1) 

”Nå kanske de att man sku erbjuda de där hållbara alternativet till exempel papperspåsar, och 
deras genomskinlighet att hur mycket används det energi och naturresurser för att producera en 
plastpåse och en papperspåse. Det att man försöker uppmuntra konsumenter att använda färre 
plastpåsar utan nån fakta, så de motiverar inte tillräckligt mycket att för att konsumenterna sku 
ändra på sina konsumtionsvanor. Kanske genom att göra en opartisk undersökning om vilket 
alternativ som är bäst, och sen sku man väcka diskussion genom att sprida informationen genom 
tidningar och sociala medier.” (Informant 2) 

”När du tala om de där avtalet som butikerna har gått med i så va om dom sku göra en sån grej, 
att istället för att den där påsen skulle kosta så sku man få ett avdrag från inköpets slutsumma i 
stället. Någo sånt sku kanske kunna motivera mera än att påsen kostar.” (Informant 6) 

”Nå kanske just då mera sån här bakgrundsfakta att man förstår att hur mycke olika val då 
påverkar miljön i den totala stora vägen.” (Informant 7) 

”Nå kanske just det att man sku göra de där hållbara kassarna mer visuella och sen att dom sku 
vara nån annan storlek än de där Ikeas blåa.” (Informant 8) 

”Pris är nog ändå det. Kanske färg också, att om påsen är nån svart neutral färg så tycker jag att 
det är mycke lättare å ta den än att om det är nån såndärn färggrann. Jag tycker att man får sådär 
shame, andra märker lättare att du har en plastpåse om den är färggrann.” (Informant 9) 

”Genom att tvinga. Int fungerar nån motivation pårikit sku ja säga, att när människor allti vill göra 
allt så snabbt och enkelt som möjligt och så billigt som möjligt. Så länge som de finns de där sämre 
alternativen så används dom nog.” (Informant 10) 

 

4.4 Sammanfattning av resultaten 

En sammanfattning av resultaten hittas i tabell 5. Konsumenterna var av den åsikten av 

speciellt de små plastpåsarna som fås från specialbutiker borde minskas rejält, om inte 

tas bort helt och hållet. Utan plastkassar menade de att de inte kunde leva, men nog utan 

plastpåsar. Hållbara kassar blir allt vanligare, men problemet är att dessa kassar inte är 

med då de skulle behövas, utan oftast endast i matbutiken.  

Faktorer som påverkar konsumenternas beslut att köpa en plastpåse inkluderar 

konsumentens vana som mycket långt är automatiserad, priset på plastpåsen, familjens 

vanor, hur och vad försäljaren i butiken erbjuder, kunskap och intresse samt ifall 

hållbarhet som begrepp känns abstrakt.  

Slutligen kom det fram att metoderna som skulle motivera konsumenterna att använda 

färre plastpåsar var en höjning av priset på plastpåsen, att helt och hållet ta bort 

plastpåsar från utbudet, byta ut alla plastpåsar till papperspåsar, göra det mest 



54 

  

ekologiska alternativet till förstahandsalternativ, och därmed det enklaste och billigaste 

alternativet, mer information och konkreta exempel på hur de olika alternativen 

påverkar miljön samt större genomskinlighet när det kommer till produktionsprocessen 

av de olika alternativen, göra de hållbara kassarna mer visuellt lockande så att 

konsumenterna gärna har dem med sig så ofta som möjligt, och slutligen skola 

personalen i butikerna att erbjuda det mest ekologiska alternativet först.  

Tabell 5 Sammanfattning av resultaten  

Konsumenternas 
tankar kring 

minskande av 
plastpåsar 

Faktorer som påverkar 
konsumenternas 

konsumtion av 
plastpåsar 

Sätt att motivera 
konsumenterna om att 

använda färre plastpåsar 

Små plastpåsar onödiga, 
kan inte återanvändas 

Automatiserad vana Höja priset på plastpåsarna 

Hållbara kassar blir allt 
vanligare 

Pris Ta bort plastpåsarna från 
utbudet eller byta ut dem till 

papperspåsar 

Plastpåsar kunde ersättas 
med papperskassar 

Föräldrar och familj Göra det mest ekologiska 
alternativet det lättaste och 

billigaste valet 

Kan inte leva helt utan 
plastkassar 

Försäljare och personal Mer konkret information och 
genomskinlighet gällande 

alternativens 
produktionsprocess 

Plastkassar utmärkt som 
skräppåsar 

Kunskap och intresse Göra hållbara kassar mer 
visuellt lockande 

Små fruktpåsar helt bort 
från utbudet 

Känsla av abstrakthet Skola butikspersonalen 
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5 ANALYS  

I detta kapitel analyseras data och resultaten med hjälp av enligt forskningsfrågorna 

nedan. 

1. Vad är konsumenternas tankar kring minskande av plastpåsar? 

2. Vilka faktorer påverkar konsumenternas konsumtion av plastpåsar? 

3. Hur kan man motivera konsumenter om att använda färre plastpåsar? 

 

5.1 Vad är konsumenternas tankar kring minskande av plastpåsar? 

Konsumenterna som intervjuades var i stort sätt av samma åsikt, konsumtionen av 

plastpåsar borde minskas. Det som dock kom tydligt fram var att konsumenterna genast 

associerade ”plastpåsar” till matbutikens plastkassar, och inte de mindre och mer 

oanvändbara plastpåsarna som fås från specialbutiker. Orsaken till detta beror 

antagligen främst på att konsumenterna går till matbutiken till och med flera gånger per 

vecka, medan de går till specialbutiker betydligt mer sällan. Dessutom erbjuder allt mer 

specialbutiker papperspåsar nuförtiden, vilket leder till att största delen av alla 

plastpåsar- och kassar som konsumenten använder är matbutikens plastkassar. Dessa 

plastkassar ansågs dock inte vara ett problem, det diskuterades flera gånger 

problematiken som det skulle leda till, ifall alla plastkassar togs bort från utbudet. 

Konsumenterna menade att de nog inte skulle kunna leva helt och hållet utan 

plastkassar, eftersom så gott som alla plastkassar återanvänds som skräppåsar, vilket 

igen leder till att dessa kassar inte är ett problem i Finland. Snarare skulle det leda till ett 

större problem ifall matbutikens plastkassar togs bort från utbudet och konsumenterna 

i fortsättning hamnade köpa plastpåsar till skräppåsar.  

Vidare ansågs också matbutikernas små fruktpåsar vara ett stort problem. 

