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Sammandrag: Oron och förståelsen för miljön och klimatförändringen har under 
det senaste årtiondet vuxit. Diskussionen om vem som bär ansvar över att öka 
hållbarheten samt värnandet om vår planet går het. Till följd av den ökade 
uppmärksamheten som lagts på klimatfrågor har även klimatmedveten konsumtion 
blivit allt mer diskuterat. Trots allt fler konsumenters utstrålar en positiv attityd 
gentemot hållbara produkter, tyder studier på att de flesta konsumenters vanor och 
beteende inte är lika hållbart som deras attityder. Konsumtionen av vardagliga 
produkter, som hygienprodukter, är kraftigt påverkad av vanor, rutiner och 
bekvämlighet. Dessa aspekter kan komma att starkt influera konsumenters köp av 
vardagsprodukter, och kan även till starkt påverka hur hållbara och miljömedvetna, 
de val en konsument gör, sist och slutligen är. 

Denna avhandlings syfte är att undersöka attityd-beteende gapet och beteendet hos 
unga vuxna då det kommer till deras miljömedvetenhet och inköpsmönster av 
hygienprodukter. För att besvara syftet och forskningsfrågorna användes kvalitativa 
forskningsmetoder och den explorativa studien utgick från observation av urvalets köp 
av hygienprodukter samt intervjuer. 

Den teoretiska referensramen beskriver teorin för planerat beteende, attityd-beteende 
gapet och dess orsaker samt hur hygienprodukter och miljömedvetenhet tar sig an i 
Maslows behovshiearki. Dessutom diskuteras miljömedvetenhet och faktorer som 
påverkar val av hygienprodukter.  

Resultaten påvisar att gapet mellan attityd och beteende i relation till hygienprodukter 
och miljömedvetenhet är betydande. Den främsta avsikten hos det studerade urvalet 
av unga vuxna är avsikten att spara pengar och tid vid köp av hygienprodukter. Behov 
av funktionalitet och självförverkligande kopplas till hygienprodukter och faller före 
behovet av samhörighet som kopplas till miljömedvetenhet. Behov som en produkts 
lämplighet, tillgänglighet och vana är centrala. Miljömedvetenhet och hållbarhet är 
inte avgörande vid val av hygienprodukter. 

Nyckelord: Konsumentbeteende, attityd, hållbarhet, miljömedvetenhet, 

värderingar, behov 
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1 INTRODUKTION 

Oron och förståelsen för miljön och klimatförändringen har under det senaste årtiondet 

vuxit. Diskussionen om vem som bär ansvar över att öka hållbarheten samt värnandet 

om vår planet går het (Hume, 2010). Till följd av den ökade uppmärksamheten som lagts 

på klimatfrågor har även klimatmedveten konsumtion blivit allt vanligare. Fenomenet 

kallas även för grön konsumtion eller hållbar konsumtion. (Perera & Klein, 2011) Med 

mer fokus på hållbar konsumtion och hållbara produktalternativ, är det tydligt att 

konsumenters attityder, och till viss mån beteende, håller på förändras. Allt fler 

konsumenter anser sig själva vara miljömedvetna. (Zaremohzzabieh et al., 2021) 

 En tydlig ökning av intresse för klimatet och klimatförändringen kan ses, men dessvärre 

finns det även tecken som antyder att konsumenters val av inköp inte följer samma kurva 

(Perera & Hewege 2018). Trots allt fler konsumenter har en positiv attityd gentemot 

hållbara produkter och grön konsumtion, tyder studier på att de flesta konsumenters 

köpsbeteende inte är lika hållbart som deras attityder (Zaremohzzabieh et al., 2021) 

Då man diskuterar hållbar konsumtion finns det tre tydliga barriärer som får 

konsumenter att inte ändra sina vanor. Dessa är gapet mellan produktion och 

konsumtion, upplevd eller verklig tillgänglighet av hållbara produkter och pris (Vermeir 

& Verbeke, 2006). 

Konsumtionen av vardagliga produkter, som hygienprodukter, är kraftigt påverkad av 

vanor, rutiner och bekvämlighet (Vermeir & Verbeke, 2006) Dessa barriärer och 

aspekter kan komma att starkt influera konsumenters köp av vardagsprodukter, och kan 

även till starkt påverka hur hållbara och miljömedvetna, de val en konsument gör, sist 

och slutligen är ((Zaremohzzabieh et al., 2021) 

Som konsumentgrupp karaktäriseras unga vuxna ofta som att de är politiskt progressiva, 

vana vid teknologi och om inte direkt ångestfyllda, så medvetna om miljön och hållbarhet 

(Francis & Hoefel, 2018). Unga vuxna definieras ofta som mer miljömedvetna, men trots 

detta finns det motsägande studier som påpekar hur unga vuxnas miljömedvetenhet inte 

återspeglas i deras konsumentval (Habib et al. 2021).  

Denna avhandling kommer att fokusera på att studera och jämföra unga vuxnas 

miljömedvetenhet och deras konsumentmönster. Studien kommer att fokusera på inköp 
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av hygienprodukter, och hur väl detta inköpsmönster har påverkats av informantens nivå 

av miljömedvetenhet. Fenomen som kommer att studeras är bland annat attityd-

beteende gapet och konsument tröghet. Fokus kommer att ligga på att se hur väl dessa 

fenomen kan identifieras i unga vuxnas konsumentmönster och om det är ense eller 

motsäger sig med hur miljömedvetna informanterna påstår sig vara. 

 

1.1 Problemområde 

Antalet konsumenter som påstår bry sig om etisk och hållbar konsumtion ökar, trots att 

produkter som marknadsförs som hållbara endast utgjorde 16,6 % av den totala 

marknadsandelen i de flesta produktkategorierna år 2018 (Kronthal-Sacco et al. 2019). 

En stor andel av den stress och avfallsmängd miljön måste stå ut med är även en direkt 

konsekvens av konsumtion (Witt, 2016). Vermeir & Verbeke (2006), argumenterar även 

att trots att konsumenters generella attityd gentemot hållbarhet ökar så stämmer detta 

inte överens med deras konsumentmönster. 

Tidigare forskning över likande fenomen och konsumenters miljömedvetenhet har i en 

stark majoritet varit kvantitativ. Bland annat Davies, Lee & Ahonhhan (2012), Vermeir 

& Verbeke (2006) och Juwaheer, Pudaruth & Noyaux (2012) har utfört kvantitativa 

studier för att undersöka likande fenomen. Trots att kvantitativa studier är utmärkta för 

att studera ett större urval och kan ge en större kontribution än kvalitativa, är det svårt 

med hjälp av kvantitativa metoder att studera annat än urvalets avsikter att handla 

miljömedvetet. Således blir det svårt att veta hur konsumenter faktiskt sedan agerar och 

varför utan en kvalitativ studie. Trots att attityd-beteende gapet är ett väl utforskat 

fenomen, finns det få studier som lyckats studera konsumenters faktiska köpsbeteende 

och hur etiska de egentligen är (Davies, Lee & Ahonhhan, 2012). Den forskning som finns 

angående miljömedvetenhet eller etisk konsumtion är till en stor utsträckning 

kvantitativ, varav denna avhandling kommer utgå från en kvalitativ studie, för att förstå 

sambandet mellan miljömedvetenhet och konsumenters inköpsvanor på djupet. Gapet 

mellan positiv attityd om miljömedvetenhet och faktiskt konsumentbeteende är ett 

forskat fenomen, så är det fortfarande ett komplicerat område inom vilket flera studier 

har kommit till olika slutsatser om hur förhållandet mellan attityd och beteende ser ut 

(Juwaheer, Pudaruth & Noyaux, 2012). Eftersom tidigare forskning till så stor del varit 
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kvantitativ, kan det argumenteras att det finns intresse att utföra en kvalitativ studie 

inom ämnet. Dessutom finns det intresse att utföra observationer för att få en helt annan 

inblick i konsumenters vardag och val av hygienprodukter. 

Genom att studera på djupet bakgrunden till valen konsumenter gör och hur deras 

miljömedvetenhet återspeglas i dessa val, kan forskare även förstå hur de kan minska på 

attityd-beteende gapet och utföra fortsatta studier i praktikteori över fenomenet. 

Hygienprodukter är en utmärkt produktkategori att studera konsumenters vanor och 

beteende genom, eftersom de flesta anser dem vara en nödvändighet (Todd, 2004).  

Studien är av intresse för företag eftersom den avser att förstå konsumenters tankegång 

och beteende på en djupare nivå än konsumenterna kanske själva kan förklara. Det ligger 

i företagsintresse att förstå sina potentiella kunder, deras vanor och beteende, och ofta 

bättre än konsumenterna själv. En ökad förståelse över människors beteende ger företag 

en idé över vad de bör värdera för att attrahera kunder och vad de bör göra för att ta sitt 

ansvar för att bli mer miljövänliga eller uppmuntra hållbarhet. Företag som vill locka 

unga vuxna och marknadsföra sig som hållbara till kunder bör förstå de värderingar och 

motiveringar som står bakom unga vuxnas inköpsmönster. Miljömedvetna kunder har 

även under de senaste decennierna blivit en allt viktigare och intressantare demografisk 

grupp för företag (Juwaheer, Pudaruth & Noyaux, 2012), vilket även ökar intresset för 

att förstå konsumenters beteende kring grön konsumtion. Att förstå hur företag kan ta 

sitt ansvar och ändra på kunders beteende och vanor är även till förmån för företag 

eftersom företag bör anpassa sig till förändringar. Det ökade intresset för hållbarhet är 

viktigt, eftersom företag som tar det i beaktande kommer med sannolikhet att klara sig 

bättre och erhålla en positiv uppfattning hos konsumenter. (White, Habib & Hardisty, 

2019) 

Studien är även av intresse för politiska beslutsfattare, eftersom även de bör förstå 

konsumenters attityder, tankegång, beslutsprocesser och beteende. Då våra politiska 

beslutsfattare bättre förstår de underliggande orsakerna till grönt konsumentbeteende, 

kan de även göra beslut som gynnar miljön och hållbarhet. (Peschel et al. 2016) 
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1.2 Syfte 

Denna avhandlings syfte är att undersöka attityd-beteende gapet och beteendet hos unga 

vuxna då det kommer till deras miljömedvetenhet och inköpsmönster av 

hygienprodukter. Syftet är även att förstå vad som gör att konsumenter väljer 

miljömedvetet, när de gör detta och när de inte gör detta. Unga vuxna syftar i detta fall 

på vuxna inom åldern 18 – 30 och hygienprodukter på produkter som behövs för att 

upprätthålla kroppens hygien t.ex. tvål, deodorant och mensskydd, samt munnens 

hygien t.ex. tandtråd och tandborste. Forskningsfrågorna som används för att besvara 

avhandlingens syfte är följande: 

Forskningsfråga 1: Hur miljömedvetna anser sig unga vuxna vara? 

Forskningsfråga 2: Hur inverkar den ansedda miljömedvetenheten på unga vuxnas 

inköp av hygienprodukter? 

Med hjälp av forskningsfrågorna och införsamlade data från avhandlingens informanter 

i form av observationer och intervjuer, ämnas studiens syfte bli besvarat. 

Forskningsfrågorna ska ge en djupare inblick i unga finländska vuxnas 

konsumentbeteende. De resultat som forskningen ger upphov till kommer i denna 

avhandling att användas för att analysera inverkan av unga vuxnas miljömedvetenhet på 

deras inköp i vardagen. Med stöd av resultaten kan ledningsmässiga implikationer ges 

till företag och samhällen som eftertraktar att öka miljömedvetna konsumentval och få 

en inblick i unga vuxnas inköpsmönster. 

 

1.3 Avgränsningar  

Eftersom studien genomförs under ett tidskrav och med ett begränsat antal resurser, 

kommer studien endast att undersöka miljömedvetenhetens inverkan på inköp hos en 

specifik demografisk grupp och hos informanter som själva identifierar sig som 

miljömedvetna i Finland. Därmed kommer studiens resultat att vara starkt kopplade till 

dess kontext. Valet av demografisk grupp föll på unga vuxna, eftersom dessa är dagens 

men även framtidens konsumenter. Studien fokuserar på finländska konsumenter 

eftersom konsumenter från olika länder skulle kunna ha olika tillgång till information 
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om hållbarhet och olika produkter. Eftersom studien utförs på en relativt liten 

demografisk grupp, kan resultaten inte heller användas för att ensamt förklara 

sambandet mellan miljömedvetenhet och konsumenters inköp av hygienprodukter. 

Tidigare forskning samt eventuellt fortsatt forskning krävs för att kunna framföra större 

påståenden om sambandet. Studien fokuserar även enbart på inköp av hygienprodukter 

och således bör detta tas i beaktande om resultaten används för att förklara sambandet 

för andra produktkategorier. I syfte att besvara forskningsfråga 1 kommer studien även 

här att fokusera på hur miljömedvetna unga vuxna anser sig vara i relation till inköp av 

hygienprodukter, därmed ger studien inte ett enhetligt svar över unga vuxnas 

miljömedvetenhet som skulle gå att applicera till andra situationer.  

 

1.4 Definition av centrala begrepp 

Konsumentbeteende med begreppet menas varför, när och hur en konsument agerar 

då denna väljer produkter eller tjänster som uppfyller dennas behov eller vilja 

(Arcidiacono, 2011). Konsumentens beteende kan påverkas av både medvetna och 

undermedvetna faktorer, som ofta är svåra för marknadsförare att förstå (Hasan et al. 

2022). 

Attityd-beteende gapet har studerats ur både ett socialpsykologiskt och 

konsumentpsykologiskt perspektiv (Shaw, McMaster & Newholm, 2016). Med gapet 

menas hur 30 % av konsumenter anser sig vara etiska och hållbara, men hur detta inte 

återspeglas i deras beslut- och köpprocesser. Det vill säga att deras attityd och beteende 

inte går ihop. (Davies, Lee & Ahonhhan, 2012) 

Konsumentrationalitet ett fenomen inom vilket en konsuments beslut påverkas av 

interna och externa faktorer vilket kan köra deras köpbeslut mer eller mindre rationella 

(Hasan et al. 2022). En fullt rationell konsument skulle alltid göra sina beslut baserat på 

vad som ger denna mest fördelar och nytta, oberoende om egna preferenser eller känslor 

om till exempel märke (Arcidiacono, 2011).  

Konsumenttröghet kan definieras som hur snabbt konsumenter reagerar på 

förändring i till exempel pris (Bos, Peteers & Pot, 2017). 
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Beslutsprocess processen under vilken en konsument tar i beaktande olika faktorer 

och sina egna värderingar innan denna gör ett beslut. Faktorer som kan påverka en 

konsuments beslutprocess och beslut är bland annat behov, en produkts pris, märke och 

utseende. (Hasan et al. 2022) 

Miljömedvetenhet oro och omsorg för miljön, som eventuellt inte leder till hållbara 

och etiska handlingar och beslut (Duroy, 2005). En medvetenhet gentemot miljövänliga 

och hållbara värderingar. (Iizuka, 2016). Att vara medveten om något innebär att man 

har kunskap och en uppfattning om detta. 

Hållbarhet kan definieras som vanor och processer som är hållbara oberoende tid 

Heindberg, 2010). Hållbarhet kan även definieras som det varaktiga jämviktsläge där 

inga fler naturresurser används än vårt ekosystem kan förse, för att se till att miljön kan 

bära upp nuvarande och kommande generationer (Terpstra, 2001). 

Etiskt konsumentbeteende är då en konsuments beslut och konsumering av 

produkter och tjänster påverkas av dennas etiska oro (Davies, Lee & Ahonhhan, 2012). 

Konsumenten tar utöver andra faktorer som smak, utseende och pris även det sociala 

ansvaret i hänsyn under sin beslutsprocess (Vermeir & Verbeke, 2006). 

 

1.5 Disposition av avhandlingen 

 Med mål att besvara avhandlingens syfte och forskningsfrågor kommer en kvalitativ 

studie att genomföras. Studien i fråga består av observationer och intervjuer med ett 

icke-slumpmässigt urval. Arbetet är fördelat i fem kapitel med delkapitel för att 

förtydliga de olika delområdena. 

I avhandlingens inledning introduceras studien och dess syfte och en generell inblick 

över tidigare forskning om miljömedvetenhet och kunders inköp. Denna första del av 

avhandlingen presenterar även forskningsproblemet och studiens avgränsningar. I det 

andra kapitlet presenteras för studien centrala fenomen som attityd-beteende gapet, på 

djupet och den teoretiska referensramen för att ge en förståelse för studiens bakgrund. I 

det tredje kapitlet presenteras och motiveras valet av forskningsmetoder som har 

använts för denna avhandling. Här presenteras även väsentlig information om 
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insamlandet av data och informanterna och studiens kvalitet diskuteras. Det fjärde 

kapitlet går in i en analys och diskussion av studiens resultat utgående från den 

teoretiska referensramen och insamlade data. Här ämnas de resultat som studien lett till 

analyseras på djupet och sammanfattas. I det femte och sista kapitlet diskuteras 

avhandlingens resultat och praktiska samt teoretiska implikationer ges. Slutligen 

diskuteras idéer för framtida studier.  
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2 KONSUMENTERS ATTITYD, BETEENDE OCH 
MILJÖMEDVETENHET 

 I avhandlingens andra del presenteras den teoretiska referensramen. Inledningsvis 

presenteras och diskuteras teorin för planerat beteende och attityd-beteende gapet, 

varefter andra aspekter inom konsumentbeteende som kan påverka en konsuments val 

av varor diskuteras. Hädanefter presenteras hållbarhet och miljömedvetenhet ur olika 

synvinklar. Kapitel två avslutas med en sammanfattande diskussion om hur dessa 

relaterar till varandra i utsträckning av denna avhandlings syfte.  

 

2.1 Teori för planerat beteende  

Den teoretiska referensramen för denna avhandling baserar sig på Ajzens (1985) teori 

för planerat beteende och fenomenet attityd-beteende gapet. Då det kommer till att 

studera individers beteende är teorin för planerat beteende en av de mest använda. 

(Yuriev et al. 2020). Teorin har under de senaste decennierna använts som grund för 

mångtals kvantitativa studier (Ajzen, 2011). Teorin har tillämpats till flera studier med 

fokus på miljömedvetenhet och hållbarhet och syftet att förstå beteendet bakom detta 

(Yuriev et al. 2020). Teorin demonstrerar hur värderingar och attityder utvecklas till 

beteende, som senare utvecklas till köpsbeteende (Juwaheer, Pudaruth & Noyaux, 2012). 

Teorin är en förlängning eller ett tillägg till teorin för resonerad handling, eftersom den 

inkluderar ett mått för uppfattad beteendekontroll (Armitage & Conner, 2001). Teorin 

föreslår att innan människor engagerar sig till ett specifikt beteende skulle de överväga 

alternativa beteende och konsekvenser, och sedan välja det beteende som har det mest 

önskvärda resultatet (Yahya, Musa & Hashim, 2016). Teorin påpekar att individers 

beteende baserar sig på deras avsikt och uppfattade beteendekontroll. Uppfattad 

beteendekontroll är en individs personliga bedömning över hur genomförbart ett 

beteende är i ett specifikt sammanhang. (Yuriev et al. 2020) Uppfattad beteendekontroll 

influerar både en konsuments avsikt och beteenden som eventuellt inte är totalt frivilliga. 

Det innebär att uppfattad beteendekontroll förklarar varför en konsuments avsikt inte 

alltid förutspår dennas beteende. (Armitage & Conner, 2001) Teorin för planerat 

beteende utgår från att de faktorer som påverkar en konsuments handling är baserade 

på dennas övertygelser (Yahya, Musa & Hashim, 2016). Medan attityd är det som 

utformar konsumentens positiva eller negativa känslor och åsikter gentemot ett visst 
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beteende. Subjektiv norm är det upplevda sociala trycket mot ett specifikt beteende 

(Yuriev et al. 2020).  

Uppfattad beteendekontroll, tillsammans med attityd och subjektiv norm är det som 

sedan formar en individs avsikt och senare dennas beteende. Med avsikt att besvara 

denna studies syfte, ligger fokus här på att studera individers attityder och beteende med 

stöd av teorin för planerat beteende. Tidigare studier har i stor utsträckning haft fokus 

på att studera individers avsikt att agera miljömedvetet med stöd av teorin (Yuriev et al. 

2020).  

I modellen nedan beskrivs teorin för planerat beteende och hur attityd, subjektiv norm 

och uppfattad beteendekontroll först utvecklas till en konsuments avsikt eller syfte och 

senare dennas beteende. Pilarna indikerar vilket segment som kan påverka ett annat. 

Den streckande linjen indikerar att uppfattad beteendekontroll hänger ihop även direkt 

med beteende. 

 

 

Figur 1 Teori för planerat beteende (Ajzen, 1985) 

 

Kritik mot modellen fokuserar ofta på hur teorin för planerat beteende utgår från att 

aktören, i detta fall konsumenten, är rationell och teorin inte tar i beaktande faktorer 

som orsakar partiskhet i konsumenters beteende. Trots att modellens fokus ligger på 
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konsumenters beteenden som är baserade på medveten självreglering och målmedvetna 

beslut, betyder det inte att aktören själv måste vara rationell. Trots att en konsuments 

beteende skulle basera sig på dennas övertygelser, så garanterar inte detta att 

konsumentens beteende i sig är rationellt, eftersom känslor och missinformation kan 

påverka dennas beteende. (Ajzen, 2011) Armitages & Conners (2001) studie över teorins 

effektivitet påvisar att teorin för planerat beteende är en fungerande modell för att 

förutspå konsumenters avsikt och beteende. 

Trots att teorin används för att förstå attityder bakom beteende kommer detta 

teorikapitel även att diskutera andra faktorer som påverkar beteende och attityd-

beteende gapet. Således utgår denna avhandlings teoretiska referensram inte enbart från 

teorin för planerat beteende, utan från en kombination av denna teori, attityd-beteende 

gapet och faktorer som påverkar en individs hållbara beteende och dennas val av 

hygienprodukter. 

 

2.2 Attityd-beteende gapet  

Attityd-beteende gapet är inom forskning ett väl utforskat begrepp som används för att 

förklara varför 30 % av alla konsumenter påstår sig vara etiska men hur detta inte 

återspeglas i deras faktiska konsumentbeteende (Davies, Lee & Ahonhhan, 2012). Detta 

innebär i korthet att ett stort antal konsumenter upplever sig vara hållbara, men att deras 

inköpsvanor ändå inte är det. Flera studier indikerar att konsumenter värderar 

hållbarhet och är miljömedvetna, alltså är deras attityd positiv gentemot hållbarhet. 

Trots detta går det att se att deras konsumentmönster inte är konsistent med deras 

attityd. Attityd-beteende gapet har studerats ur både ett konsumentbeteende perspektiv 

och inom socialpsykologi (Shaw, McMaster & Newholm, 2016).  

Konsumenters attityd och värderingar över när de borde vara miljömedvetna eller etiska 

kan fluktuera, (Davies, Lee & Ahonhhan, 2012), det vill säga att de upplever att det vid 

vissa inköpstillfällen är av mer värde att tänka på etiskt och vid andra tillfällen lägger de 

inte energi på etiska faktorer. Även om konsumenter påstår sig bry sig om miljön och 

hållbarhet, så återspeglas detta inte till en nivå som skulle behövas för att göra en skillnad 

(Shaw, McMaster & Newholm, 2016). Som redan nämnts i introduktionen till denna 

avhandling, är konsumenters val av produkter ofta starkt relaterade till deras vanor, 
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bekvämlighet och rutiner (Vermeir & Verbeke, 2006), vilket gör de flesta till själviska i 

sina konsumentval. Få konsumenter tänker på hur deras val påverkar andra eller annat 

än dem själva eller deras familj (Vermeir & Verbeke, 2006). Detta leder till att 

miljöaspekter och hållbarhet för de flesta konsumenter inte är den avgörande faktorn 

mellan val av produkt. Detta innebär inte att de skulle vara omedvetna om miljön, 

snarare att de i köpstunden inte tänker på hur deras konsumtion i realiteten påverkar 

deras omgivning.  

Fenomenet i fråga är vad många inom forskning menar att är attityd-beteende gapet. Då 

det kommer till hållbar konsumtion och miljömedvetenhet kan detta gap förklaras med 

att konsumenter gärna påstår sig vara miljömedvetna eftersom detta är det socialt 

accepterade svaret, trots att andra faktorer som pris, kvalitet och tillgänglighet ändå styr 

deras produktköp. 

 

2.2.1 Bakomliggande orsaker till gapet 

De två huvudsakliga orsakerna som gapet förklaras genom är att konsumenter inte har 

en tillräcklig uppfattning av vad hållbar konsumtion är eller att det finns ett gap i deras 

kognitiva förmåga, det vill säga medvetenhet, att göra beslut (Davies, Lee & Ahonhhan, 

2012). Denna kognitiva beslutsförmåga kan förklaras med bland annat konsumenters 

villighet att betala för produkter och tjänster. Dessutom måste faktorer som 

konsumenters tillgång till information, kunskap och osäkerhet tas i beaktande då vi 

söker bakomliggande orsaker till attityd-beteende gapet. (Shaw, McMaster & Newholm, 

2016) Två stora bakomliggande faktorer till hur miljövänligt konsumenters beteende är, 

är deras individuella kunskap om hållbarhet och deras vanor (Yuriev et al. 2020).  

Då vi talar om attityd-beteende gapet är det viktigt att ta i beaktande hur konsumenter 

kan påstå sig vara etiska eller miljömedvetna för att känna sig socialt accepterade eller 

få bekräftelse, trots att de själv vet att de inte handlar etiskt eller hållbart (Shaw, 

McMaster & Newholm, 2016). Eftersom gapet är hur konsumenters attityd skiljer sig 

från deras beteende, är det även anmärkningsvärt att påpeka hur konsumenters attityd 

kan vara starkt influerad av människor i deras krets. Detta innebär att konsumenter kan 

ha adapterat en positiv attityd gentemot miljömedvetenhet och hållbarhet, men inte 

själva ha någon kunskap eller intresse att söka information om hållbarhet själv. (Trudel, 



 

 

12 

2019) Trudel (2019), påpekar även hur människor gärna undviker beteende och attityder 

som skulle gå emot deras sociala krets, bland annat är män ofta inte lika engagerade i 

grön konsumtion som kvinnor eftersom det stereotypiskt ses som feminint. 

I modellen nedan har attityd-beteende gapet och dess bakomliggande orsaker 

sammanställts för att visualisera teorin. 

 

Figur 2 Visualisering av attityd-beteende gapet 

 

2.2.2 Värderingar-beteende gapet och medvetenhet-

beteende gapet 

Som det redan nämndes i det föregående delkapitlet och i introduktionskapitlet, är 

attityd-beteende gapet ett väl forskat och diskuterat fenomen. Således har det inom 

forskning även identifierats tangerande fenomen, bland annat värderingar-beteende 

gapet och medvetenhet-beteende gapet. Precis som med attityd-beteende gapet, används 

de två begreppen för att förklara gapet mellan två variabler. Fokus i denna avhandling 

ligger primärt på attityd-beteende gapet, men eftersom de olika fenomenen tangerar 

varandra, redogörs här även kort för både värderingar-beteende gapet och medvetenhet-

beteende gapet för att förstå helheten bättre.  

Värderingar är de principer som styr en individs attityder, beslut och beteende (Tomkins 

et al. 2018). Trots att många skulle säga att de värderar miljön och att leva hållbart 

återspeglas detta inte alltid i deras beteende och köpmönster (Tomkins et al. 2018). Som 

namnet redan säger så förklarar värderingar-beteende gapet hur en individs värderingar 

och avsikt inte alltid omvandlas till handling (Sheeran & Webb, 2016). Gapet mellan 

värderingar och beteende orsakas till stor utsträckning av tillgänglighet till information 

om hållbara produkter. Att hålla sig till sina värderingar är lättare då ett beteende är 
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lättare att utföra. Ibland kan en individ även stå inför konflikt med sig själv över vad 

denna känner att borde göras och med vad denna vill göra. (Sheeran & Webb, 2016) 

Eftersom värderingar styr våra attityder och tidigare forskning kunnat påvisa ett relativt 

stort gap mellan attityder och beteende, är det inte besynnerligt att gapet mellan 

värderingar och beteende även är stort och vanligt. Upp till 72 % av respondenterna i 

Kennedy et al. (2009) studie, konstaterar själv att det finns ett gap mellan deras 

värderingar och beteende. En orsak bakom värderingar-beteende gapet är helt enkelt att 

människor glömmer hur de borde handla eller bete sig för att hålla sig till sina 

värderingar (Sheeran & Webb, 2016). Kennedy et al. (2009) konstaterar även hur brist 

på information och kunskap är en signifikant bakomliggande orsak till gapet, men att 

enbart ökad tillgänglighet till information inte är tillräckligt för att minska gapet. 

Om värderingar delvis utformar våra attityder, så utformar attityder delvis vår 

medvetenhet om något. Som det beskrivs i introduktionskapitlet är miljömedvetenhet 

en medvetenhet gentemot miljövänliga och hållbara värderingar. (Iizuka, 2016). Att vara 

medveten om något innebär att man har kunskap och en uppfattning om detta. 

Medvetenhet-beteende gapet är således ett fenomen som utformats från attityd-

beteende och värderingar-beteende gapen.  

De bakomliggande orsakerna till medvetenhet-beteende gapet kan förklaras relativt lika 

som bakom de andra gapen. Externa och interna faktorer som bland annat ekonomisk 

situation, social press, kunskap och prioriteter är några faktorer som förklarar gapet 

(Csutora, 2012). Li et al. (2021) poängterar att ekonomiska faktorer ofta är den drivande 

kraften bakom konsumenters beslut, vilket förklarar gapet mellan medvetenhet om 

miljön och beteende. Även hos konsumenter med en hög nivå av miljömedvetenhet 

omvandlas detta inte alltid till ett hållbart beteende (Csutora, 2012).  

I figuren nedan sammanställs de bakomliggande orsakerna till värderingar-beteende och 

medvetenhet-beteende gapet. 
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Figur 3 Visualisering av värderingar- och medvetenhet-beteende gapet 

 

2.2.3 Konsumentrationalitet och konsumenttröghet 

Konsumentrationalitet syftar på hur rationell konsumenters beslutsprocess är och hur 

rationella deras val är. Forskare och psykologer har genom tiderna uppmärksammat hur 

konsumenter inte kan ses som rationella, eftersom de är kognitivt partiska (Arcidiacono 

2011). Med hjälp av modern teknologi och konsumenters tillgång till information, kan 

dock dagens konsumenter göra fler rationella beslut (Arcidiacono, 2011). Unga 

konsumenter har ofta ett behov att känna att de själva är i kontroll över sina beslut, och 

således skulle kunna vara mer rationella (Hasan et al. 2022). För att konsumenter skulle 

vara rationella skulle det krävas att de gör sina köpbeslut med hjälp av kritiskt tänkande 

och opartiskhet. Som det redan tidigare konstaterats i denna avhandling påverkar flera 

interna och externa faktorer en konsuments beslut. Till de interna faktorerna hör bland 

annat konsumentens uppfattning, erfarenheter och attityd medan familj och kultur kan 

klassas som externa faktorer (Hasan et al. (2022).   

Arcidiacono (2011) kommer även i sin studie fram till att konsumenter kan vara kapabla 

till att göra rationella beslut, men att det även här ofta är ett gap mellan deras attityd och 

beteende, vilket ofta gör konsumenter mindre rationella. Hasan et al. (2022) poängterar 

ut att konsumenters nivå av ekonomiskt kunnande även kan göra dem till mer eller 

mindre rationella. Konsumenter kan delas in i de med hög nivå av kunskap, som ofta kan 

göra fler rationella beslut eftersom de har ekonomisk kunskap, de med måttlig kunskap, 

vilket ofta gör dem förvirrande under sin beslutfattningsprocess och de med låg kunskap, 
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som ofta inte är rationella eftersom de inte tillämpar ekonomiskt kunnande i sitt 

beslutsfattande.  

Han, Kim & Kim (2011) beskriver konsumenttröghet som ett tillstånd då konsumenter 

är passiva, lata eller inte tänker efter och således köper samma produkter upprepade 

gånger. Detta innebär att de inte har ett medvetet behov att ändra sina vanor eller att 

deras köpprocesser är utformade efter vana (Han, Kim & Kim, 2011). Konsumenttröghet 

kan även definieras som hur snabbt konsumenter reagerar på förändring i till exempel 

pris (Bos, Peteers & Pot, 2017). Bos, Peteers & Pot (2017) nämner hur faktorer som kan 

påverka konsumenttrögheten är konsumenters lojalitet till varumärken, brist på 

information och att de inte reagerar på förändring även om det vore fördelaktigt för dem.  