Konsumenterna var av den åsikten att man kunde börja med att ta bort dem från 

utbudet, eller ersätta dem med ett annat alternativ. När det sedan slutligen diskuterades 

om specialbutikernas plastpåsar, menade konsumenterna att de plastpåsarna definitivt 

är onödiga, eftersom de oftast inte kan återanvändas. Många konsumenter menade dock 

att de hade märkt att flera specialbutiker har övergått delvis eller helt och hållet till 

papperspåsar.  Vidare kom det fram att vanan att ta en plastpåse i specialbutiker ansågs 

vara mycket mer automatiserad än i matbutiker. Detta beror antagligen på att 

konsumenterna så gott som aldrig har med sig en hållbar kasse när de är till exempel på 
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kläduppköp, och vanan att ta en plastpåse är mycket långt automatiserad. Vanan är inte 

mer lika automatiserad i matbutikerna, eftersom besök till matbutiken oftast är 

planerade, medan klädinköp oftare sker spontant.  

Vad gäller hållbara kassar, var det tydligt att konsumenterna allt oftare kommer ihåg att 

ta med dem till matbutiken, men som tidigare nämnt är dessa hållbara kassar inte med 

när konsumenten går på kläduppköp eller till andra specialbutiker, eftersom dessa besök 

ofta är spontana. Problematiken med att en hållbar kasse kanske skulle ha funnits i bilen, 

men att konsumenten inte kom ihåg den kom fram flera gånger.   

En aspekt som nämndes i teorikapitlet men inte har diskuterats desto mer i denna 

avhandling, var attityd-beteende gapet. Detta gap kunde tydligt identifieras i många fall 

av intervjuerna. Vissa konsumenter menade att de var av den åsikten att man borde 

minska på plastpåsar, men att de själva inte var färdiga att göra så stora förändringar i 

sina livsvanor. Mer om detta i kapitel 6.4, förslag på fortsatt forskning.  

5.2 Vilka faktorer påverkar konsumenternas konsumtion av plastpåsar? 

Enligt SHIFT-modellen inkluderar miljöfrämjande faktorer vaneformering, social 

påverkan, det individuella jaget, känslor och kognition samt påtaglighet. Av dessa 

faktorer var vaneformering och social påverkan de faktorer som klart hade den starkaste 

påverkan. Kognition visade sig också delvis påverka, likaså påtaglighet. De faktorer som 

påverkade minst i sig var känslor och det individuella jaget. Som ett resultat av denna 

studie ges förslag till en utvecklad modell för miljöfrämjande beteende med tanke på 

minskande av plastpåsar. I detta delkapitel kommer faktorerna i den utvecklade 

modellen att presenteras, och i slutet av kapitlet visualiseras den utvecklade modellen i 

figur 6. 

Först och främst visade det sig att alla faktorer i SHIFT-modellen hade en inverkan på 

konsumentens konsumtion av plastpåsar, vissa dock mer än andra. Här måste det dock 

nämnas att SHIFT-modellen är en allmän modell för miljöfrämjande beteende, medan 

syftet med denna avhandling är relativt specifikt. Detta faktum leder oundvikligen till att 

SHIFT-modellen har några brister gällande syftet med avhandlingen. Därför valdes en 

abduktiv ansats, tanken att avhandlingen skulle bidra till ny teori var optimistisk. Den 

nya teorin kan dock endast delvis generaliseras till andra miljöfrämjande beteende. 

Däremot kunde teorin utnyttjas i andra länder, speciellt i länder där plastpåsar är ett 

större problem än i Finland.  
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Konsumenterna menade att vanan att ta en plastpåse i butiken var mycket långt 

automatiserad. I matbutiken hade flera blivit bättre på att komma ihåg en hållbar kasse 

eller fundera på om de verkligen behövde en plastkasse, men när det gällde klädbutiker 

eller andra specialbutiker var det klart att vanan att ta en plastpåse var mycket 

automatiserad. Detta beror antagligen mycket långt på faktumet att konsumenter inte 

har med sig sina hållbara kassar när de går i specialbutiker, eftersom dessa besök ofta är 

spontana. Fastän det skulle vara planerat att fara på en shoppingtur visade sig det ändå 

att konsumenterna inte kom ihåg att ta med en hållbar kasse. Orsakerna till detta kan 

diskuteras. Troligtvis har detta att göra med faktumet att konsumenterna associerar 

hållbara kassar med matbutiker av någon orsak, antagligen för att de går till matbutiken 

mycket oftare än de går till klädbutiker. Den automatiserade vanan är så pass stark, att 

det är mycket svårt att ändra på den. Problematiken ligger vidare ofta i att 

specialbutiksbesöken är spontana. För att konsumenten inte skulle behöva ta en 

plastpåse borde hen därmed för det första alltid bära med sig en hållbar kasse, och för 

det andra komma ihåg att använda den. Här igen är problematiken den, att som 

konsumenter vill vi att allting är så enkelt som möjligt, och tanken på att bära omkring 

på en hållbar kasse bara för att den kanske kommer att behövas, låter inte som en 

lockande tanke. Som lösning på detta borde de hållbara kassarna utvecklas till att vara 

så små och lätta som möjligt för att konsumenterna ska orka bära omkring på dem i sina 

handväskor och ryggsäckar, men på samma gång så hållbara som möjligt för att de ska 

kunna användas flera år. En konsument nämnde att teknologin antagligen kommer att 

vara till hjälp i framtiden gällande dessa problem, kanske är detta en fråga teknologin 

kunde försöka svara på.  

Social påverkan var en annan faktor som visade sig ha en stark inverkan på 

konsumenternas konsumtion av plastpåsar. Sociala normer och sociala identiteter 

påverkade, men sociala eftersträvanden kom inte fram i intervjuerna. Det visade sig att 

bekanta hade den överlägset största påverkan, speciellt familjemedlemmar. Denna 

faktor går delvis hand i hand med den tidigare nämnda vanan, eftersom konsumenterna 

har växt upp med sin familj och föräldrarnas vanor, vilka sedan automatiskt har flyttats 

över till konsumentens egna vanor. Att familjens vanor påverkar är logiskt, eftersom 

konsumenten under hela sin barndom har sett hur föräldrarna har betett sig i butiker. 

Konsumenterna nämnde att speciellt vanan att återanvända plastkassar som skräppåsar 

har kommit från föräldrarna. Också vanan att alltid ha med sig en hållbar kasse i bilen 

eller vanan att för det mesta alltid köpa en plastpåse hade i de flesta fall kommit från 

föräldrarna. Vänner och kollegor visade sig inte ha någon betydelsefull inverkan på 
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konsumentens användning av plastpåsar, vilket kan bero på att detta ämne helt enkelt 

inte diskuteras mycket, eller för att konsumentens vana har formats ända sedan barn, 

och vänner och andra bekanta därmed inte kan påverka. Vad gäller främmande personer 

i butiken, kom det fram att konsumenterna inte påverkas av dem på en medveten nivå, 

men möjligtvis lite omedvetet.  

Det som dock kom fram i intervjuerna, var hur starkt försäljaren och butikspersonalen 

kan påverka beslutet att ta en plastpåse eller inte. Det kom fram att för vissa 

konsumenter var det den faktor som påverkade mest i köpsituationen, vad försäljaren 

erbjöd, om hen erbjöd något alls. För det första visade det sig att det alternativ som 

försäljaren erbjöd som förstahandsval, var för det mesta det alternativ som kunden 

valde. Orsaken till detta är helt enkelt att det är det enklaste och snabbaste valet i 

situationen, vilket de flesta konsumenter strävar efter. Om försäljaren igen inte erbjuder 

något alls, menade en konsument att hen då oftast inte tar någon påse alls, på grund av 

att hen i den situationen verkligen tänker efter ifall påsen behövs. Det är också troligt att 

konsumenten i den situationen inte täcks be om en påse, hen vill bara hem så snabbt som 

möjligt, och kanske konsumenten då tänker att inköpet antingen ryms i väskan eller att 

de går att bära i händerna tills hen kommer hem. För det andra hade det en stor betydelse 

hur försäljaren frågade om konsumenten behövde en påse. Frågade försäljaren ”Ska jag 

sätta inköpen i en plastpåse?” var betoningen mer positiv och det kändes lättare att direkt 

säga ”ja”, medan ifall försäljaren frågade ”Behöver du en påse, eller går det bra utan?”, 

är betoning mer negativ, och i den situationen är det oftare enklare för konsumenten att 

säga att det går bra utan, bara för att det kan kännas pinsamt att säga att påsen behövs. 

Eftersom denna aspekt visade sig vara mycket viktig, har det inkluderats ”försäljare” i 

den utvecklade modellen i figur 6.  

Det individuella jaget verkade inte ha någon större roll i beslutet att en plastpåse 

enligt vad konsumenterna berättade, men på en mer omedveten och analytisk nivå 

kunde man argumentera att denna faktor däremot har en ganska stor inverkan. På ett 

möte med Finska Handelns miljöutskott (24.2.2020) diskuterades vad hela konceptet 

med plastpåsar betyder för konsumenter och hurdan roll de i verkligheten har i 

konsumentens vardag. Plastpåsar kan kännas som den mest vardagliga saken och 

konsumenterna menade också att oftast tänker de inte på saken när de köper en 

plastpåse. Behöver de en plastpåse så köper de en eftersom de finns så lätt tillgängliga. 

Men varför är det så naturligt för konsumenten att i matbutiken varendaste en gång 

betala för en påse, medan om konsumenten har köpt kläder från Stockmann för 200 euro 
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och därtill måste betala 20 cent för en plastpåse, är det absurt och dålig service? 

Konsumtionen av plastpåsar kunde därför ses som en del av konsumentens identitet och 

självbegrepp. Mer om detta i förslag på fortsatt forskning.  

Den faktor som också visade sig ha en inverkan på köpbeslutet av en plastpåse, var 

kunskap och intresse till hållbarhet överlag. Känslor specifikt verkade inte ha någon 

större betydelse, men en konsument nämnde att ifall alla konsumenter mitt i allt skulle 

sluta köpa plastpåsar, skulle inte hen heller mera idas köpa, eftersom det skulle vara 

pinsamt och kanske leda till skuldkänslor. Det visade sig att konsumentens kunskap om 

hållbarhet gick mycket långt hand i hand med intresset till hållbarhet. Ju mer 

konsumenten visste om ämnet, desto mer intresserad var hen. Kunskapen visade sig 

också påverka konsumentens handlingar och beteende. Konsumenterna som sade att de 

visste mycket om ämnet, berättade också att de tog kunskapen i beaktande när det gällde 

att göra beslut i det vardagliga livet, som exempelvis att konsumera etiskt och hållbart. 

Plastpåsarnas roll var inte en stor del här, men dessa konsumenter var oftast de som 

använde hållbara kassar och försökte undvika att köpa onödiga plastpåsar. Därmed 

borde det talas mer om detta ämne, och göra informationen så lätt tillgänglig och synlig 

som möjligt, för att informationen också skulle nå de konsumenter som inte är lika 

intresserade och inte själv bryr sig om att söka information. Små meddelande vid kassar 

med ett par korta meningar om hur produktionsprocessen ser ut för de olika 

alternativen, eller hur länge det tar för en plastpåse att sönderfalla kunde redan påverka 

konsumenter som tidigare inte visste så mycket, om vilket alternativ som är det bästa, 

och hurdan skada de sämsta alternativen kan göra på miljön.  

Vidare visade det sig att påtaglighet påverkar, men endast till en liten del. Vissa 

konsumenter berättade att hållbarhet som begrepp känns abstrakt, medan andra var av 

den åsikten att det inte alls känns abstrakt, eftersom det talas så mycket om ämnet. 

Konsumenternas tankar snurrade mycket kring ämnet att hur mycket en enskild person 

verkligen kan göra, men att om alla tänker så, så kommer det inte att ske några 

förändringar. Det visade sig att orsaken till varför konsumenterna inte valde hållbara 

alternativ oftast inte berodde på att hållbarhet känns abstrakt, utan för att priset oftast 

är högre för de hållbara alternativen.  

Som en lösning på problemet med abstrakthet menar White et al. (2019) att man borde 

få konsumenterna att tänka mer abstrakt och från ett framtidsperspektiv, göra problemet 

så konkret och relevant för konsumenten själv samt främja dematerialisering. Alla dessa 

metoder innebär stora förändringar i tankesätt och vanor, och leder därför till att hela 
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processen tar en mycket lång tid. Med hjälp av tydlig och lättillgänglig information som 

skulle nå konsumenterna kunde dessa problem handskas med. Dessutom omringas 

konsumenterna varje dag av en massa information och marknadsföring gällande just 

detta ämne, vilket så småningom leder till att begreppet hållbarhet börjar kännas allt 

mindre abstrakt. Konsumenterna menade nu redan att de gillade tanken att man som 

presenter oftare skulle ge någon slags upplevelse, istället för någon onödig sak. Detta 

visar att konsumenterna har börjat fundera mer abstrakt och tänka mer ur ett 

framtidsperspektiv.  