Konsumenttröghetsfenomenet kan även tillämpas på konsumenters förmåga att bli mera 

hållbara i sin konsumtion (Hume, 2010). Som redan tidigare konstaterats finns det flera 

faktorer som påverkar en konsuments beslutsprocess och konsumenttröghet kan således 

vara en av de bakomliggande orsakerna till attityd-beteende gapet. 

En viktig faktor att tänka på då man studerar konsumenter är att deras beslut och 

beslutsprocess ofta blir mer rationell för forskare desto mer vi förstår konsumenten 

(Hasan et al. 2022).  

 

2.2.4 Konsumenters personliga behov och 

värderingar  

För att förstå konsumenters beslutsprocess och vad som orsakar konsumenters attityd-

beteende gap, är det av nytta att även försöka förstå konsumenters egna behov och 

värderingar (Juwaheer, Pudaruth & Noyaux, 2012).  Detta eftersom konsumenters egna 

behov och värderingar ofta ligger emellan sambandet mellan omvärldens inverkan på 

konsumentens attityd och dennas handlingar (Seeley, 1992).  

Miljömedvetenhet har blivit en allt viktigare och vanligare värdering hos konsumenter 

under de senaste decennierna (Juwaheer, Pudaruth & Noyaux, 2012). Trots detta 

påpekar Juwaheer, Pudaruth & Noyaux (2012) hur många konsumenter inte handlar 

miljömedvetet, eftersom de ofta har en negativ bild över hållbara produkters 
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funktionalitet och prestationsförmåga. Detta skulle indikera att hållbarhet inte är en lika 

stark eller viktig värdering som till exempel pris-kvalitet förhållandet eller en produkts 

funktionsförmåga. 

Enligt Maslows teori kan människors behov organiseras i fem (5) olika kategorier; 

säkerhetsbehov, psykologiska behov, aktning, självförverkligande och behovet av 

samhörighet (citerat i Seeley, 1992). Människors behov att framstå som och se sig själva 

som miljömedvetna skulle kunna placeras i kategorin behovet av samhörighet och 

aktning. Människor har med andra ord ett behov att känna att de tillhör en specifik grupp 

och således kan miljömedvetenhet till en viss mån även vara ett konsumentbehov och 

inte enbart en värdering. Hygien kan placeras i flera olika kategorier, bland annat 

psykologiska behov, säkerhetsbehov och självförverkligande. Då konsumenter gör beslut 

ligger ofta ett behov bakom som styr beslutet, medan andra behov och värderingar inte 

tas i beaktande under beslutsprocessen (Steele, 1992). Det innebär att konsumentens 

förnödenhet att mätta ett behov är i fokus medan andra behov och värderingar i stunden 

inte leder till handling. Med fokus på miljömedvetenhet innebär detta att konsumenter 

har förmågan att värdera hållbarhet, men ändå bortse detta i sin beslutsprocess. En 

viktig faktor att ta i beaktande är hur konsumenters behov och värderingar kan komma 

att synas mer i deras konsumentbeteende då deras inkomst och möjlighet att spendera 

mera ökar (Witt, 2016). Juwaheer, Pudaruth & Noyaux, (2012), konstaterar även som 

andra tidigare studier hur, trots konsumenters miljömedvetenhet, gröna attityd och 

villighet att betala mer för hållbara produkter, så utvecklas detta inte till en regelbunden 

vana av miljömedvetna beslutsprocesser. 

I figuren nedan har Maslows behovshierarki adapterats med miljömedvetenhet och 

hygienprodukter i fokus för att förklara behoven bakom beteende. 
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Figur 4 Behovshieraki med fokus på miljömedvetenhet och hygienprodukter 

 

2.3 Miljömedvetenhet och hållbarhet  

För att kunna studera relationen mellan miljömedvetenhet och konsumenters 

beslutsprocesser, är det viktigt att även definiera vad miljömedvetenhet och hållbarhet 

är.  Hållbarhet kan definieras som vanor och processer som är hållbara oberoende tid 

Heindberg, 2010). Hållbarhet kan även definieras som det varaktiga jämviktsläge där 

inga fler naturresurser används än vårt ekosystem kan förse, för att se till att miljön kan 

bära upp nuvarande och kommande generationer (Terpstra, 2001). Miljömedvetenhet 

kan definieras som oro och omsorg för miljön, som eventuellt inte leder till hållbara och 

etiska handlingar och beslut (Duroy, 2005), en medvetenhet gentemot miljövänliga och 

hållbara värderingar. (Iizuka, 2016). Miljömedvetenhet betyder alltså inte att någon har 

tagit i bruk vanor och beteende som skulle vara hållbart för miljön, utan enbart att de 

har kunskap om detta. 

Heinberg (2010) poängterar ut att termer som hållbarhet har blivit vanliga i folkmun och 

slängs ut ofta även om en produkt eller vana enbart är bättre än en annan, men inte ändå 
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miljövänlig. Att bestämma ifall en produkt är hållbar eller inte är definitivt inte alltid en 

enkel process. Flera olika faktorer kan göra en produkt mer eller mindre hållbar. 

(Tomkins et al. 2018). En produkts påverkan på miljön kan delas in i tre (3) kategorier; 

dess användning av naturresurser, dess förorening av miljön och dess nedbrytbarhet i 

miljön (Terpstra, 2001). Med denna avhandling i åtanke används en bred definiering av 

hållbara produkter och miljömedvetenhet för att täcka alla de ovannämnda kategorierna. 

Thompson & Barton föreslår att det skulle finnas två (2) orsaker för människor att vara 

miljömedvetna och hållbara, de som värderar miljön och naturen för vad den är och 

därför vill ta hand om den, samt de som värderar det naturen kan ge för att upprätthålla 

och förbättra människors livskvalitet (citerat i Ham, Mrčela & Horvat, 2016). Trots den 

allmänna uppfattningen att unga skulle vara mer miljömedvetna än äldre konsumenter, 

finns det få studier som faktiskt skulle starkt påvisa detta (Iizuka, 2016). Ett vanligt 

konstaterande i studier är även att människors miljömedvetenhet skulle öka då deras 

grundläggande behov är mötta (Duroy, 2005). Som konstaterat i det föregående 

delkapitlet så skulle detta även vara fallet då konsumenters användbara inkomst ökar. 

Eftersom detta ofta är fallet för äldre vuxna och inte ungdomar och unga vuxna, kan det 

konstateras att ålder och grad av miljömedvetenhet högst antagligen ändå är 

sammankopplade till en viss grad. Av viktig signifikans är ändå att komma ihåg att ökad 

inkomst eller disponibla medel inte är en garanti för miljömedvetenhet (Duroy, 2005). 

Ökad inkomst leder ofta även till ökad möjlighet att konsumera mera, vilket inte behöver 

vara hållbart (Li et al. 2021). 

Då vi talar om miljömedvetenhet finns det även skillnad mellan attityd och åsikt. Åsikter 

är ytligare och mer mottagliga av förändring, medan attityder ofta är starkare och 

undermedvetna (Iizuka, 2016). Flera studier och enkäter studerar konsumenters åsikter 

om hållbarhet och inte attityder (Iizuka, 2016). I denna studie kommer fokus ligga på att 

studera konsumenters attityder och inte åsikter. Miljömedvetenhet kan vara enbart 

åsikter och attityder, vilket innebär att trots att någon är miljömedveten måste detta inte 

återspeglas i deras beteende (Ham, Mrčela, & Horvat, 2016). Ham, Mrčela & Horvat 

(2016) påpekar även att någon som är miljömedveten inte automatiskt är en grön 

konsument, men att miljömedvetenhet är det första steget mot grön konsumtion. Då 

miljömedvetenhet är en värdering hos en konsument tar denna även ett steg mot att 
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hållbarhet syns i dennas handlingar och beslut. Förändringar gällande människors 

påverkan på miljön kräver även radikala förändringar i individers rutiner och livsstil. 

 

2.3.1 Konsumenters kunskap om hållbarhet och 

miljömedvetna åtgärder 

Som redan konstaterat tidigare i teorikapitlet finns det flera faktorer som orsakar gapet 

mellan konsumenters attityd, miljömedvetna beslut och handlingar. En sån faktor är 

konsumenters tillgång till information om grön konsumtion och deras förmåga att 

tillämpa denna information i deras beslutsprocess. Yahya, Musa & Hashim (2016) 

konstaterar att en av de stora utmaningarna för att konsumenter ska bli mera gröna i sin 

konsumtion är att öka deras kunskap och medvetande gällande hållbarhet. En viktig 

aspekt att ta i beaktande är hur människor ofta inte är villiga att ändra sitt beteende ifall 

de inte själva kan se hur förändringen är till nytta. Eftersom miljövänliga åtgärder ofta 

inte går att se eller mäta genast, kan många konsumenter känna att deras insatser inte 

ändå skulle ha någon positiv effekt för miljön (Macovei, 2015). 

Konsumenters kunskap kan fördelas i tre (3) kategorier; subjektiv kunskap, objektiv 

kunskap och användningsupplevelse. Subjektiv kunskap är det konsumenten tror sig 

veta, objektiv kunskap är det denna kommer ihåg och användningsupplevelse är det 

konsumenter själv har upplevt (Peschel et al. 2016). Moorman et al. (2004) menar att 

subjektiv kunskap påverkar konsumenters beslutsprocess gällande miljömedvetet 

beteende (citerat i Peschel et al. (2016). Brist på kunskap och information om hållbarhet 

och vad som är hållbara handlingar och produkter kan orsaka gapet mellan 

konsumenters attityd gentemot miljömedvetenhet och deras beteende. Men som redan 

påpekat i ett tidigare delkapitel, trots att brist på information och kunskap är en 

signifikant bakomliggande orsak till gapet, är enbart ökad tillgänglighet till information 

inte en tillräcklig åtgärd för att minska gapet (Kennedy et al. 2009). 

Trots att konsumenter i västvärlden i regel har bra tillgång till information, måste de 

även förstå hur denna information ska tillämpas i deras rutiner för att de ska bli gröna 

konsumenter. Problemet ligger eventuellt inte här i att de inte skulle ha tillgång till 

information, utan i att det finns för mycket information. I regel saknar konsumenter 

också lusten att anskaffa sig den kunskap som skulle krävas för att göra informerade och 
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hållbara beslut (Trudel, 2016). Vilken produkt som är bättre än en annan, vad som är 

hållbart och inte är det och vilka ämnen och paketeringar bör undvikas kan leda till en 

överbelastning av information. Detta kan avskräcka en konsument från att läsa på om 

hållbarhet och istället hålla sig till sina gamla vanor och rutiner. Konsumenter är ofta 

villiga att ta vissa åtgärder för att vara mera hållbara, men dessa åtgärder ska helst vara 

bekväma och relativt lätta för dem och inte kräva mycket tid eller resurser (Vermeir & 

Verbeke, 2006). Trots detta går det från de senaste åren att identifiera tecken på att 

konsumenter håller på att bli mer intresserade att erhålla information om produkter de 

köper (Mancini, Marchini & Simeone, 2017). Konsumenter är mera benägna att köpa 

miljövänliga produkter som har något på paketeringen som indikerar att produkten är 

hållbar, vilket inte kräver mer kunskap eller motivation från konsumenten själv att söka 

fram information om hållbara produkter (Peschel et al. 2016). 

Miljömedvetna åtgärder gällande konsumtion är i första hand att välja hållbara och 

nedbrytbara produkter och återvinna produkter och paketering (Yahya, Musa & Hashim, 

2016). Miljömedvetna åtgärder innebär inte enbart att man väljer att konsumera 

hållbarare produkter, utan en konsument kan också välja att konsumera mindre. 

Eftersom mängden som konsumeras har en direkt inverkan på miljön, är en reduktion 

av konsumtion också en miljömedveten åtgärd (Trudel, 2019). 

White, Habib & Hardisty (2019) påpekar hur ett första steg för att uppmuntra 

konsumenter att bli mer hållbara i sitt beteende är genom socialt inflytande. Som redan 

välkänt kan social press vara en motiverande faktor för en individ att tänka och agera 

mer miljömedvetet. En annan signifikant faktor som kan hjälpa till att få konsumenter 

att vara mer hållbara är att forma vanor och rutiner som är hållbara. Vanor och rutiner 

är beteende som är tämligen automatiskt som ett resultat av att upprepat handla 

likadant. Eftersom vana och rutin är en bakomliggande faktor till gapet mellan attityd 

och beteende, är det viktigt att bryta ohållbara vanor och ingjuta nya hållbara rutiner. 

(White, Habib & Hardisty, 2019) 

 

2.4 Konsumenters preferenser gällande hygienprodukter 

I denna avhandling har det redan, med hjälp av tidigare studier, identifierats specifika 

faktorer som kan orsaka attityd-beteende gapet och definierats vad hållbarhet och 
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miljömedvetenhet är. För att ännu förstå vad som orsakar gapet då det kommer till 

specifikt hygienprodukter är det lönsamt att även redogöra för vad konsumenter 

generellt prefererar då de väljer hygienprodukter. I detta arbete menas det med 

hygienprodukter de produkter en konsument använder för sin personliga hygien, andra 

perspektiv på hygienprodukter, som städprodukter, är uteslutna. 

Vid val av hygienprodukter vill konsumenter att produkterna ska göra eller hålla dem 

rena, vara bekväma och öka deras komfort (Herjanto & Amin, 2021). Viktigt för 

konsumenter är att de hygienprodukter de väljer får dem att känna sig rena, fräscha och 

vackra, riktar sig till att fixa specifika besvär och är behagliga att använda (Jenkins et al. 

2018). Vid val av munhygienprodukter är märke och pris viktiga faktorer vid val av 

tandborste, medan smak och effektivitet är viktiga vid val av tandkräm (Sharda & 

Sharda, 2010). En viktig faktor för många konsumenter vid val av hygienprodukter är 

doft. Konsumenter som vill ha parfymerade produkter vill att de doftar behagligt, med 

vissa vill ha produkter utan någon parfym alls (Herjanto & Amin 2019). 

 

2.4.1 Hållbarhet i relation till hygienprodukter 

Som påpekat i introduktionskapitlet menar Todd (2004) att hygienprodukter är en 

utmärkt produktkategori att studera konsumenters vanor och beteende genom, eftersom 

de flesta anser dem vara en nödvändighet. Redan på 1990-talet har engångsprodukters 

hållbarhet ifrågasatts. Medan allmänhetens vetskap om engångsprodukters effekt på 

miljön redan är relativt hög, används dessa produkter aktivt (Velasco et al. 2021). 

Velasco et al. (2021) påpekar även ur konsumenters kunskap på hur dessa produkter ska 

sorteras efter användning är låg. Engångsprodukter inom kategorin hygienprodukter är 

bland annat tops, vaddlappar, bindor, tamponger, blöjor, sminkservetter, rakhyvlar. 

Användningen av engångsprodukter för hygien beror till stor del på effektivitet, enkelhet 

och bekvämlighet. Hållbara alternativ till engångsprodukter finns, men kan t.ex. kräva 

mera bevarande vilket kräver mer ansträngning från individen själv. (Pednekar et al. 

2022) Unga vuxna idag är mer benägna att välja miljövänliga hygienprodukter enbart 

för att minska risken för irriterad och torr hud (Herjanto & Amin, 2021). Aktiv 

marknadsföring på bland annat sociala medier idag uppmuntrar även konsumenter att 

konstant använda ett större antal hygienprodukter, medan detta även uppmuntrar till 
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att använda produkter som marknadsförs som hållbara, så ökar det den totala 

konsumtionen av hygienprodukter (Fraß& Walter, 2021). 

Som för alla produkter som vill slå igenom på en marknad är konsumenters anammande 

av hållbara produkter avgörande för deras framgång (Vermeir & Verbeke, 2006). 

 

2.5 Sammanfattning av teori 

I detta kapitel av avhandlingen har det redogjorts för och diskuterats för studien 

relevanta teorier, nämligen teorin för planerat beteende, attityd-beteende gapet och 

litteratur samt fenomen som kan användas för att stöda och förklara dessa på djupet. 