En faktor som inte kan kategoriseras i de existerande grupperna är den visuella 

aspekten. Utseendet på både plastpåsarna och de hållbara kassarna visade sig ha en 

mycket stor inverkan på om konsumenten tog en plastpåse eller om hen kom ihåg att ta 

med en hållbar kasse. Det diskuterades att ju färggrannare plastpåsarna är, desto mer 

uppmärksamhet får konsumenten när hen går omkring med påsen på stan. Denna 

uppmärksamhet känns oftast inte trevlig, eftersom den kan väcka känslor av att andra 

dömer en för att ha tagit en plastpåse. Plastpåsar är ofta i neutrala färger som vit, svart 

eller grå, och dessa påsar syns inte så bra, men till exempel när det är Galna Dagar vimlar 

det av gula plastpåsar på stan. Om alla plastpåsar därmed skulle vara färggranna, kunde 

det leda till att konsumtionen av plastpåsarna skulle sjunka. Som det kom fram i 

intervjuerna, tänker konsumenter på vad andra tycker och tänker, och därför kunde 

detta vara ett fungerande koncept.  

Slutligen var priset en faktor som hade stor påverkan på köpbeslutet av plastpåsen, men 

som inte kan kategoriseras till en existerande grupp. Fastän priset på de flesta plastpåsar 

endast är 20 cent, har det en inverkan på köpbeslutet av plastpåsen för vissa. När prisets 

betydelse diskuterades kom det fram att de konsumenter som priset påverkade mest var 

studerande. De igen som inte alls brydde sig om priset var konsumenter som var i 

arbetslivet. Eftersom studerande vanligtvis associeras med att inte ha så mycket pengar, 

kunde man säga att valet att ta en plastpåse till viss grad går hand i hand med 

konsumentens resurser och förmögenhet. För studeranden som inte har extra pengar, 

kan till och med 20 cent flera gånger i veckan ha en stor negativ inverkan på resurserna.  

Överlag var konsumenternas tankar kring prisets betydelse mycket tudelat. Vissa 

berättade att valet att ta en plastpåse ofta berodde på om påsen kostade. Om den inte 

kostade tog konsumenten den, om den kostade så tänkte konsumenten mycket 

noggrannare på ifall påsen var nödvändig. Andra menade igen att de aldrig funderar på 

om och vad den kostar, utan behöver de en så tar de en påse. Dessa konsumenter menade 



61 

  

också att 1–2 euros prishöjning inte skulle ha någon betydelse, utan att priset skulle 

måste stiga till 4–5 euro för att hen skulle börja fundera mer på saken och om hen 

verkligen behöver påsen. För resten av konsumenterna kom det fram att 70 cent till 1 

euro skulle vara det priset som skulle påverka väldigt mycket, och vid denna gräns skulle 

många undvika att köpa dem väldigt långt.  

5.3 Hur kan man motivera konsumenterna att använda färre plastpåsar? 

De metoder som kunde tas i bruk för att motivera konsumenterna att minska på 

användningen av plastpåsar kan ses i tabellen nedan. 

Tabell 6 Hur konsumenten kunde motiveras om att använda färre plastpåsar 

Höja priset på plastpåsarna 

Ta bort plastpåsarna från utbudet eller byta ut dem till papperspåsar 

Göra det mest ekologiska alternativet det lättaste och billigaste valet 

Mer konkret information och genomskinlighet gällande alternativens produktionsprocess 

Göra hållbara kassar mer visuellt lockande 

 

I intervjuerna kom det fram att en prishöjning skulle vara ett av de mest effektiva sätten 

att få konsumenter att konsumera färre plastpåsar. Hur stor höjningen borde vara för att 

konsumenterna verkligen skulle påverkas av höjningen varierade mycket. Det vanligaste 

var dock 70 cent till 1 euro, konsumenterna menade att en prishöjning mellan detta 

redan skulle ha en mycket stor påverkan på konsumtionen av plastpåsar. Vissa menade 

att priset borde stiga till 4–5 euro för att det skull ha en inverkan, vilket det såklart inte 

kommer att göra. Det är dock en självklarhet att priset påverkar olika konsumenter olika 

mycket, och det går inte att påverka alla konsumenter med en förändring i priset. De som 

inte bryr sig om priset kommer inte att påverkas av en 10–20 cents prishöjning, men 

däremot kommer höjningen att påverka konsumenter som inte har några extra resurser, 

samt antagligen till en viss del få konsumenterna att oftare och mer aktivt fundera på om 

de behöver plastpåsen eller inte.  

Realistiskt tänkt kan inte butikerna mitt i allt höja priserna till 1 euro, det skulle orsaka 

kaos och mycket negativ feedback. En liten prishöjning skulle dock säkert kunna ha en 

stor betydelse, som en höjning till 30 cent till att börja med. Inte kanske prishöjningen i 

sig själv, utan faktumet att när konsumenterna märker att priset har stigit, kanske de 
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börjar fundera att butiken och företagen försöker åstadkomma en förändring. Eller också 

skulle det gå som en konsument menade, att plastpåsarna helt enkelt måste tas bort från 

utbudet helt och hållet, annars slutar konsumenterna inte använda dem. Att helt ta bort 

plastpåsarna från utbudet och/eller ersätta dem med papperspåsar eller andra 

miljövänligare alternativ känns inte som en omöjlighet. För att uppfriska minnet, är inte 

matbutikens plastkassar inkluderade i dessa plastpåsar, utan endast specialbutikers 

plastpåsar. Vissa företag och butiker använder dock plastpåsar av hygieniska skäl, men 

resten av företagen kunde hur bra som helst ersätta plastpåsarna med papperspåsar, 

eftersom påsarna i varje fall åker rakt i avfallen.  

Vidare borde det alternativ som verkligen är det mest ekologiska, vara det billigaste och 

enklaste alternativet att välja. Konsumenterna menade att de är väldigt lata, och det 

alternativ som finns lättast tillgängligt är oftast det alternativ som automatiskt tas.  

Gällande hållbara kassar kom det fram att kassar som är snygga till sitt utseende är de 

kassar som konsumenterna oftare har med sig. Det att kassen är visuellt lockande gör 

automatiskt att konsumenten gärna har med sig kassen, och dessutom kommer ihåg att 

använda den. En konsument berättade också att hen ofta på sommaren använder snygga 

tygkassar som handväskor. Detta kunde vara något att sträva efter. Som tidigare nämnt 

kunde samarbeten med andra företag och uppskattade varumärken fungera bra för detta 

syfte. Storleken på den hållbara kassen är också avgörande, kassen måste vara tillräckligt 

stor för att konsumenten inte ska hamna köpa en plastpåse, men inte för stor för att 

konsumenten inte ska orka bära med sig den.  Materialet ska vara mycket hållbart, men 

tunt för att kassen inte ska väga så mycket. Målet skulle vara att framställa en hållbar 

kasse som verkligen är så liten, lätt och snygg att konsumenten alltid vill och orkar bära 

med sig den. Detta skulle dessutom snabbt kunna bli en ny vana, att alltid ha den med 

sig, eftersom den inte skulle kräva vare sig mycket utrymme eller mycket ansträngning.   

5.4 Sammanfattning av analys  

Modellen som användes för denna forskning heter SHIFT-modellen, och består av fem 

drivkrafter som kan användas för att främja konsumentens hållbara beteende. 

Drivkrafterna är social påverkan, vaneformering, det individuella jaget, känslor och 

kognition samt påtaglighet. Intervjuguiden byggdes upp på basen av dessa drivkrafter, 

men under datainsamlingsprocessen och genomgången av data kunde några nya 

drivkrafter identifieras. Under analysprocessen användes kategorisering och 

abstraktion, för att slutligen sedan med hjälp av dimensionalisering och integration föra 
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ihop den existerande modellen med en ny, utvecklad modell. Den utvecklade modellen 

handlar dock specifikt om hur man kunde motivera konsumenter om att använda färre 

plastpåsar, och kan därmed inte generaliseras till en allmän modell, som SHIFT-

modellen. Den utvecklade och lite förenklade modellen kan ses nedan i figur 6.  

Figur 6 Utvecklad modell för vad som påverkar konsumtionen av plastpåsar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att blicka tillbaka på den ursprungliga modellen, kan man se att två av de fem 

drivkrafterna i SHIFT-modellen har blivit huvudfaktorer i den utvecklade modellen, den 

sociala sidan och den individuella sidan. SHIFT-modellen (exkluderat delfaktorerna) 

ses nedan i figur 7 för visualisering och jämförelse med den nya utvecklade modellen. 

Figur 7 SHIFT-modellens fem drivkrafter 
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ses som huvudfaktorer i den utvecklade modellen. Vidare användes dimensionalisering 

för att avgöra vilka faktorer som påverkar mest. Desto mörkare pilen i modellen är, desto 

större påverkan har faktorn i fråga. I intervjuerna kom det inte fram att delfaktorerna i 

SHIFT-modellen för det individuella jaget skulle ha haft någon inverkan, men däremot 

visade det sig att de tre resterande faktorerna vana, kunskap och känslor alla hade något 

att göra med det individuella jaget. Därför sattes de som en del av det individuella jaget. 

De faktorer som är skrivna med blå text är faktorer som kan användas för att motivera 

konsumenterna att använda färre plastpåsar.  

Den sociala sidan består av bekanta, främmande och försäljaren i butiken. Bekanta 

består av familj, släktingar och vänner, medan de främmande är personer som 

konsumenten inte känner. Slutligen insattes försäljare som en egen kategori, eftersom 

konsumenten inte känner försäljaren eller personalen, men de har personlig interaktion 

i köptillfället, och försäljaren kan ha en mycket stor inverkan på konsumenten. Till stor 

del beror det på hur butikspersonalen är skolad att betjäna kunder, men också 

försäljarens egna beteende och attityd påverkar. Den individuella sidan består av vana, 

kunskap och känslor, och dessa i sin tur påverkas av pris, påtaglighet, visualitet och 

konkret information. Dessutom kan bekanta starkt påverka konsumentens vana, och 

därför har en pil insatts mellan dessa två. 

För att reflektera tillbaka till SHIFT-modellen och dess delkategorier, kan man 

konstatera att inom social påverkan har sociala normer och sociala identiteter en 

betydelse medan sociala eftersträvanden inte kunde identifieras i datamaterialet. Inom 

vaneformering var både vanediskontinuitet och straff samt enkelhet faktorer som 

påverkade. Inom drivkraften det individuella jaget kunde man inte rakt se någon 

påverkan av delkategorierna självbegreppet, själv-konsistens eller individuella 

skillnader, för detta borde intervjun ha gått mycket mera in på djupet för att få en idé om 

till vilket grad dessa påverkar. Däremot identifierades nya delkategorier som har att göra 

med det individuella jaget, vilka kan ses i figur 6. Gällande känslor kom det inte tydligt 

fram till vilken grad positiva eller negativa känslor påverkar. Visualitet och pris visade 

sig dock påverka konsumentens känslor och därmed ha en inverkan på köpbeslutet av 

plastpåsen. Både information, inlärning och kunskap hade alla en stor roll inom 

kognitionen. Slutlighet när det kommer till påtaglighet var konkret kommunikation den 

delfaktor som överlägset var den viktigaste och hade största påverkan, medan 

framtidsperspektivet hade en mycket liten påverkan. 
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6 DISKUSSION OCH IMPLIKATIONER 

I detta kapitel förs en sammanfattande slutdiskussion genom att först presentera de 

teoretiska kontributionerna och därefter de praktiska implikationerna. Slutligen ges 

förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Teoretiska implikationer 

Syftet med denna avhandling var att få en djupare förståelse för vad som påverkar 

konsumenternas konsumtion av plastpåsar samt hur konsumenterna kunde motiveras 

om att använda färre plastpåsar. Som teoretisk grund användes SHIFT-modellen 

utvecklad av White et al. (2019). Modellen har identifierat fem viktiga drivkrafter för 

främjande av hållbart konsumentbeteende; social påverkan, vaneformering, det 

individuella jaget, känslor och kognition samt påtaglighet. Det visade sig att dessa 

drivkrafter påverkade konsumenternas konsumtion av plastpåsar, vissa mer än andra, 

men ett par nya drivkrafter identifierades också. Här måste det dock påminnas om att 

den nya utvecklade modellen är mer specifik än SHIFT-modellen, och de två modellerna 

kan därmed inte direkt användas för samma ändamål.  

Den utvecklade modellen innehåller alla drivkrafter från SHIFT-modellen, men 

modellen har en annan struktur. Strukturen är uppbyggd på basen av hur starkt de olika 

faktorerna eller drivkrafterna påverkar konsumentens konsumtion av plastpåsar. 

Faktorer som har tillsatts i modellen inkluderar pris, visualitet och tillgängligheten av 

konkret information. Dessutom kan försäljarens roll nämnas som en egen faktor, 

eftersom den visade sig ha en så pass stor påverkan på konsumenten. Den mest 

väsentliga teoretiska kontributionen kan ses i figur 6 som blå text.  