Nedan presenteras centrala begrepp och deras koppling till avhandlingens 

forskningsfrågor. 

Teoretiska begrepp Forskningsfrågor 

Attityd 

Värderingar  

Hur miljömedvetna anser sig unga vuxna 
vara? 

 

Behov 

Beteende  

Hur inverkar den ansedda 
miljömedvetenheten på unga vuxnas 
inköp av hygienprodukter? 

 

Tabell 1   Sammankoppling av teoretiska begrepp och forskningsfrågor 

 

Konsumenters värderingar och attityd påverkar deras val att vara miljömedvetna, men 

leder inte till direkt handling eftersom deras beteende även kraftigt influeras av vanor 

och rutiner (Vermeir & Verbeke, 2006). Trots konsumenters positiva attityd gentemot 

miljömedvetenhet är deras beteende inte hållbart (Shaw, McMaster & Newholm, 2016). 

Som redovisat för i detta teorikapitel är tidigare diskuterade orsaker till attityd-beteende 

gapet bland annat pris, rutin och vana, otillräcklig uppfattning om vad hållbar 

konsumtion är, brist på intresse, prioritet och bekvämlighet.  

Med hjälp av den tillgång till information som konsumenter har idag, borde de kunna 

göra mer rationella (Hasan et al. 2012) och således även miljömedvetna beslut. Unga 

konsumenter vill ofta känna att de själv har kontroll, för att vara detta bör de göra sina 

beslut med hjälp av kritiskt tänkande och planera sitt beteende. Konsumenters egna 
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behov och värderingar är även viktiga faktorer i deras beslutsprocess och beteende 

(Seeley, 1992). För att konsumenter ska agera miljömedvetet och hållbart bör detta alltså 

vara värderingar hos dem.  Ajzens (1985) teori för planerat beteende påvisar hur attityder 

tillsammans med värderingar ligger bakom våra beslut. Vid val av hygienprodukter är 

det även ofta ett specifikt behov som styr medan andra behov och värderingar, som 

miljömedvetenhet inte är i fokus (Seeley, 1992). Det innebär att konsumenter kan göra 

sina beslut och bortse värderingar och behov som de ändå känner att är viktiga. 

Inom forskning av miljömedvetenhet och hållbar konsumtion har attityd-beteende gapet 

redan länge väck diskussion. (Shaw, McMaster & Newholm, 2016). Trots att tidigare 

forskning har undersökt faktorerna bakom specifikt beteende och attityd-beteende 

gapet, har den till stor del varit kvantitativ. Denna studie ämnar se på fenomenet från ett 

kvalitativt perspektiv och försöka förstå hur konsumenters miljömedvetenhet faktiskt 

påverkar deras val av hygienprodukter. I samband med detta kommer det även att 

uppmärksammas och faktorerna till attityd-beteende gapet är de samma som upptäckts 

i tidigare litteratur och hur unga vuxna själva anser sig vara miljömedvetna.  

Att vara miljömedveten innebär inte att man är hållbar i sitt beteende och rutiner, utan 

att man har kunskap och information, dvs. medvetenhet, om miljön. Miljömedvetenhet 

är dock det första stegen mot att konsumera hållbart och bryta gamla vanor och rutiner 

(Ham, Mrčela & Horvat, 2016). Ökad kunskap och medvetande om miljön är en stor 

utmaning, men även nödvändigt för att människor ska bli gröna konsumenter (Yahya, 

Musa & Hashim, 2016). En överbelastning av information kan dock leda till ointresse 

och avskräcka konsumenter från att försöka förstå hur de kan vara hållbara i sitt 

beteende. 

För att ge svar på avhandlingens syfte är det viktigt att ta i beaktande vilka attityder, 

värderingar, behov och beteenden som ligger bakom val av hygienprodukter och hur väl 

dessa samverkar med attityder, värderingar, behov och beteende bakom informantens 

miljömedvetenhet. Ifall ett attityd-beteende gap upptäcks hos informanterna kommer 

detta att analyseras med hjälp av litteratur diskuterat i detta teorikapitel. 

Nedan presenteras denna avhandlings teoretiska referensram som en figur baserad på 

teorin för planerat beteende och attityd-beteende gapet fokus här är på hur värderingar 

påverkar attityd och hur sedan behov påverkar attityd-beteende gapet. Slutligen 

presenteras en sammanfattning av denna avhandlings teoretiska referensram med fokus 

på de mest centrala fenomenen och faktorer som inverkar på konsumenters val av 
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hygienprodukter samt faktorer som påverkar på en individs miljömedvetenhet och 

hållbara beteende. Genom att studera denna figur kan man även se hur många fler 

faktorer än miljömedvetenhet och hållbarhet som inverkar på valet av produkt, vilket 

enligt tidigare forskning och teori, orsakar attityd-beteende gapet. Pilarna indikerar hur 

segmenten påverkar varandra. Den kurviga linjen hänvisar till hur olika behov och 

faktorer kommer i vägen vilket påverkar gapet mellan attityd och beteende. Den 

streckande linjen indikerar var attityd-beteende gapet ligger.   

Figur 5 Visualisering av teoretisk referensram 

 

Figur 6 Översikt av faktorer som påverkar val av hygienprodukt och miljömedvetenhet 
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3 METODDISKUSSION  

I detta kapitel av avhandlingen kommer undersökningen som utförs förklaras och valet 

av metoder att presenteras. Andra faktorer av studien som redogörs för i detta kapitel är 

urvalet, datainsamling och analys. Avslutningsvis diskuteras även forskningsetiska 

aspekter och studiens kvalitet.  

 

3.1 Val av metod  

Med mål att besvara avhandlingens syfte och forskningsfrågor utfördes en kvalitativ 

studie. Studiens syfte är som tidigare nämnt att förstå hur, och om, unga vuxnas 

upplevda miljömedvetenhet inverkar på deras inköp i vardagen med fokus på 

hygienprodukter. Undersökningen kan klassas som explorativ, eftersom fokus i 

undersökningen ligger på att förstå fenomenet på en djupare nivå. För att uppnå en 

djupare förståelse har det i det föregående kapitlet utförts en grundlig 

litteraturgranskning. För att öka förståelsen genomförs i detta skede av studien en 

kvalitativ undersökning. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2015)  

Som det nämns i delkapitlet problemområde har tidigare forskningar som ämnat förstå 

sambandet mellan miljömedvetenhet och köpsvanor till en stor utsträckning varit 

kvantitativa. Bland annat Davies, Lee & Ahonhhan (2012), Vermeir & Verbeke (2006) 

och Juwaheer, Pudaruth & Noyaux (2012) har utfört kvantitativa studier för att 

undersöka likande fenomen. Då kvantitativa undersökningar, i vilka signifikanta resultat 

har uppkommit, utförts om ett fenomen, kan det vara lämpligt att utföra explorativa, 

kvalitativa undersökningar (Patton, 2015). Detta ger denna studie sitt problemområde 

som diskuterats i det första kapitlet, samt ett forskningsintresse att utföra en kvalitativ 

studie.  

Genom att utföra en kvalitativ undersökning kan fler detaljer identifieras och fenomenet 

kan förstås djupare (Patton, 2015). Den kvalitativa studien som utförs i denna studie kan 

således ge detaljrikare svar på hur sambandet mellan miljömedvetenhet och inköp ser 

ut. Eftersom kvalitativa studier ofta utgår från mindre urval, blir det ofta svårare att 

generalisera studiens resultat, men de resultat som erhålls kan stöda tidigare utförda 

kvantitativa studier och grund för att utföra fler studier om samma fenomen. Således 
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utgick denna avhandlings studie från ett litet urval, med fokus på att istället studera 

urvalet mer på djupet.  

En fallstudie bestående av observationer och intervjuer utfördes med avsikt att besvara 

forskningsfrågorna. Syftet med att kombinera både observationer och intervjuer för 

datainsamlingen var att få en större helhetsbild, men även bättre fokus på detaljer. Med 

hjälp av de två olika metoderna kunde även informantens egen uppfattning av sin 

miljömedvetenhet jämföras gentemot den verkliga miljömedvetenheten i relation till 

informantens inköp identifieras och analyseras.  

 

3.1.1 Observation 

Att observera är en datasamlingsmetod som används för att studera ett objekt i dess 

naturliga miljö. Som forskningsmetod innebär detta att observera, se och lyssna. 

Observation som del av forskning sker oftast i två skeden, varav forskaren i det första 

skedet samlar data genom själva observerandet och sedan i det andra skedet analyserar 

och tolkar det som tidigare observerats. (Patton, 2002) Observation är en utmärkt 

forskningsmetod i situationer där urvalet eventuellt inte själv skulle kunna förklara 

samband, sitt beteende eller uppfattning. Syftet med observation är att förstå processer 

och införskaffa sig kontextspecifik förståelse. I korthet låter det forskaren se på helheten 

ur informantens synvinkel. (Silverman, 2006) Observation ger forskaren en möjlighet 

att vara öppen för nya synvinklar och skapa sig en utbildad helhetsbild (Patton, 2002). 

Observation som forskningsmetod användes för att bättre se mönster och detaljer som 

informanten själv kanske inte kunde se eller kan förklara. På så sätt har informantens 

inköp kunnat jämföras med dennas ansedda miljömedvetenhet utan att påverka 

informantens val av inköp under studien. Genom att studera urvalets shoppingbeteende 

under observationerna har förståelse över hur miljömedvetenhet återspeglas i urvalets 

vardag och om den överhuvudtaget gör det, kunnat erhållas. Detta i sin tur kan ge en idé 

över konsumenters tröghet då det kommer till att bryta vanor, samt berättar om 

miljömedvetenhet hos en konsument är tillräckligt för att bryta gamla inköpsvanor.  

En observation bör inte utföras innan forskaren har definierat ett problemområde och 

syfte med studien (Patton, 2002). Denna avhandlings forskningsfrågor har definierats 
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som ”Hur miljömedvetna anser sig unga vuxna vara?” och ”Hur väl inverkar den ansedda 

miljömedvetenheten med unga vuxnas inköp?”. Trots att dessa forskningsfrågor inte kan 

besvaras enbart med observation, så utgör de ett stadigt utgångsläge för att senare i 

studien utföra intervjuer med informanterna. 

Observationerna av urvalet utgick ifrån att informanterna under tre (3) veckors tid 

skickade foton på sina kvitton eller produkter då de i sin vardag köpte hygienprodukter, 

med en kort förklaring på varför de köpt produkten. Då observationen led mot sitt slut 

skickade informanterna även bilder på de hygienprodukter de redan hade hemma. 

Observationernas längd baserades på att en längre observation uppger en möjlighet för 

forskare att skapa en utförlig helhetsbild av det utstuderade fenomenet (Arnould & 

Wallendorf, 1994). Trots detta måste observationernas längs avgränsas för 

avhandlingens tidtabell. Observationerna utgick från specifika attribut, vilket gjorde 

observationerna strukturerade (Patton, 2002). I detta fall låg fokus enbart på inköp av 

hygienprodukter och de hygienprodukter informanterna redan hade. Eftersom det inte 

gick att kontrollera utrymmet eller tillfället då observationen skedde (Arnould & 

Wallendorf, 1994), var dessa foton viktiga hjälpmedel för att kunna garantera att 

observationerna gick att analysera fullt ut. Observationen i fråga skedde på avstånd, utan 

att forskaren själv tog del av sammanhanget (Arnould & Wallendorf, 1994). Tankar och 

problem som kom upp då informanterna skickade foton antecknades för att underlätta 

analysen av data i ett senare skede (Silverman, 2006). Observationerna skapade ett mer 

informerat utgångsläge inför intervjuerna och lyfte fram eventuella synvinklar och 

problem som inte tagits i beaktande under den preliminära planeringen av intervjuerna.  

Inför observationerna informerades urvalet om vad de förväntas göra och hur länge. De 

fick även få en kort sammanfattning över vad som faller under kategorin 

hygienprodukter vad gäller denna avhandling, för att undvika missförstånd. För att 

undvika att informanterna ändrade på sitt inköpsmönster inför studien, hölls 

observationens syfte och studiens forskningsfrågor hemliga under tiden för 

observationerna (Patton, 2002).  
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3.1.2 Intervju 

Syftet med att intervjua urvalet är att få en möjlighet att studera attityder, beteende, 

åsikter, värderingar samt perspektiv. Intervjuer till följd av observationer ger även 

forskaren en möjlighet att förstå det som inte går att observera. (Patton, 2002) Som 

forskningsmetod kan både standardiserade och icke-standardiserade intervjuer utföras. 

Icke-standardiserade intervjuer innebär att intervjun är öppen och mer flexibel, vilket i 

sin tur möjliggör djupare samtal. Intervjuerna inför denna studie har även varit icke-

standardiserade och semi-strukturerade, eftersom detta gav en möjlighet att ha riktlinjer 

inför intervjun i form av en förutbestämd intervjuguide, men ändå ger flexibilitet. 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009) Fördelen med att ha utgått från semi-strukturerade 

intervjuer är även den öppna, djupgående konversationen mellan informant och forskare 

som det ger upphov till (Patton, 2002). 

Intervjuerna utfördes enskilt med varje informant, utgående från en förbestämd 

intervjuguide för att garantera att samma struktur upprätthölls under alla intervjuer. 

Intervjuguiden är nödvändig eftersom den ser till att varje intervju följer samma 

struktur, och håller fokus på syftet. På så sätt kan forskaren garantera att alla relevanta 

synvinklar och ämnen tas upp, samt att alla informanter svarat på samma frågor. Detta 

gör det lättare att i ett senare skede analysera och sammanställa data. (Patton, 2002) 

Genom att utgå från enskilda intervjuer kunde det garanteras att informanterna inte 

påverkas av varandras svar. Intervjufrågorna fokuserade på hur informanten själv 

upplever sig vara miljömedveten, till vilken grad och hur informanten skulle säga att 

detta syns i dennas vardag. Under intervjuerna frågades även mer generella frågor om 

miljömedvetenhet, för att säkerställa att informantens och den i avhandlingen använda 

begreppet av miljömedvetenhet var relativt lika. Ifall det behövdes förtydligande till 

informantens svar ställdes följdfrågor under intervjuerna, till exempel för att be 

informanten motivera eller förklara sitt svar. Intervjufrågor som kunde besvaras med ja 

eller nej undveks, eftersom detta inte ger mycket givande information. Frågorna har även 

varit tydliga och inte fokuserat på teori för att garantera att informanterna kan svara.  

(Patton, 2002).  
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För att senare under studien kunna transkribera intervjuerna, bandades de in. Även 

anteckningsmaterial användes under intervjuerna för att anteckna spontana 

tankegångar och områden för vidare forskning.  

 

3.2 Forskningsetiska aspekter 

Eftersom denna studie utgått från djupgående intervjuer och observationer var det 

viktigt att informanterna redan innan studien kände sig trygga och bekväma med att 

delta (Patton, 2015). Således har de innan påbörjandet av datainsamling fått specifika 

garantier, så att de kunde känna tillit till studien och forskaren. Eftersom ett av 

kriterierna som bestämmer forskningens kvalitet är integritet, är det viktigt att 

informanterna känner att de bekvämt kan tala om ämnet och inte utger felinformation 

(Wallendorf & Belk, 1989).  

För att skydda avhandlingens urval, upptogs det varken under observationerna eller 

intervjuerna information som skulle kunna uppge informanternas identitet. Detta val 

gjordes eftersom det för studien inte finns någon orsak att identifiera informanterna. 

Innan insamlandet av data har informanterna, enligt Hankens rekommendationer, även 

ombetts läsa och skriva under ett samtyckesformulär (se Bilaga 1). Med formuläret 

säkerställdes det att informanterna förstått vad insamlad data används för, samt att de 

ger tillstånd till att samla data. 

För att säkerställa att avhandlingen är etiskt utförd har även andra etiska faktorer 

övervägts innan, under och efter studien. Bland annat har informanterna upplysts om 

hur länge insamlad data lagras. Dessutom har det garanterats att informanterna är 

medvetna om vad insamlad data användes till. Avhandlingens informanter försäkrades 

även om att insamlad data inte används för annat än det ursprungliga syftet.  