Som tidigare nämnt är inte konsumtionen av plastpåsar i Finland nära på så oroväckande 

som den är i andra länder som länder i Asien och Afrika, men för att uppnå 

plastpåsavtalets mål måste konsumtionen ännu sjunka en del och där kan denna modell 

vara till hjälp. Vidare kunde denna modell tillämpas i andra länder för att försöka 

motivera konsumenter om att använda färre plastpåsar. 

6.2 Praktiska implikationer 

Målet med denna avhandling var att hjälpa miljöministeriet och Finsk Handel att få en 

bättre förståelse i vad som påverkar konsumenternas konsumtion av plastpåsar, samt 

undersöka hur konsumenterna kunde motiveras om att använda färre plastpåsar. Nedan 

presenteras rekommendationer för hur det sistnämnda målet kunde uppnås. 
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Pris och prisförhöjningar – För det första skulle det vara en bra början ifall ett pris sattes 

på alla plastpåsar i alla butiker.  För tillfället har de flesta butikerna redan satt en pris, 

vanligen 20 cent, på sina plastpåsar. Det känns mer som ett undantag om påsen kommer 

på köpet. Dock finns det ännu butiker som inte tar betalt för sina plastpåsar, och detta 

kunde man enkelt ändra på, för att få konsumenterna att vänja sig vid att de alltid måste 

betala ifall de vill ha en plastpåse. Som nästa steg kunde de butikerna som redan från 

tidigare haft ett pris på sina plastpåsar stegvis börja höja på priset. I intervjuerna kom 

det fram att informanterna först vid 1 € skulle minska rejält på konsumtionen av 

plastpåsar, men priset kan omöjligen höjas så mycket på en gång. Redan en höjning på 

5 cent i taget skulle antagligen ha en stor inverkan, och mitt antagande är att redan vid 

ett pris på 40–50 cent per påse skulle konsumtionen falla drastiskt.  

Plastpåsarna bort från utbudet eller ersätta dem med papperspåsar – Ett mer radikalt 

förslag som antagligen inte kan tillämpas direkt, men säkert under en längre tid är att 

helt och hållet ta bort plastpåsarna från utbudet. För att det ska finnas något alternativ 

ifall konsumenten inte har en hållbar kasse med, kunde butiken sälja papperspåsar, eller 

något alternativ som är mer ekologiskt än engångsplastpåsar. Detta gäller inte 

matbutikens plastkassar.  

Mer visuellt lockande hållbara kassar – Speciellt matbutikerna säljer en massa olika 

hållbara kassar, men kassarna är för det mesta inte de vackraste och mest visuellt snygga. 

Detta är en aspekt som borde tas i beaktande mer, eftersom det i intervjuerna kom fram 

att ju snyggare kassarna är, desto oftare kommer konsumenten ihåg att ha dem med sig 

och dessutom använda dem. Det visade sig också att vissa hållbara kassar, oftast snygga 

tygkassar, till och med används som handväska på sommaren. Därmed borde butikerna 

lägga en större vikt på hurdana hållbara kassar de säljer, och samarbete med till exempel 

varumärken som Marimekko och Vallila, eller Desenio som säljer planscher med 

mönster, teckningar och figurer, kunde utnyttjas.  Ju snyggare konsumenten tycker att 

den hållbara kassen är, desto mer gärna har hen den med sig. Kassen kan till och med bli 

en del av konsumentens identitet, ifall kassen representerar ett varumärke som 

konsumenten identifierar sig själv med.  

Mer konkret information – Hela begreppet med hållbarhet och varför det är så viktigt 

att välja de hållbara alternativen och inte köpa onödiga saker och plastpåsar som åker 

rakt i avfallen känns för vissa ännu lite abstrakt. Information finns det nästan hur mycket 

som helst och överallt om ämnet, men specifikt konkret information om vilket alternativ 

som verkligen är det bästa och mest ekologiska när det kommer till vilken påse man ska 
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ta när man går till butiken önskades. Dessutom önskades det mer genomskinlig och 

konkret information om hur plastpåsen och de andra alternativens produktionsprocess 

ser ut samt de olika alternativens hela livscykel. Detta skulle ge konsumenterna en 

konkret bild av vilket alternativ som är det bästa, vilket igen skulle leda till att många 

som inte visste så mycket om ämnet tidigare skulle börja välja mer ekologiska alternativ, 

helt enkelt därför att den konkreta informationen hjälper dem att snabbt förstå vad som 

är ekologiskt och vad som inte är det. Detta skulle kunna implementeras genom att sätta 

infografiska flyers vid kassorna till exempel, var det skulle finnas lite text som förklarar 

fenomenet, medan hela processen har visualiserats på en enkelt och konkret sätt.  

Göra det mest ekologiska alternativet förstahandsval – Eftersom konsumenterna 

medgav att de är lata och vill att allting ska skötas så enkelt och snabbt som möjligt, 

skulle man kunna försöka ändra på deras vanor genom att ändra på 

förstahandsalternativet. Genom att göra det mest ekologiska alternativet det alternativ 

som är enklast att ta, skulle det antagligen leda till att konsumenterna började ta det 

ekologiska alternativet i stället.  

Skolning av personal – Slutligen skulle det ha en stor inverkan ifall butikerna skolade 

sin personal och sina försäljare i om och hur de ska erbjuda kunden en påse i köptillfället. 

Försäljarens roll visade sig vara mycket stor i köptillfället, och konsumenterna menade 

att det hade en mycket stor påverkan hur försäljaren betedde sig och vad hen sa. 

Försäljaren borde inte fråga ”Ska jag sätta inköpet i en plastpåse” utan mer fråga 

”Behöver du en plastpåse eller går det bra utan”. Skillnaden är egentligen inte stor, men 

för konsumenten har det en stor betydelse hur försäljaren frågar denna fråga. Vidare om 

försäljaren inte alls erbjuder en påse kan det i många fall leda till att konsumenten inte 

ids fråga om en och tänker att hen klarar sig utan, men detta kan igen kännas som dålig 

service. I dessa fall är det i så fall bättre att fråga ifall konsumenten behöver en påse, så 

att konsumenten känner att hen har fått bra service, men att frågan i sig är så pass 

ledande att den resulterar i att konsumenten tackar nej till plastpåsen.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Intervjuerna som gjordes för denna studie var relativt få, och därmed kunde det vara 

intressant att också göra en kvantitativ studie inom samma område. Detta kunde 

möjligtvis förstärka några argument och faktorer i den utvecklade modellen, samt 

kontribuera med nya synvinklar om hur man kunde brottas med problemet att det 

används för mycket plastpåsar.  Dessutom skulle det vara intressant att se ifall det finns 
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någon skillnad i konsumenternas tankar och beteende beroende på åldern. 90 % av 

informanterna var i åldersgruppen 22–27, vilket gör att resultaten inte kan generaliseras 

till hela befolkningen. Vidare kunde observation vara en fungerande och tillförlitlig 

metod att använda för att förstärka resultaten och analysen i denna studie, genom att 

observera ifall konsumenterna verkligen beter sig på det sätter de säger att de gör.  