Med de ovannämnda åtgärderna har det kunnat garanteras att studiens integritet 

upprätthålls och att informanterna är bekväma att svara uppriktigt på intervjufrågor. 
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3.3 Urval 

Det är omöjligt att studera hela populationen och därmed bör kvalitativa studier utgå 

från ett lämpligt urval (Saunders, Lewis & Thornhill, 2015). Således användes ett icke-

slumpmässigt urval för att samla data. Valet av urval var målmedvetet för att garantera 

att studiens syfte besvaras och för att göra det möjligt att utföra en grundligare forskning 

av fenomenet i fråga (Patton, 2015). Eftersom studiens syfte är att förstå och analysera 

sambandet mellan unga vuxnas upplevda miljömedvetenhet och deras inköp av 

hygienprodukter, har urvalet för denna avhandling styrts av detta, i enlighet med att 

besvara syftet. Studien har valt att fokusera på unga vuxna, eftersom de inte enbart är 

dagens konsumenter men även framtidens. 

 

3.3.1 Informanterna 

För att besvara forskningsfrågorna kontaktades tio (10) unga vuxna som skulle kalla sig 

själva miljömedvetna. Av dessa tio svarade sex (6) att de är villiga och har möjlighet samt 

tid att delta i studien. Urvalet bestod således av sex unga finländska vuxna i åldern 21–

27 år som skulle kalla sig själva åtminstone måttligt miljömedvetna. I tabellen nedan 

presenteras informanterna. Eftersom kvalitativa studier är mer djupgående är ett 

mindre urval även lämpligt (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Således behövdes inte 

fler informanter, utan 6 stycken är ett lämpligt antal, eftersom studiens resultat inte ska 

generaliseras, men snarare ge svar på hur och varför det finns ett attityd-beteende gap 

hos unga vuxna. För att garantera att informanterna kunde delta i studien redogjordes 

det även för hur mycket tid studien förväntas kräva av dem. Dessutom utlovades de 2 

biobiljetter var ifall de kunde garantera att de aktivt deltar i studien. 

Informant Ålder Sysselsättning 

Informant 1 21 år Studerar 

Informant 2 27 år Jobbar 

Informant 3 21 år Studerar 
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Informant 4 22 år Studerar & jobbar 

Informant 5 25 år Studerar & jobbar 

Informant 6 24 år Jobbar 

Tabell 2 Informanter 

 

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes med observationer och djupgående intervjuer som 

genomfördes med hjälp av kommunikationsplattformen Microsoft Teams. Intervjuerna 

var semi-strukturerade, vilket ledde till att utgångsläget för intervju var avslappnat och 

tilläggsfrågor kunde ställas enligt behov. Ändamålet med både observationerna och 

intervjuerna var att förstå informanternas tankegång (Patton, 2015), således utgick 

intervjuerna från en intervjuguide, men frågor som uppkommit under observationen i 

relation till vad en specifik informant köpt kunde även ställas för att förstå informantens 

synvinkel.  

Hur intervjuaren uppför sig och vilken roll denna tar är ett centralt element för kvaliteten 

av intervjuer (Patton, 2015). Intervjuaren måste både i sitt kroppsspråk och i sina frågor 

och kommentarer vara objektiv och inte döma informanten. Eftersom ämnet för 

intervjuerna även till stor del handlade om miljömedvetenhet, var det viktigt att 

informanterna kände att de kan svara sanningsenligt och inte vad de tror att de bör svara 

för att klassas som miljömedvetna. Således försäkrades informanterna innan och under 

intervjuerna om att det inte söks efter specifika svar och att de heller inte kan svara fel 

på en fråga. De försäkrades även om att de inte behöver försöka komma med långa svar 

på varje fråga utan ska säga som de känner, tänker och tycker. Vid behov ställdes sedan 

tilläggsfrågor för att förstå informantens perspektiv. För att garantera att frågorna var 

naturliga och följde en röd tråd hölls även en pilotintervju, vilket gav möjligheten att göra 

ändringar och förbättringar i intervjuguiden. 

Eftersom miljön inom vilken en intervju utförs kan påverka själva intervjun (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009) valdes intervjuerna att utföras via Microsoft Teams, då 

informanterna så kunde delta i intervjun från komforten av sitt egna hem. Stilen på 
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intervjuerna var avslappnad och som en konversation mellan bekanta. För att intervjuer 

som genomförs ska vara succéartade är det essentiellt att sambandet mellan informanten 

och intervjuaren fungerar (Patton, 2015). Under alla intervjuer gavs informanterna 

möjligheten att fråga frågor och intervjuns natur förklarades även innan den påbörjades. 

Informanterna krävde olika nivå av stöd i form av förtydligande av frågor till bekräftelse 

i form av kommentarer och kroppsspråk.  

 

3.4.1  Beskrivning av observationer  

Observationerna skedde under en tre (3) veckor lång period och utgick från att 

informanterna skickade bilder på sina kvitton eller produkter då de köpte 

hygienprodukter, samt en kort beskrivning av varför de köpt en produkt (t.ex. ”tvålen var 

slut”, ”Galna Dagar rea” eller ”ska på resa”). Tidsperioden för observationerna avgjordes 

på basis av studiens resurser och hur mycket tid informanterna kan ombes att lägga på 

studien. I slutet av observationerna skickade informanterna även bild på de 

hygienprodukter de redan hade hemma. Observationerna utfördes för att kunna se 

mönster och samband i informanternas beteende och deras attityd senare under 

intervjuskedet.  

Informanterna fick innan påbörjandet av observationerna en lista över vad som klassas 

som hygienprodukter och som de således bör skicka bild på. Under tiden för 

observationerna skickades det regelbundna påminnelser, 2–3 gånger i veckan, till 

informanterna för att de skulle komma ihåg att skicka foton på det de köpte inom 

kategorin för hygienprodukter.  

Trots att informanterna inte visste om syftet eller forskningsfrågorna förrän efter själva 

observationen, så var de medvetna om hur införsamlade data skulle användas och att det 

användes i en magisteravhandling. Med detta i eftertanke, och det faktum att 

informanterna själva godkände att delta i observationerna i full vetskap att de inte skulle 

få mera information före intervjuskedet, kan observationerna anses vara etiskt utförda 

(Patton, 2002). I tabellen nedan redogörs för mängden produkter varje informant köpte 

och redan hade hemma. 
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Informant Längd Köpta produkter (mängd) Produkter hemma 

Informant 1 3 veckor 5 ~20 

Informant 2 3 veckor 7 ~ 35 

Informant 3 3 veckor 9 ~40 

Informant 4 3 veckor 4 ~ 35 

Informant 5 3 veckor 4 ~ 30 

Informant 6 3 veckor 3 ~ 65 

Tabell 3 Information om observationer 

 

3.4.2 Beskrivning av intervjuer  

Intervjuerna skedde veckan efter att observationerna var slut. För att säkerställa att 

intervjuguiden var klar att användas utfördes en pilotintervju med en för studien annars 

irrelevant person. Syftet bakom detta var att kunna förbättra intervjuguiden och se till 

att frågorna följde en naturlig gång och röd tråd. Att utföra dessa pilotintervjuer var 

signifikant för studiens framgång och eventuell omstrukturering av frågor utgjorde ett 

bättre startläge för de riktiga intervjuerna. 

Inför själva datainsamlingen utfördes sedan sex (6) intervjuer, en för varje deltagare i 

observationerna. Intervjuerna hölls mellan 9.10.2022 och 11.10.2022. Intervjuerna hölls 

via Microsoft Teams trots att pandemiläget för tillfället skulle tillåta intervjuer i person. 

Detta eftersom det gav möjlighet att inkludera informanter i studien som bor på annan 

ort i Finland och underlättade möjligheten att hitta en gemensam tid för intervjuerna. 

Miljön som intervjuerna utförs i kan påverka kvaliteten av datainsamlingen (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). Eftersom intervjuerna utfördes via Microsoft Teams kunde 

det garanteras att informanterna var bekväma i sin miljö, då de kunde intervjuas från 

sitt eget hem. Detta gav även ett utmärkt utgångsläge för intervjuerna eftersom 

informanterna redan var mera avslappnade. Intervjuerna spelades in via Microsoft 

Teams för att senare kunna transkriberas.  
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Under själva intervjuerna antecknades inget annat än enkla stödord och tankar, eftersom 

Patton (2015) rekommenderar att intervjuaren koncentrerar sig på själva intervjun. 

Detta förenklades även av vetskapen om att intervjuerna bandas in, eftersom det gick att 

se om intervjuerna senare. Eftersom koncentrationen kunde läggas på att aktivt lyssna 

och fokusera på intervjuerna och informanten var även stämningen avslappnad och 

naturlig som vid en konversation. Alla intervjuer utfördes på svenska och alla 

informanters modersmål var svenska, vilket säkerställde att ingen data fallit bort i 

översättningar. Intervjuerna transkriberades sedan noga för att kunna använda 

informanternas exakta svar som exempel i analysen. I tabellen nedan redogörs för datum 

och längs på varje enskild intervju. 

Informant Plats Datum Längd 

Informant 1 Teams 10.10 38 min 2 s 

Informant 2 Teams 9.10 32 min 17 s 

Informant 3 Teams 11.10 28 min 12 s 

Informant 4 Teams 11.10 24 min 36 s 

Informant 5 Teams 11.10 33 min 27 s 

Informant 6 Teams 9.10 34 min 51 s 

Tabell 4 Information om intervjuer 

 

3.4.3 Intervjuguide 

Intervjuerna utgick från intervjuguiden som finns som bilaga 2 i slutet på avhandlingen. 

Intervjuguiden användes som grund för de semi-strukturerade intervjuerna och gav 

möjlighet till anpassning och flexibilitet i samverkan med informanternas svar. 

Intervjuguiden fungerade alltså som bas och utgångsläge för både intervjuer och analys 

av data (Saunders, Lewis & Thornhill, 2015). Fördelen med att utgå från en intervjuguide 

vid intervjuer är att forskaren kan garantera att alla väsentliga ämnen tas upp och att alla 

intervjuer följer samma struktur (Patton, 2015). Tilläggsfrågor kunde ställas för att få 

informanten att förklara något, berätta mera eller se på något från en annan infallsvinkel. 
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Ifall en informant hade mycket kunskap om något kunde tilläggsfrågor ställas även för 

att fördjupa insamlingen av data (Patton, 2015).  

I intervjuguiden behandlas de för avhandlingen centralaste ämnena, miljömedvetenhet, 

konsumentval och hygienprodukter. För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor 

behandlades dessa ämnen med infallsvinkel på värdering, attityd, behov och beteende. 

För att intervjuerna skulle ha en naturlig följd var intervjuguiden uppdelad i tre segment 

enlig de centrala ämnena; 

Miljömedvetenhet och hållbarhet Intervjuerna påbörjades med diskussion och fokus på 

informantens uppfattning och attityd om miljömedvetenhet och hållbarhet. Detta 

eftersom ett utgångsläge om informantens uppfattning om miljömedvetenhet generellt 

och personlig behövde klargöras. Syftet med detta var att få en grundläggande 

uppfattning om informantens attityd och förhållning till ämnet samt värderingar. 

Konsumentval diskuterades för att få en uppfattning om informantens behov och 

beteende vid dennas köpprocess och beslutstillfällen. Detta gav även en bättre 

helhetsbild över hur många produkter informanten köpte under observationstillfället 

och redan hade hemma. T.ex. visade sig att vissa informanter köper produkter endast då 

de tidigare är slut, medan andra har flera i reserv. 

Hygienprodukter slutligen diskuterades informantens attityd, behov och beteende kring 

specifikt hygienprodukter, här även med infallsvinkel på även konsumentval och 

hållbarhet. Detta gav ett utgångsläge för analys av mönster och beteende uppfattat under 

observationerna och dessas samband med under intervjuerna diskuterade ämnen. Detta 

gav även tillsammans med segmentet konsumentval en inblick i de viktigaste faktorerna 

informanten tänker på vid val och köp av hygienprodukter.  

I tabellen nedan redogörs för intervjuguidens frågor och hur de är sammankopplade till 

de i teorikapitlet diskuterade centrala begreppen och forskningsfrågorna. 

Intervjuguidens frågor är inte i korrekt ordning i tabellen nedan, utan grupperade enligt 

de begrepp de besvarar. 

Intervjuguide frågor Teoretiska begrepp Forskningsfrågor 

Hur förhåller du dig till miljön? 

 

Hur förhåller du dig till hållbarhet? 

 

Hur skulle du definiera miljömedvetenhet? 

Attityd 

 

Hur miljömedvetna 
anser sig unga vuxna 
vara? 
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Hur anser du dig vara miljömedveten? 

Hur anser du dig göra hållbara beslut?  

 

Vems ansvar är det enligt dig att agera 
miljömedvetet? 

 

Om du visste om en miljövänligt producerad 
produkt skulle du då välja den eller en vanlig?  

a. Hur förhåller du dig till miljövänliga 
produkter som är dyrare än andra 
produkter? 

Varför försöker du vara miljömedveten? 

 

Anser du att det är viktigt att människor försöker 
vara miljömedvetna, varför/ varför inte? 

 

Värderingar 

 

Hur miljömedvetna 
anser sig unga vuxna 
vara? 

 

 

Vad påverkar ditt val att välja en hygienprodukt? 

 

Hur många hygienprodukter har du? 
a. Anser du att du har fler eller färre 

produkter än andra? 
 
Hur förhåller du dig till att testa nya produkter? 

a. Vad gör du med produkter du inte tyckt 
om? 

 
Hur förhåller du dig till att granska ämnen i 
produkter? 

a. Finns det ämnen du undviker? 
b. Finns det ämnen du vill ha i en produkt? 

 
Vad använder du för mensskyddsprodukter? 

a. Vilka olika har du prövat?  
b. Varför har du valt de du använder? 
c. Varför har du valt bort andra du prövat? 

 
Vad använder du för engångs hygienprodukter? 

a. Finns det engångsprodukter du slutat 
använda? 

b. Använder du/ har du prövat något 
alternativ till engångsprodukter? 

c. Vad tyckte du om alternativen? 

Behov Hur inverkar den 
ansedda 
miljömedvetenheten på 
unga vuxnas inköp av 
hygienprodukter? 

 

Hur förhåller du dig till märkesprodukter? 

 

Hur ser din shoppingprocess ut? 

 

Hur söker du information om produkter? 
 

Beteende Hur inverkar den 
ansedda 
miljömedvetenheten på 
unga vuxnas inköp av 
hygienprodukter? 
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Vad anser du om reklam och information om 
produkter i sociala medier? 
a. Har du köpt något som direkt respons till 

reklam? Berätta om någon händelse då du 
haft direkt respons på reklam 

b. Vad köpte du och varför fick reklamen dig att 
köpa produkten? 
 

Hur är det att handla miljövänliga produkter? 
 
Köper du nya produkter trots att de du har inte är 
slut? Varför/ varför inte? 
 
Köper du samma produkter som du använt 
tidigare? Varför/ varför inte? 
 
När det gäller val av produkt vilken roll har 
paketeringen? (om någon roll) 

a. Vad är det som spelar roll? 

Tabell 5 Gruppering av intervjufrågor 

 

3.5 Analys av data  

Insamlade data analyserades under hela processen, dvs. både under införskaffandet och 

efter datainsamling, i enlighet med Saunders, Lewis & Thornhill (2009) direktiv. Data 

analyserades först separat och senare med ändamål att besvara forskningsfrågor och 

syfte. Observationerna och intervjuerna analyserades först var för sig och sedan utfördes 

en enhetlig analys för att identifiera inverkan av informantens miljömedvetenhet på 

dennas val av och beslut kring hygienprodukter. Analys av data utfördes som en 

innehållsanalys, vilket innebär kvalitativa data behandlas med fokus på att ge betydelse 

och besvara forskningsfrågorna med sammanfattningar från data (Patton, 2015).  De 

viktigaste sambanden sammanfattades från rådata för att analyseras. Dataanalysen i 

denna avhandling är utformad i enlighet med Spiggles (1994) direktiv för analys av 

kvalitativa data. Dessa direktiv består av sju (7) segment som kan uppfyllas i valfri 

ordning; abstraktion, jämförelse, iteration, integrering, dimensionering, kategorisering 

och motbevisande (Spiggle, 1994). Förutom att de sju olika segmenten kan utföras i 

oordning, kan de även utföras samtidigt. Med hjälp av segmenten kan allmänna teman 

identifieras och slutsatser dras. 
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Innan påbörjandet av analys har insamlad data transkriberats och bearbetats genom att 

data från observationer och intervjuer har kategoriserats. Studiens data har 

kategoriserats med markeringar bland annat över vilken observation, intervju och 

informant specifika data kommer från, för att kunna utan svårighet se likheter, 

skillnader och samband. Kategoriseringen har utförts för att förenkla analysprocessen 

och tolkning (Spiggle, 1994). Specifika kategorier för denna studie var attityd, 

värderingar, behov och beteende. Kategoriseringen baserar sig på centrala begrepp från 

teorikapitlet. Under och efter kategoriseringen har data dessutom jämförts för att betona 

likheter och skillnader i insamlade data. I enlighet med Spiggles (1994) instruktioner har 

de olika kategorierna och teman samlats för att skapa generella koncept med hjälp av 

abstraktion.  

Eftersom de olika kategorierna och teman till stor del relaterade till varandra har 

jämförelse och dimensionering praktiserats genomgående under analysen. För att 

uppdaga mening i de samband och förhållanden som identifierats i jämförelsen har data 

dimensionerats (Spiggle, 1994). Dimensionalisering har genomförts bland annat genom 

att förtydliga centrala faktorer som avsikt/syfte med fet stil. Iteration har använts 

pågående genom analysen för att granska data och även analysen i sig genom att 

behandla de olika segmenten ovan i omgångar för att garantera att studiens syfte 

besvaras till bäst förmåga. 

Slutligen har den i teorikapitlet presenterade referensramen tillämpats för analys av data 

och sammanfattning. För att stärka analysens resultat beskrivs samband mellan 

insamlade data och teori omgående. 

 

3.6 Studiens forskningskvalitet 

Detta delkapitel fokuserar på att redogöra för avhandlingens forskningskvalitet. All 

forskning, oberoende stil eller ämne bör kunna redogöra för sin kvalitet och bevisa sin 

trovärdighet (Wallendorf & Belk, 1989). En studie bör även vara tydlig för att undvika 

missförstånd och anses vara pålitlig (Gummesson, 2000). Eftersom kvalitativa studier 

tenderar att ligga under risk för att basera sig på forskarens egna omdöme, är det i 

synnerhet viktigt att kontrollera samt garantera kvaliteten på studien (Patton, 2015). För 

att garantera denna avhandlings kvalitet har den granskats både varje stycke enskilt och 
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hela avhandlingen i sin helhet. För att garantera att studiens kvalitet är god och att 

studien är trovärdig, har Wallendorf & Belks (1989) ramverk för hur en undersöknings 

trovärdighet kan granskas applicerats på denna avhandling. 

Wallendorf & Belk (1989) lyfter i sitt ramverk upp fem (5) faktorer som bör granskas för 

att garantera en studies kvalitet; trovärdighet, överförbarhet, tillförlitlighet, bekräftelse 

och integritet. I den första tabellen nedan redogörs vad som bör tas i beaktande i relation 

till dessa fem faktorer, medan det i den andra redogörs för hur detta gjorts i denna studie. 

 

Figur 7 Wallendorf & Belks (1989) ramverk för forskningskvalitet och applicering på 
studien 

 

Ifall en studie är trovärdig har val av metod, urval och analys presenterats väl. 

Transkribering av intervju och presentation av resultat bör göras noggrant och med citat 

från intervju (Gummesson, 2000). En studie är trovärdig ifall den framställer en 

tillfredställande och verklighetstrogen bild av verkligheten (Wallendorf & Belk, 1989).  

Trovärdighet - Forskaren bör ta i beaktande metod för datainsamling och 
analys av data samt hur detta presenteras och redogörs för. 

 Applicering: Det har redogjorts och motiverats för val av metod 
och urval. Insamlade data har analyserats och presenterats  

 
Överförbarhet - Forskaren bör ta i beaktande hur väl resultat och slutsatser kan 

placeras i andra kontext. 
Applicering: Möjlighet till överförbarhet relativt låg, kan istället 
ge upphov till ytterligare forskning  
 

Tillförlitlighet - Forskaren bör ta i beaktande om en replikering av studien 
skulle leda till lika resultat.  
Applicering: Svårt att ge övertygelser pga. tidskrav, en 
replikering skulle kunna leda till även andra resultat. 
 

Bekräftelse - Forskaren bör ta i beaktande att de presenterade resultaten är 
neutrala, baserar sig på information från datainsamlingen och 
inte på dennas egna omdöme eller intressen. 
Applicering: Intervjuerna har transkriberats noga och utgick 
från en intervjuguide. Observationerna har analyserats 
omgående och anteckningar har skrivits. 

  
Integritet - Forskaren bör ta i beaktande att det inte uppkommit 

missförstånd, felinformation och att erhållna data är äkta. 
 Applicering: Observationer och intervjuer har utförts för att 

garantera att insamlade data är korrekt och från informanterna 
själva. Modell från teorin har använts för att analysera. 
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En studies överförbarhet redogör för hur väl studiens resultat och slutsatser kan placeras 

i andra kontext, dvs. ifall resultaten kan appliceras till andra sammanhang (Wallendorf 

& Bellk, 1989). Eftersom denna avhandlings urval är icke-slumpmässigt och valt på basis 

av specifika karaktärer (ung vuxen, Finland, säger sig vara miljömedveten), är 

möjligheten till generalisering av denna avhandlings resultat relativt lågt (Silverman, 

2011). Dock kan resultaten eventuellt överföras på grupper som liknar studiens urval, 

dvs. unga vuxna. Denna studie ämna inte heller att vara generaliserbar utan snarare har 

fokus legat på att förstå hur och vad bakom attityd-beteende gapet i relation till 

miljömedvetenhet och val av hygienprodukter. 

Tillförlitlighet syftar på ifall en replikering av forskningen skulle leda till lika resultat. 

Dvs. ifall någon skulle utföra studien på nytt, skulle resultaten vara desamma? 

(Wallendorf & Belk, 1989) Eftersom denna studie utförts under ett tidskrav och med 

begränsade resurser, är det svårt att ge övertygelser på att en replikering skulle leda till 

lika resultat. En replikering med längre observationer skulle kunna leda till möjligheten 

att se nya mönster eller motsägelser i attityd och beteende. 

En studies bekräftelse innebär att det har tagit i beaktande att det är information och 

data från informanterna som analyserats. Resultaten bör vara neutrala och ska inte ha 

påverkats av forskaren i form av t.ex. inre och yttre motiveringar eller intressen. 

(Wallendorf & Belk, 1989) Detta kan säkerställas genom att transkribera intervjuer noga 

(Silverman, 2011) och inte placera sig själv i observationer. Detta underlättades med en 

noga utarbetad intervjuguide, vilket hjälper till att säkerställa att forskaren förhållit sig 

opartisk under datainsamling. 

Slutligen bör studiens integritet redogöras för. Integritet innebär att forskaren kan 

garantera att insamlad data inte har påverkats av missförstånd och felinformation eller 

förvrängts på grund av forskaren själv eller lögner. (Wallendorf & Belk, 1989) Det bör 

alltså gå att påvisa att erhållna data är äkta, vilket även kan påverkas ifall informanterna 

försöker framstå på ett specifikt sätt eller känner sig obekväma under intervjun. För 

denna studie är detta viktigt eftersom informanter skulle kunna känna ett behov att 

framstå som mer miljömedvetna och hållbara på grund av social press ifall de kände sig 

obekväma eller dömda av forskaren. Studiens integritet har säkerställts genom att inte 

utge all information om studien inför observationer för att garantera att informanterna 

inte försöker modifiera sitt beteende och genom att få informanterna att känna sig 

bekväma under intervjuerna. Dessutom har de försäkrats om att inge specifika svar 

sökes, om att deras anonymitet garanteras och om studiens syfte (Gummesson, 2000). 
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Specifikt har informanterna påmints flera gånger om att deras anonymitet garanterats 

för att försäkra att de känner att de kan svara sanningsenligt och med sina egna åsikter. 

Informanterna har även fyllt i ett samtyckesformulär för att försäkra sig om att de förstår 

att intervjun bandas in och hur data behandlas. Dessutom har analyserna dragit stöd 

från det teoretiska ramverket för att säkerställa studiens integritet. 

 



 

 

42 

4 RESULTAT OCH ANALYS 

Denna avhandlings syfte är att undersöka attityd-beteende gapet och beteendet hos unga 

vuxna då det kommer till deras miljömedvetenhet och inköpsmönster av 

hygienprodukter. Syftet är även att studera och förstå hur och om unga vuxnas 

miljömedvetenhet påverkar deras val av hygienprodukter. I detta kapitel av 

avhandlingen analyseras studiens data och de slutliga resultaten av studien presenteras. 

Analysen av data är strukturerad så att det första delkapitlet behandlar den första 

forskningsfrågan, hur miljömedvetna anser sig unga vuxna vara? Medan det andra 

delkapitlet analyserar den andra forskningsfrågan, hur inverkar den ansedda 

miljömedvetenheten på unga vuxnas inköp av hygienprodukter? I ett tredje delkapitel 

diskuteras sedan attityd-beteende gapet mellan informanternas ansedda 

miljömedvetenhet och val av hygienprodukter. Avslutningsvis sammanfattas resultaten 

med ett fjärde delkapitel och modell. 

 

4.1 Hur unga vuxna förhåller sig till miljömedvetenhet och hållbarhet 

(Attityd) 

Då det kommer till miljömedvetenhet och hållbarhet är det tydligt från studiens 

insamlade data att unga vuxna använder de två olika begreppen omväxlande och hur 

skillnaden mellan begreppen i relativt stor utsträckning inte är fullt självklar. 

Miljömedvetenhet ses inte enbart som det att man har kunskap och vet hur ens beslut 

påverkar miljön utan även att man faktiskt agerar och försöker vara hållbar i sitt 

beteende. Ett centralt begrepp här är försöker. Från insamlade data står det klart att 

attityden är den att alla bör försöka, men ingen måste göra allt. ” Jag tycker det är 

jätteviktigt att människor ens försöker. Är det sen med maten att man äter vegetariskt 

två gånger i veckan eller åker buss att om alla skulle göra det så skulle det ha stor effekt. 

Jag tycker det är allas ansvar, om ens alla försöker lite så har det jättestor påverkan. Men 

jag tror inte att det att en individ agerar fullt miljövänligt i allt den gör är rätt lösning 

utan det krävs lite av oss alla” (Informant 6). 

Vid vidare diskussion med informanterna under intervjuerna är det självklart att alla 

informanter anser att det är viktigt att tänka på miljöfrågor och att åtminstone försöka 

vara miljövänlig. Det finns alltså, som tidigare forskning (Zaremohzzabieh et al., 2021) 
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kommit fram till, en positiv attityd gentemot hållbarhet och miljömedvetenhet. Denna 

positiva attityd präglas dock även av en press på att agera och känsla av ansvar. Det 

framkommer i samtliga intervjuer att denna känsla av ansvar grundar sig i tanken att 

alla människor kan göra något för miljön och även bör det.  

Informanternas generellt positiva attityd gentemot miljömedvetenhet och hållbarhet 

påverkas av en djuprotad stress över miljön och en känsla av skuld över att inte göra 

tillräckligt. Trots att varje informant kan räkna upp flera sätt de har ändrat sitt beteende 

eller vanor för att vara mer miljövänliga, konstaterar de hur de kunde eller borde göra 

mera. Medan detta såklart kan vara för att framstå utåt som att de bryr sig mera än de 

gör, kan det även finnas en genuin skuld över att inte göra tillräckligt. Det konstateras 

hur alla bör göra något men inte kan förväntas göra allt. Detta skulle kunna tolkas inte 

bara som en allmän riktlinje, utan även som informanternas sätt att påminna sig själva 

att det är okej att inte alltid vara miljömedveten och ha miljön i åtanke. 

En annan central faktor som framkommer är hur ansvaret gällande miljöfrågor inte 

borde ligga hos konsumenterna själva i stor utsträckning, utan att det primära ansvaret 

anses behöva ligga hos företag och politiska beslutsfattare, eftersom detta har mer effekt 

än en enskild konsuments agerande. Således går det även att finna en aning negativ 

attityd gentemot miljömedvetenhet, eftersom informanterna anser att ansvaret inte 

borde ligga så tungt på deras axlas. Det är anmärkningsvärt hur ansvaret anses behöva 

ligga mer hos våra politiska beslutsfattare än hos företag. Detta innebär att förtroendet 

till företag inte är lika högt som till samhällets beslutsfattare. Informanterna påpekar 

alltså att företagen själva inte tar tillräckliga beslut för att vara hållbara och hur samhället 

måste införa metoder som uppmuntrar eller styr inte bara konsumenternas beteende, 

men även företagens. 

I tabellen nedan redogörs för de faktorer som bildar unga vuxnas attityd gentemot 

hållbarhet och miljömedvetenhet. En ytterligare faktor som inverkar på någons attityd 

gentemot hållbarhet och miljömedvetenhet är personens värderingar. Informanternas 

uppfattning om sin egen miljömedvetenhet och deras värderingar analyseras och 

diskuteras i nästa underkapitel (4.1.1). 

Faktorer Beskrivning Exempel från intervjuerna 

Betydelse Hur unga vuxna ser på 
miljömedvetenhet 

Informant 1: Att man är medveten om hur ens agerande då man 
köper saker och hur det du gör påverkar miljön. Att du är 
medveten om att inte köpa saker du inte behöver och tänker 
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efter då du gör saker. Att jag skulle påstå att man inte är 
miljömedveten om man inte aktivt tänker efter. 
 
Informant 3: Att veta konsekvenserna av dina beslut och det du 
gör och kanske att vara påläst också på ämnet och veta varför 
det behövs och varför du bör tänka på miljön. Sen också att man 
vet hur det man gör och väljer att göra påverkar miljön. 
 

Vikt Miljömedvetenhet och 
hållbarhets betydelse 
för unga vuxna 

Informant 3: Alla måste tänka på miljön och jag anser att det är 
viktigt att följa med miljöfrågor och tänka på vad man själv kan 
göra för miljön. Jag anser nog att jag själv tänker på miljön 
ganska ofta. 
 
Informant 6: Jag tycker man borde försöka göra något 
miljövänligt val varje dag och på så sätt hålla det som en aktiv 
del av ens vardag och i åtanke. 

Press Extern och intern press 
på att agera och vara 
miljömedveten och 
hållbar 

Informant 2: Jag kunde nog göra bättre, finns många saker som 
jag gör som säkert inte är så bra men ibland är det svårt att vara 
miljömedveten. Men jag tycker nog att jag är relativt 
miljömedveten 

 

Informant 4: Allmän miljöångest och press från samhället och 
som ung så vill jag satsa på miljön, det är trendigt. Det är inte 
trendigt att skräpa ner, äta massor kött och att inte bry sig. Men 
sen också så min familj har alltid varit miljömedvetna och 
värderat hållbarhet så det är nog den största orsaken till varför 
jag ser det som viktigt. 

Känsla av 
ansvar 

Hos vem ansvaret att 
ta hållbara beslut bör 
ligga 

Informant 2: Företag borde se över sina produktionsprocesser 
och ur de uppmuntrar konsumenter till att konstant köpa mer 
produkter. Företagens måste göra det lättare att hitta bra 
ekologiska alternativ och vara transparenta med sin 
produktionsprocess. 
 
Informant 3: Man kan ju ställa frågan att hjälper det sen om jag 
själv äter kikärter en dag, utan sånt borde komma från någon 
med mera möjlighet att påverka som politiker. Om vi tänker på 
dagens miljökris så behöver vi förändringar nu och de borde 
komma från staten och våra beslutsfattare som faktiskt kan 
reglera hur produkter får tillverkas, det hjälper liksom inte 
tillräckligt att vi inte äter kött. Men det enkla svaret är alla. 
 
Informant 5: Ansvaret bör ligga hos de som bestämmer i 
samhället, en enskild individ kan inte göra så mycket och 
framförallt i länder som vi vet att är miljöbovar skulle det vara 
viktigt att beslutsfattarna ser till att åtgärda problem. Vi behöver 
helt enkelt rätt människor som gör beslut.  
Det är nog allas ansvar men ändå samhällena och 
beslutsfattarna har mest ansvar eftersom de kan bestämma. 
Men alla har ändå ett ansvar att t.ex. rösta så vi får dessa rätt 
personer som beslutsfattare. 