En annat ämne som kom på tal med en informant var online shopping. Informanten 

berättade att hen väldigt sällan tar en plastpåse i klädbutiker, eftersom hen oftast 

beställer kläder via nätet. Däremot kommer kläder som beställs från nätet oftast invirade 

i plast, och denna plast kan inte återanvändas på något vettigt sätt. Online shopping blir 

allt vanligare (Kaupan Liitto, 2018), eftersom det är så enkelt, och konsumenten kan 

beställa så gott som allting hemifrån sin egen soffa. Dessutom har flera nätbutiker gratis 

returnering, vilket sänker ribban att beställa kläder som konsumenten inte är säker på 

att passar. Hur man kunde minska på denna mängd plast, eller hur man kunde 

återanvända denna plast kunde vara ett intressant forskningsområde.  

Attityd-beteende gapet nämndes i teorikapitlet som något som kan främjas med hjälp av 

SHIFT-modellen. Denna aspekt har dock inte utforskats desto mer i denna avhandling. 

Från datamaterialet kom denna aspekt dock tydligt fram, och därför skulle det vara 

intressant att närmare forska vad som påverkar detta gap samt hur man kunde göra 

gapet så litet som möjligt. Detta gap kan vara en aning svårt att i verkligheten minska, 

eftersom konsumenter ofta menar väl och inte på flit vill bete sig oekologiskt, men och 

andra sidan gillar konsumenter inte stora förändringar, de trivs med gamla vanor som 

är bekanta och säkra. Dessutom kräver en förändring ofta mycket ansträngning, vilket 

inte intresserar konsumenterna eftersom de är bekväma av sig, och ofta vill få vardagliga 

ärenden utförda med minsta möjliga ansträngning.  

Slutligen under ett möte med Finska Handel diskuterades det mycket kring ämnet varför 

vissa konsumenter i vissa situationer verkar ta det mycket seriöst och personligt ifall hen 

inte får en plastpåse på köpet. Ett scenario som det berättades om var när en konsument 

på Stockmann köpt kläder för 200 €, och sedan hamnade betala 20 cent för en plastpåse. 

I exemplet hade konsumenten lämnat alla inköp kvar i Stockmann bara för att hen inte 

fick plastpåsen på köpet. Vad detta kan bero på kunde vara ett intressant ämne att 

studera närmare. I dessa situationer handlar det definitivt inte om att konsumenten inte 

skulle ha råd att köpa plastpåsen. Man kunde argumentera om ifall plastpåsen kunde ses 

som en del av konsumentens identitet. Plastpåsar är vardagliga saker som konsumenter 

har att göra med så gott som dagligen och därför är det möjligt att konsumenten har 
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bildat så starka vanor med påsarna att de blir en del av konsumentens identitet. Kunde 

detta vidare vara orsaken till att konsumenten blir så arg ifall hen har gjort stora inköp 

och ändå inte får plastpåsen på köpet?  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDEN (SVENSKA) 

Bakgrundsfrågor 

1. Kön 
2. Ålder 
3. Utbildning 
4. Arbete 
5. Hurdan är du som person? (Berätta fritt för att få igång diskussionen) 
6. Vad tänker du först på när du hör "hållbarhet" 
7. Är du en person som ”lever i nuet” eller planerar långt in i framtiden?  

På vilket sätt? 
8. Beskriv din användning av plastpåsar med ett eller några ord 

 
Informantens plastpåskonsumtionsvanor 

9. Köper du en plastkasse när du går till matbutiken? 
   Om inte: Hur handlar du då? 

10. Hur handlar du i andra affärer som till exempel klädbutiker? (Köper du en 
kasse eller har du en med dig) 

11. Köpte du en plastkasse senast när du gick till Stockmann? 
                       Köper du alltid en kasse därifrån/Har du alltid med en kasse? 
                       När köper du en kasse? 
                       När köper du inte en kasse?                        

12.  Hurdana köpkassar har du hemma? 
13. Hur ofta har du dem med dig?  
14. Vad är dina tankar kring minskande på användning av plastkassar? 

 
Jag berättar kort om plastpåsavtalet 
 

15. Vad väcker plastpåsavtalet för tankar? 
16. Vilken av följande metoder tror du fungerar bäst; höja priset på plastkassar, öka 

utbudet på andra alternativ, informera och rådgiva kunderna? 
17. Skulle det ha en inverka på köpbeslutet (av plastkassen) ifall plastkassen var 

dyrare? 
18. Vilken metod har största inverkan på dig? 
19. Vad skulle få dig att minska rejält/sluta köpa plastkassar? 

  
Faktorerna i SHIFT-modellen 
Vaneformering 
 
Nu talar vi om små plastpåsar 

 
20.  Hurdan vana har du när det kommer till plastpåsar? 
21.  Har du olika vanor i olika butiker? 

Hur och varför skiljer sig vanorna? 
22.  Hur ofta köper du en plastpåse på en skala från 1 till 10? 
23.  Hur ofta har du en egen kasse med dig på en skala från 1 till 10? 
24.  På en skala från 1 till 10, hur automatiserad är denna process för dig? 
25.  På en skala från 1 till 10, hur svårt tror du det skulle vara att ändra på denna 

automatiserade vana? 
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Social påverkan 

 
26.  Använder din familj hållbara kassar? 

Använder dina vänner hållbara kassar? 
Använder dina kolleger hållbara kassar? 

27. Hur tror du att deras användning har påverkat din användning och beteende? 
28. Har du någon gång tagit en hållbar kasse i butiken för att någon annan också 

gjort det? 
               När och var? 
           Var det en bekant eller en främmande person? 
           Varför gjorde på samma sätt? 

Om inte, hur tror du att andra personers (hållbara) beteenden påverkar 

dina val? 

  
Individuella jaget 

 
29.  Hur intressant tycker du att hållbarhet är på en skala från 1 till 10? VIKTIGT 
30.  Anser du dig själv vara en person som gör hållbara val? 

På vilket sätt? / Varför inte? 
31. Hur känner du dig när du köper en plastpåse? 

  Funderar du alls på saken? / Försöker du låta bli att köpa? 
  
Känslor och kognition 

 
32.  Anser du dig ha tillräcklig kunskap om varför det är viktigt att välja hållbara 

alternativ? 
33.  Var har du lärt dig om ämnet? 

   Om inte, är du intresserad av att veta mer? 
Hurdan information skulle du vilja ha? (Hur mycket plastkassar som 
används, hur mycket som borde minskas, vad du kan göra) 

  
Påtaglighet 

 
34.  Hurdana tankar och åsikter har du om hållbarhet och hållbara handlingar i 

allmänhet? 
Hurdana känns begreppen? Beskriv med adjektiv (Känns begreppen 
abstrakta?) 

35.  Påverkar dessa åsikter dina beslut att välja hållbara alternativ? 
På vilket sätt påverkar de? / Varför inte? 

36.  Vad anser du om påståendet att ”personer borde vänja sig vid tanken att man 
inte behöver äga fysiska produkter”? 

37.  Hur påverkar följande faktum dig; de hållbara val som du gör idag kommer inte 
att visa några synbara resultat under din livstid. 

  
38.  Allmänna kommentarer och idéer på hur man kunde motivera konsumenter att 

använda färre plastpåsar? 
 

39. Hur kändes denna intervju? Vilka tankar blev främst och hänga i luften? 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDEN (FINSKA) 

1. Ikä 
2. Sukupuoli 
3. Koulutus 
4. Työ 
5. Millainen olet ihmisenä? 
6. Mikä tulee ekana mieleen kun kuulet “kestävä kehitys”?  
7. Oletko ihminen joka “elää hetkessä” vai suunnitteletko tulevaisuutta tarkkaan?  

Millä tavalla? 
8. Kuvaile muovipussikäyttöäsi yhdellä tai muutamalla sanalla.  

 
Informantens plastpåskonsumtionsvanor 

9. Ostatko muovikassin kun käyt ruokakaupassa? 
Jos ei, miten toimit? 

10. Miten toimit muissa kaupoissa (esim vaatekaupoissa) (ostatko pussin vai onko 
sulla mukana oma) 

11. Ostitko muovipussin viimeksi kun kävit Stockmannilla? 
  Ostatko aina sieltä muovipussin/Onko aina mukana oma? 
               Milloin ostat pussin? 
  Milloin et osta?                    

12. Millaisia kestokasseja sinulla on kotona?  
13. Miten usein sinulla on ne mukana?  
14. Mitkä ovat ajatuksesi koskien muovikassien vähentämistä?  

 
Kerron lyhyesti muovikassisopimuksesta 
 

15. Mitä ajatuksia muovikassisopimus herättää?  
16. Mikä seuraavista menetelmistä luulet että toimii parhaiten; hinnan nostaminen, 

hinnan laajentaminen, muiden vaihtoehtojen lisääminen valikoimaan, 
tiedottaminen ja neuvonta?  

17. Vaikuttaisiko muovipussin hinnan nouseminen ostopäätökseesi?  
18. Mikä menetelmä vaikuttaisi suhun eniten?  
19. Mikä saisi sinut lopettaa ostamisen kokonaan?  

 
 
Osatekijät SHIFT-mallissa 
Vaneformering 
 

20. Kerro vähän sun muovipussitavoista.  
21. Vaihteleeko sun rutiinit eri kaupoissa?  

Miten ja miksi tavat vaihtelevat? 
22. Miten usein ostat muovipussin asteikolla 1 -10?  
23. Miten usein sinulla on oma kassi mukana asteikolla 1-10?  
24. Miten automatisoitu tämä tapa on sinulle asteikolla 1-10?  
25. Asteikolla 1-10, miten vaikeaa luulet että tämän automatisoidun tavan 

muuttaminen olisi?  
 
Social påverkan 
 

26. Käyttääkö perheesi kestokasseja?  
Käyttääkö kaverisi kestokasseja?  
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Käyttääkö kollegasi kestokasseja?  
27. Millä tavalla luulet että heidän käyttäytyminen on vaikuttanut sinua?  
28. Oletko joskus ostanut kestokassin kaupassa koska joku muukin on tehnyt niin? 

  Milloin ja missä? 
  Oliko henkilö tuttu vai vieras ihminen? 
  Miksi teit samalla tavalla? 

Jos ei, millä tavalla luulet että muiden (kestävä) käyttäytyminen 
vaikuttaa suhun?  

 
Individuella jaget 

 
29. Miten kiinnostava aihe kestävä kehitys on sinun mielestä asteikolla 1-10?  
30. Pidätkö itseäsi henkilönä joka tekee kestäviä päätöksiä?  

Millä tavalla / Miksi ei? 
31. Mitä mietit kun ostat muovipussin? 

Mietitkö asiaa ollenkaan, yritätkö olla ostamatta?  
 
Känslor och kognition 
  

32. Näetkö että sinulla on tarpeeksi tietoa miksi kestävien vaihtoehtojen 
valitseminen on tärkeää?  

33. Missä olet oppinut aiheesta? 
     Jos ei, kiinnostaisiko sinua tietää lisää?  

Millaista tietoa sinua kiinnostaisi? (Miten paljon muovipusseja 
käytetään, miten paljon pitäisi vähentää, mitä itse voit tehdä?)  

 
Påtaglighet 
 

34. Millaisia ajatuksia ja näkemyksiä sinulla on kestävästä kehityksestä ja yleisesti 
kestävistä valinnoista ja vaihtoehdoista? 

Miltä nämä käsitteet tuntuvat? Kuvaile adjektiiveilla. (abstrakti?) 
35. Vaikuttavatko nämä mielipiteet päätöksiisi valita kestäviä vaihtoehtoja?  

Millä tavalla ne vaikuttavat? / Miksi ei?  
36. Mitä ajattelet seuraavasta väitteestä: Ihmisten pitäisi tottua siihen että ei 

tarvitse omistaa fyysisiä tuotteita ja tavaroita?  
37. Millaisia tunteita seuraava väite herättää sinussa? Tulokset niistä kestävistä 

valinnoista jotka teet tänään eivät tule näkymään sinun elämäsi aikana.  
 
38. Yleisiä kommentteja, ajatuksia tai ideoita miten voisi motivoida kuluttajat 

vähentämään muovipusseja?  
 

39. Miltä tämä haastattelu tuntui, mitkä fiilikset jäivät päällimmäisenä mieleen? 
 
 

 