Tabell 6 Unga vuxnas attityd till miljömedvetenhet och hållbarhet 



 

 

45 

 

4.1.1 Unga vuxnas värderingar och uppfattning om 
sitt eget hållbara beteende (Värderingar och 
beteende) 

Det finns en förvirring gällande motiveringar för att vara miljömedveten. Varenda en 

informant påpekar att det är viktigt att vara miljömedveten, men de kan sedan av olika 

grad beskriva varför de anser att det är viktigt. De informanter som påpekar hur de varit 

miljövänliga sedan barnsben och att deras föräldrar eller någon annan i deras familj är 

väldigt miljömedvetna har fler motiveringar på varför de värderar hållbarhet. Främst hur 

de redan är så vana vid att vara miljövänliga att det är vanligt för dem och de kan jämföra 

sina vanor och sitt beteende med andra familjemedlemmars vilket gör att de är medvetna 

hur de kunde göra bättre. Men även att de aktivt följer med miljöfrågor och anser att de 

kan spara pengar genom att vara miljövänliga. Medan de som själva också vet att de är 

miljövänliga för att de känner att det förväntas av dem, inte kan ge motiveringar till 

varför, förutom att det är viktigt. Faktumet och värderingen att det är viktigt att tänka på 

miljön är inlärt hos informanterna, fast de kanske inte själva vet varför. Trots att de 

bakomliggande orsakerna till varför någon är miljömedveten inte har någon skillnad på 

den effekt miljömedvetenhet har för miljön är det viktigt att förstå vad som driver 

miljömedvetenhet. För att utveckla denna inlärning till miljövärderingar och senare 

beteende behöver de först själva förstå varför de försöker vara miljömedvetna.  

Från samtliga intervjuer kan det konstateras att informanterna har ett behov att göra 

bättre ifrån sig trots att de även känner att deras egna åtgärder inte har tillräckligt stor 

inverkan på miljön för att vara betydelsefulla. Detta skapar ett internt dilemma, det finns 

en skuld- och ansvarskänsla att göra bättre samtidigt som det finns en känsla av att det 

inte har någon skillnad vad man gör. Det råder således en konflikt i informanternas 

attityd och även i deras beteende. Detta kan vara en av de bakomliggande orsakerna till 

att informanterna i vissa stunder försöker agera miljövänligt, men sedan kan totalt 

bortse miljöfaktorn i en annan situation. 

Vid diskussion med samtliga informanter kan det konstateras att mat och diet är bland 

det första många tänker på då de berättar hur de försöker vara mer miljövänliga. Fyra 

(4) av sex (6) informanter konstaterade att de är miljövänliga för att de inte äter rött kött 

eller äter helt vegetariskt. Medan de inför denna studie kopplade ihop detta med hur de 

är miljömedvetna, kan det inte med säkerhet påstås att miljömedvetenhet är orsaken till 

beteendet. Bland annat påpekade en informant att hon äter vegetariskt för att hennes 
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pojkvän gör det. Detta kan ge upphov till att i framtiden studera ifall detta beteende är 

en direkt åtgärd för att vara miljövänlig och hur andra faktorer och behov uppmuntrar 

beteendet.  

Ett annat sätt som flera informanter påpekar att de är miljövänlig är att de försöker köpa 

färre saker och inte köpa onödiga saker. Vid diskussion framkommer det att valet att inte 

köpa onödiga saker även är starkt relaterat till avsikten att inte slösa pengar. Hållbarhet 

är här alltså en biprodukt av att inte slösa pengar och konsumera mindre. Från 

observationerna framkom det även att de informanter som försöker konsumera lite även 

hade få produkter hemma och köpte färre produkter än andra informanter. Detta stämde 

dock inte för informant 1 som hade minst antal produkter hemma men ändå köpte 5 

produkter under 3 veckor. Som orsak till de olika köpen gavs dock motiveringar som att 

informantens tidigare produkter var slut, vilket isåfall stämmer överens med avsikten att 

inte köpa i onödan. 

Som det redan påpekades i ett föregående delkapitel anser samtliga informanter att de 

kunde göra mer och bättre ifrån sig. De är alltså relativt medvetna om hur och när deras 

beteende inte är hållbart, trots att de anser sig vara miljömedvetna. De är även till en viss 

mån medvetna när deras beteende är hållbart till en följd av något de gör på grund av 

andra omständigheter. T.ex. att man är miljövänlig för att man åker mycket kollektiv 

trafik, men det beror egentligen på att individen inte har en bil. Detta indikerar att de 

själva är medvetna om att det finns motsägelser i deras attityd och beteende. 

I tabellen framförs informanternas värderingar och uppfattning om sitt eget beteende. 

Det framkommer att alla värderar miljön och anser att det är viktigt att värna om miljön. 

En annan värdering som indirekt kommer fram är egen hälsa och eventuellt också 

djurens välmående, eftersom flera informanter kopplar ihop deras miljömedvetenhet 

med sin diet.  

Faktorer Beskrivning Exempel från intervjuerna / 
observationerna 

Motiveringar/ 
Orsaker 

Varför försöker informanten 
vara miljömedveten 

Informant 2: För att jag vet att det är dåligt för 
miljön att inte vara miljömedveten och så är det 
ändå ganska dumt och ignorant att helt bortse 
miljöfaktorn. Sen så vill jag också vara påläst om 
aktuella saker och miljömedvetenhet är ändå en 
sån sak som det diskuteras mycket om. 
 
Informant: 6 För att det är viktigt och för att man 
vet att det är bra och förstås får man också en bra 
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känsla av det själv när man vet att man har gjort 
någonting bra för miljön. 

Åtgärder Vad informanten gör för att 
vara miljövänlig 

Informant 1: Jag äter inte rött kött och lite kyckling 
och fisk, så nästan bara vegetariskt. Sen gör jag 
kanske inte så många andra aktivt hållbara beslut 
men jag äger t.ex. inte en bil så jag går mycket och 
så köper jag inte så mycket saker.  

(Observation) Hade minst antal produkter hemma  

 

Informant 3: (Observation) Köpte återanvändbara 
små förpackningar för hygienprodukter inför resa. 

 

Informant 6: Jag är miljömedveten till en viss 
mån, försöker använda kommunaltrafik även om 
jag har bil och försöker alltid köpa veckans mat 
under en dag istället för att köra till butiken flera 
gånger också för att undvika spontanköp. Äter 
dessutom vegetarisk hemma, eftersom min 
pojkvän är vegetarian. 

Begränsningar Hur informanten anser att 
denna inte kan vara 
miljömedveten 

Informant 3: Jag kan inte riktigt köpa något som 
skulle vara bättre för miljön om det är dyrare, utan 
då måste jag nog köpa något billigare istället. 

 

Informant 6: Ibland har jag inte tid eller ork att 
fundera ifall hur jag agerar är miljövänligt. Då 
vardagen kommer emot så är det kanske inte alltid 
i ens medvetande. 

Förbättring Hur de anser att de kunde / 
behöver göra bättre 

Informant 3: Jag väljer att köpa från sådana 
butiker som man vet att inte är så miljövänliga 
som använder sig av Fast fashion. Det är en sådan 
där medveten sak som jag kanske vet att man 
skulle kunna minska på att istället då kanske du 
köpa något lite dyrare som man vet att har 
tillverkats av bra material och i bra förhållanden. 

Tabell 7   Unga vuxnas värderingar och uppfattning om sitt eget hållbara beteende 

 

4.1.2 Sammanfattning 

Unga vuxnas attityd gentemot miljömedvetenhet och hållbarhet kan generellt 

sammanfattas som positiv. De vill värna om miljön och det finns ingen tvekan om att de 

själva ser det som viktigt. Det finns en känsla av ansvar och samtliga informanter anser 

att det är allas ansvar att värna om miljön. Informanternas positiva attityd är således 

starkt påverkad av plikt och ansvarskänsla. Denna positiva inställning präglas även av 

förvirring och konflikt. Diskussion om miljömedvetenhet väcker oro och ångest hos 
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informanterna och en känsla av att de inte gör tillräckligt. Som följd till detta finns 

inställningen att ingen behöver göra allt men alla måst göra något. Det säger dem att det 

är okej att inte lyckas vara miljövänlig eller orka tänka på det i varje stund, så länge man 

försöker i någon aspekt. Påståendet att alla måste göra något fördelar även vikten av 

ansvaret på alla och inte på individen själv. Det framkommer att ansvaret borde ligga 

mer hos samhällets beslutsfattare och företag, inte på konsumenterna. Trots att unga 

vuxna är för hållbarhet och miljömedvetenhet, deras attityd är alltså inte negativ, så är 

den inte heller enbart positiv i den aspekten att de är glada och bekymmerfria då de 

tänker på miljön. 

 Ungas uppfattning om sitt eget beteende i relation till miljömedvetenhet och hållbarhet 

präglas av deras attityd. Miljön värderas som viktigt och som något att värna om, men 

beteendet följer inte alltid detta mönster. Den allmänna åsikten hos informanterna är att 

de borde göra mera, vilket tyder på att de anser att de anser att deras egna beteende inte 

är tillräckligt. Som direkt konflikt till detta anser de ändå att de gör va de kan och har 

möjlighet till. De vanligaste sätten som informanterna anser sig vara miljömedvetna på 

är med deras diet, att de åker kollektiv trafik, sop sorterar och försöker att inte köpa så 

mycket saker. Med åtanke att besvara denna studies syfte är valet att köpa färre saker 

det enda som kan överföras till val av hygienprodukter. Hur informanterna väljer sina 

produkter och vilken roll miljömedvetenhet och hållbarhet spelar i detta val analyserar i 

delkapitlen nedan. 

 

4.2 Konsumentval gällande hygienprodukter (Behov och beteende) 

I detta delkapitel kommer fokus ligga på att analysera införskaffade data med avsikt att 

förstå vad och vilka behov som påverkar unga vuxnas val av hygienprodukter. För att 

senare kunna analysera hur miljömedvetenhet och hållbarhet inverkar på valet av 

hygienprodukter måste man först förstå vad annat som driver valet av hygienprodukt. 

Från data insamlad från både observationerna och intervjuerna går det att sammanfatta 

att pris är den främsta drivande faktorn vid val av hygienprodukter. Medan vissa 

informanter påpekar hur det med specifika produkter som hudvård och schampo kanske 

väljer något dyrare ifall kvalitén är bättre, så görs de flesta köp av hygienprodukter med 

priset i bakhuvudet. Detta går även att studera från observationerna, eftersom den butik 

den allra flesta informanter köpt sina produkter från under tre veckors tid är Normal. 
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Normal är en butik som främst säljer hygien- och kosmetikprodukter och de 

marknadsför sina ”onormalt låga priser” (Normal, 2022). Engångsprodukter i form av 

bindor, tamponger, vaddlappar och tops köper informanterna ofta också från 

matbutiken. Samtliga informanter menar att de inte känner att de är i en ekonomisk 

situation där de skulle kunna spendera mycket pengar på hygienprodukter och således 

gör de sina flesta beslut på basis av pris. 

Starkt relaterat till pris är informanternas beteende då de känner av en möjlighet att 

spara. Från observationerna framgår det hur köp gjorts eftersom det var rea och således 

sparade informanten. Från djupare diskussion under intervjuerna framgår det sedan att 

flera informanter gärna köper de produkter de redan använder på rea om möjligt, även 

om de som de har hemma inte ännu är slut. Upplevd besparing är alltså även en faktor 

som påverkar informanternas val av hygienprodukter.  

Behovet och vanan att köpa samma produkter om och om igen är starkt hos samtliga 

informanter. De provar ogärna på nya produkter eftersom då inte behöver riskera att en 

produkt inte passar deras hud typ och de behöver inte läsa på om den nya produkten. 

Med undantag till vissa spontanköp köper informanterna helst de produkter de redan är 

bekanta med. Således har de även ett behov att hålla sig till de märken av produkter de 

redan är bekanta med och vet att de tycker om. På så sätt vet de vad de kan förvänta sig, 

de är nöjda och slösar inte pengar på produkter de sedan inte gillar. Detta behov och 

beteende framkom även redan i observationerna eftersom flera av de köp informanterna 

gjorde var på grund av att den tidigare produkten var slut eller nästan slut. Vanan att 

köpa samma produkter om och om igen kan kopplas till behovet att hitta lämpliga 

produkter. Informanterna vill ha produkter som passar deras hud typ och som inte 

irriterar. De informanter som påpekar att de har atopisk eller lättirriterad hy är speciellt 

försiktiga med att testa nya produkter och vill därför helst köpa samma produkter som 

tidigare.  

Under observationerna köpte alla informanter sina hygienprodukter från fysiska butiker, 

främst Normal och matbutiken, vilket indikerar att de gärna köper produkter som är 

lättillgängliga. Detta kan anknytas till behovet att köpa samma produkter igen, eftersom 

informanterna då vet var de får produkter, de behöver inte ta reda på var de ska skaffa 

produkten eller var den finns till förmånligaste pris. Att köpa hygienprodukter gå då 

nästan per automatik och kräver lite tankeförmåga och energi. 
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Nödvändighet eller praktiskhet styr valet av produkt i den mån att samtliga informanter 

ogärna köper onödiga produkter eller sånt de anser att de inte behöver. Dock kopplar 

endast två informanter detta till hur de är hållbara. Bland annat informant 3 ansåg sig 

inte vara så intresserad i hygienprodukter och köper bara det som behövs, men köpte 

ändå flest produkter under observationerna (9 st). Dock var den bakomliggande orsaken 

till detta främst en uppkommande resa och att produkter hemma var slut, vilket kan 

tolkas som att köpa det som behövs. Det tar i beaktande ett annat behov som uppkom ur 

insamlade data, nämligen funktion. Informanterna har behov att hitta produkter som är 

anpassade enligt specifika situationer eller problem. Till detta kan ses just en resa 

utomlands eller plötsliga finnar som informanten vill bli av med. Vid ett sådant läge är 

tröskeln att prova nya produkter lägre och valet av produkt styrs även mer av behovet att 

lösa problemet än pris. 

Behovet för enkelhet och produkter som är lätta att använda kommer fram vid 

diskussion om de hållbara alternativ informanterna har provat men inte använder. 

Produkter som kräver ett extra steg i användarprocessen, t.ex. måste tvättas, ses som 

jobbiga och besvärliga. Således är behovet för att köpa produkter som är enkla och simpla 

att använda även viktigt för informanterna. 

Faktorer Beskrivning Exempel från intervjuerna /observationerna 

Pris Behov att hitta en 
produkt som är i rätt 
prisklass 

Informant 1: Jag skulle nog säga som studerande, så tittar jag nog 
efter det som är förmånligt. Priset går nog före kvalitet. Jag tittar 
nog efter produkter med ett lägre pris framför lyxprodukter 

Upplevd 
besparing 

Behov att känna att de 
sparat pengar genom 
att köpa på rea 

Från observationerna av informant 2, 3, 4 & 5: Köper produkter 
från butiken Normal, butikens koncept är att ha billiga produkter. 

 

Från observationerna av informant 2 & 5: Köpte produkter på rea, 
bland annat på galna dagar. 

 

Informant 1: Jag köper innan det är slut så är det för att jag 
använder är på nån rea eller erbjudande och jag kan få det 
billigare. 

 

Informant 5: Oftast planerar jag i förväg vad jag köper, men det 
senaste som jag har köpt så har råkat vara på någon bra rea, vilket 
är orsaken till att jag handlat. Ifall det är en rea så köper jag 
mycket för det blir i längden billigare. 

Kvalité Behov att köpa 
produkter av kvalité  

Informant 2: Mest kvalitet åtminstone gällande hudvård och 
hårprodukter, sedan då det kommer till andra mindre för mig 
viktiga produkter så skulle jag säga att pris och hur lätt jag kan 
hitta produkten. 
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Informant 4: Jag vill nog satsa på schampo och balsam och hellre 

köpa lite dyrare av kvalité.  

Vana / 
Kännedom 

Behov att köpa 
samma produkt igen 
(medvetet/omedvetet) 

Från observationerna av informant 1,2, 3, 5 & 6: 
Köpte en produkt de använt tidigare eftersom den fanns på rea / 
den gamla var slut. 
 
Informant 1: Jag tycker om att använda samma produkter hela 
tiden. Att gällande hudvård så har jag använt de flesta av mina 
produkter i flera år. Tycker det är bättre att köpa någonting jag 
verkligen vet att funkar 
 
Informant 6: Jag köper nog samma produkter, speciellt 
ansiktsprodukter som jag veta att de är bra, t.ex. en av de bilderna 
jag skickade så hade jag en produkt som är snart slut som jag 
sedan hittade  
på rabatt samma produkt så då valde jag att köpa den i förhand 
istället för att tänka ekonomiskt. 

Nödvändighet Behov att köpa en 
produkt som känns 
nödvändig 

Informant 2: Försöker köpa tamponger utan applikator för det är 
nu bara ett onödigt slöseri av material, men skulle inte säga att jag 
gör det för att det är bättre för miljön utan för att jag själv anser 
att det är onödigt 

Informant 3: Jag inte är så intresserad i olika hygienprodukter så 
jag köper bara de jag behöver. Köper sällan produkter bara för att 
testa då de ändå ofta inte passar min hud. 

Enkelhet Behov att köpa 
produkter som är 
enkla att använda 

Informant 2: Jag har provat vaddlappar som man ska tvätta efter 
bruk, men det är lite jobbigt så jag har nog vanliga också. Jag 
orkar inte tvätta dem och glömmer bort. Det är så mycket mer 
praktiskt att använda engångs som man sen bara kan slänga bort. 

 

Informant 4: Jag har använt menskopp men det gör jag inte 
längre för det var jobbigt att tvätta den 

 

Informant 6: Jag har också provat menskopp men den blev sen 
och kännas jobbig så jag slängde den, men har nog funderat på att 
köpa en ny. Det var jobbigt att tvätta den då man inte är hemma 
och tömma den. 

Tillgänglighet Behov att lätt få tag på 
en produkt / inte 
behöva läsa på  

Informant 2: Köper ofta samma produkter som jag använt 
tidigare. Då vet vad jag kan förvänta mig, var jag får produkten till 
bäst pris och om den passar mig, det är helt enkelt lättast och då 
behöver jag inte heller läsa på om nya produkter. 
 
Informant 3: Det känns lätt [att köpa samma produkt] och det 
kräver mindre tid och då behöver jag inte ta reda på om 
produkten. Och sen också för att då blir det inget slöseri eftersom 
jag vet vad jag köper och blir inte besviken. 

Funktion Behov att hitta en 
produkt med en 
specifik funktion /mot 
ett specifikt problem 

Informant 2: Om ja plötsligt har massor med finnar så köper jag 
eventuellt nån ny produkt för att bli av med dem 
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Informant 5: Senast så ville jag ha något som förminskar porerna 
så då sökte jag information om vad som skulle kunna hjälpa till 
det. 

Lämplighet Behov att köpa 
produkter som lämpar 
sig för kroppen 
/huden 

Informant 3: Jag har atopisk hud, så allt som jag liksom kan köpa 
kommer från apoteket. Jag kan sällan köpa trendiga produkter 
eller något som har parfym i för det fungerar inte för min hud. 

 

Informant 5: Jag har haft problem med huden och specifikt har 
jag haft atopisk hy hela mitt liv, även om det lite lugnat sig med 
åldern. Min hy är känslig min hud, så det påverkar mycket på vad 
jag köper och inte köper. 

Märke Behov att köpa ett 
specifikt märke 

Informant 1: Säkert 90 % av mina produkter kommer från 
Lumene, eftersom jag då vet vad jag kan förvänta mig. 

Informant 2: Hygienprodukter så är jag nog ganska fast besluten 
om att handla specifika märken eftersom jag vet vad som passar 
min hy och avviker ogärna från mina favoritprodukter 

Tabell 8 Behov som påverkar beteende vid val av hygienprodukter 

 

4.2.1 Hur unga vuxnas miljömedvetenhet påverkar 
deras val av hygienprodukter (Värderingar, 
attityd och beteende) 

Detta delkapitel fokuserar på att analysera vilken roll hållbarhet spelar bland alla de 

andra behov som påverkar valet av hygienprodukt. Det har redan fastställts att pris är 

den drivande faktorn vid val av hygienprodukt. Kännedomen av en produkt och behovet 

att köpa samma produkter som man redan är van vid är även starkt av flera orsaker. Efter 

analys av insamlade data står det klart att hållbarhet främst är en bonus vid val av 

hygienprodukter. Från observationerna och intervjuerna finns det data som tyder på att 

samtliga informanter nog i nån mån försöker eller har försökt vara miljövänliga även då 

det kommer till hygienprodukter, men beteendet kring detta är väldigt varierande och 

ser inte ut att följa ett specifikt mönster. Som tidigare diskuterat kan detta bero på unga 

vuxnas förvirring då det kommer till hållbarhet. I den ena stunden anser de att de borde 

göra mera, men i den andra känner de att ansvaret inte borde ligga på deras axlar. Detta 

kan vara en av de bakomliggande orsakerna till att informanterna i vissa stunder försöker 

agera miljövänligt, men sedan kan totalt bortse miljöfaktorn i en annan situation. T.ex. 

från observationerna av informant 3: Informanten köpte mest produkter under 3 veckor, 

men ändå även återanvändbara tuber för sin resa. Informanten hade även prövat på flest 

hållbara alternativ till engångs hygienprodukter. 

Som tidigare konstaterat köper informanterna i regel sina hygienprodukter från Normal 

och matbutiken. De produkter de väljer ska alltså vara lättillgängliga. Vid val av 
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hygienprodukt spelar tillgänglighet en roll även i form av behovet att inte behöva läsa på 

om en produkt och tillförlitlighet till produkter som marknadsförs som hållbara. 

Informanterna är inte övertygade om att de kan lita på företag som marknadsför sina 

produkter som hållbara. Ett behov att isåfall även ta reda på själv om marknadsföringen 

är sanningsenlig finns. Således räcker det inte enbart att en produkt påstås vara hållbar 

för att konsumenten ska köpa den. Här kommer även pris in i bilden igen, eftersom 

informanterna ändå säger att de skulle kunna pröva en produkt som de hört att är hållbar 

om priset inte är högre än för andra produkter. Från observationerna går det att 

sammanfatta att informanterna ändå inte köper hygienprodukter i butiker med fokus på 

hållbarhet. Tillgänglighet är en faktor även i den aspekten att samtliga informanter 

känner att det inte finns tillräckligt många alternativ av hållbara produkter. Informant 2 

påpekar hur hon har provat schampo i bit format istället för på burk, men hur hon 

upplevde att hon inte hittade bra alternativ för hennes färgbehandlade hår. Här bör det 

dock tas i beaktande att informanten ork och intresse att prova sig fram och söka reda 

på alternativ eventuellt inte räckt långt. Kostnaden av att köpa produkter som sedan inte 

lever upp till förväntningarna kan dessutom lett till att informanten slutat söka hållbara 

alternativ till schampo. 

Då det kommer till att prova och använda hållbara hygienprodukter är informanterna 

mer benägna att prova hållbara alternativ till engångs hygienprodukter. Detta stämmer 

överens med ovilligheten att behöva läsa på om nya produkter och hitta produkter som 

passar individens hy, eftersom det inte krävs att informanten läser sig på lika mycket om 

hållbara alternativ till engångsprodukter som till hudvård. Tröskeln för att prova 

alternativ till vaddlappar, sminksavetter och tamponger är lägre. Pris kan även vara en 

faktor att ta i beaktande här, eftersom de hållbara alternativen till engångsprodukter 

eliminerar behovet att köpa nya, blir det i längden också billigare. Informanterna har 

även ett behov att hitta mensprodukter som känns bekväma och enkla att använda, vilket 

ökar intresset för att prova olika alternativ. Dock upplever de det som jobbigt att behöva 

tvätta hållbara alternativ som bomullsvaddlappar och menskopp. Förbrukningen av 

hygienprodukter ska alltså vara enkelt. 

Från observationerna går det att se hur informanterna inte har ägnar mycket tid eller 

tanke åt hållbarhet vid val och köp av hygienprodukter, eftersom de köpt 

engångsprodukter och samma produkter de alltid använt. Undantaget till detta är 

informant 3 som köpte återanvändbara reseförpackningar till sina produkter, men detta 

är inte heller en direkt hygienprodukt. Ifrån bilderna informanterna skickade från sina 
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hem går det att avläsa att några använder rakhyvlar som inte är engångs, men alla hade 

bomullslappar, tops, bindor eller tamponger hemma. Ingen använde heller tvål i 

bitformat trots att detta diskuterades under intervjuerna. 

Faktorer Beskrivning Exempel från intervjuerna /observationerna 

Attityd Gentemot 
hållbara 
hygienprodukter 

Informant 2: Ifall en hållbar produkt låg bredvid en annan liknande 
produkt och jag kom ihåg att den är bättre för miljön, men också bara om 
priset ändå inte var mycket högre. Sen ibland vet jag inte varför men vissa 
dagar kommer jag ihåg att vara mer miljömedveten än andra så då kan 
det hända att jag gör det. 

 

Informant 5: Om jag just läst på om en hållbar produkt i förväg och tänkte 
på det sen då jag står i butiken så skulle jag nog välja den över ett 
alternativ så länge som den inte är mycket dyrare. Miljövänliga produkter 
är ju bättre på många sätt och ofta bättre för hyn också om vi tänker på 
hygienprodukter. 

 

Informant 6: Hållbarhet är ju nog en bonus, men om jag står i butiken och 
inte vet vilken av två produkter som är miljövänligt bättre så börjar jag 
nog inte då där söka upp det. Att förstås sen då jag redan vet om 
miljövänliga produkter så kan det vara något som lockar. 

Pris Är informanten 
beredd att 
betala mer för 
hållbara 
hygienprodukter 

Informant 1: Jag förstår att det kanske inte går att producera lika billigt 
som andra produkter, åtminstone inte om det ska vara etiskt också, men 
tyvärr så är det också det som ofta får mig att inte kanske köpa en produkt 
som jag vet att är miljövänlig. 
 

Informant 3: Sist och slutligen så är det priset som är avgörande. 

Enkelhet Behov att ha 
produkter som 
är enkla att 
använda 

Informant 1: Jag har en handduk som fungerar som 
sminkborttagningsduk istället för engångssavetter som man sedan tvättar.  

 

Informant 2: Ja har prövat på schampo i bit format, men tyckte inte att 
det var bra för mitt hår och hittade inte heller så många olika alternativ på 
såna, speciellt för färgbehandlat hår. Använder ibland tvål i bit, men då 
jag inte tänker köper jag ändå tvål i plastburk.  

 

Informant 3: Informant 2: Jag har provat vaddlappar som man ska tvätta 
efter bruk, men det är lite jobbigt så jag har nog vanliga också. Jag orkar 
inte tvätta dem och glömmer bort. Det är så mycket mer praktiskt att 
använda engångs som man sen bara kan slänga bort. 

 

Informant 6: Jag har också provat menskopp men den blev sen och 
kännas jobbig så jag slängde den, men har nog funderat på att köpa en ny. 
Det var jobbigt att tvätta den då man inte är hemma och tömma den. 

Tillgänglighet Behov att lätt få 
tag på produkter 
/ tillgänglighet 

Informant 3: Man måste faktiskt ta reda på vad som är bra och 
miljövänligt, för företag är inte alltid sanningsenliga och just typ etiketter 
kan vara missledande. Att man måste nog ta reda på om produkter för det 
är lätt hänt att man sen ändå köper något som inte är hållbart fast man 
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av hållbara 
produkter 

tror att det är det. Sen kan det finnas produkter som skulle vara mer 
miljövänliga än andra, men de marknadsförs inte alls som miljövänliga. 

 

Informant 4: Det känns som om allting marknadsförs som hållbart så att 
man vet inte om man kan lita på vad som står på just produkter eller på 
reklamen. Men sen med det som jag redan har vant mig att köpa som jag 
vet att är bra för miljön så det känns inte svårt att köpa. 

 

Informant 6: Man kanske inte vet vad som är miljövänligt. Dessutom 
känns det som så många märken säger sig vara miljövänliga men sen vet 
man inte ens om det stämmer. Det känns som att man borde göra jätte 
mycket egen research för att veta bakgrunden till en produkt. 

 

Från observationerna: Informanterna köper hygienprodukter från 
Normal och matbutiken – rör sig inte i butiker specifikt ämnade för 
hållbara produkter 

Tabell 9 Centrala faktorer kring unga vuxnas miljömedvetenhet och val av 
hygienprodukter 

4.2.2 Sammanfattning 

Då unga vuxna köper hygienprodukter vill de veta vad de kan förvänta sig och de köper 

allra helst de produkter och märken de är bekanta och vana vid. Beteendet vid 

köpstunden får gärna gå på autopilot och förutom då de söker en produkt med en specifik 

funktion, vill de helst inte lägga ner tid eller pengar på produkter de ser som onödiga 

eller för dyra. Pris är den drivande faktorn samt behovet att kunna spara pengar. 

Produkter köpes gärna på rea eller i lågbudget butiker som Normal. Behovet att köpa 

produkter som passar ens hud typ ses också som viktigt. Specifikt de informanterna med 

känslig eller atopisk hy påpekar att de gärna inte provar nya produkter eftersom de inte 

vet hur deras hud reagerar, behovet att hitta lämpliga produkter är således också starkt. 

Produkterna ska gärna vara lättillgängliga, t.ex. i butiker informanten redan går till, som 

matbutiken. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att unga vuxna inte är som miljömedvetnast då 

de köper hygienprodukter. Pris och vana styr starkt beteendet och det finns inte stort 

intresse att behöva lägga ner tid för att söka fram nya produkter som skulle vara hållbara. 

Tillförlitligheten till företag och hur de marknadsför sina produkter som hållbara och 

miljövänliga är inte heller hög, men kan fungera som dragplåster till att välja en produkt. 

Tröskeln är som lägst för att prova alternativ till engångshygienprodukter. De 

bakomliggande orsakerna till detta kan bland annat vara att det inte kräver lika mycket 

egen undersökning som t.ex. hudvård och att sluta använda engångsprodukter blir i 

längden billigare för konsumenten själv. Hos samtliga informanter finns det nog ett 
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intresse att försöka vara hållbar vid val av hygienprodukter, vilket speglar sig hur de alla 

använder eller åtminstone har provat hållbara alternativ till engångsprodukter. Dock ses 

alternativen ibland som jobbiga eftersom de kan krävas att de tvättas istället för att bara 

slängas bort. 

 

4.3 Attityd-beteende gapet i relation till miljömedvetenhet och val av 
hygienprodukter 

Kapitel fyra har hittills behandlat hur miljömedvetna och hållbara unga vuxna anser sig 

vara samt vilka faktorer och behov som påverkar deras val av hygienprodukter och vilken 

roll miljömedvetenhet spelar vid detta val. I detta delkapitel kommer attityd-beteende 

gapet mellan unga vuxnas miljömedvetenhet och beteende vid val av hygienprodukt att 

analyseras för att besvara avhandlingens syfte.  

Efter analys av insamlade data över unga vuxnas attityd gentemot miljömedvetenhet och 

deras beteende vid köp av hygienprodukter går det att konstatera att attityd-beteende 

gapet är relativt stort. Flera faktorer och behov anses vara mer avgörande än hållbarhet, 

främst pris, möjlighet att spara, vana och produkters lämplighet. Dessa med flera andra 

diskuterade behov kan fastställas som bakomliggande orsaker till gapet mellan attityd 

och beteende. Gapet mellan attityd och beteende framkommer i viss mån redan mellan 

attityd och konsumentens avsikt/syfte, eftersom attityden kan vara att agera 

miljövänligt, men konsumentens avsikt är att spara pengar. Således är gapet bredare och 

tar form redan tidigt i beslutsprocessen hos unga vuxna. Medan miljömedvetenhet ännu 

är närvarande i unga vuxnas värderingar och attityd, försvinner det bland andra 

prioriteter i avsikt/syfte skedet och ännu mer då andra behov som påverkar valet av 

hygienprodukt tas i beaktande. Unga vuxna tänker inte på hållbarhet vid själva 

köpstunden, trots att de är miljömedvetna. Det slutliga beteendet vid val av 

hygienprodukter hos unga vuxna är således inte präglat av hållbarhet, och gapet mellan 

deras attityd och beteende är väsentligt. 

 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Denna avhandlings syfte är att undersöka attityd-beteende gapet och beteendet hos unga 

vuxna då det kommer till deras miljömedvetenhet och inköpsmönster av 

hygienprodukter. Syftet är att förstå vad som gör att konsumenter väljer miljömedvetet, 
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samt när och hur de gör detta i relation till hygienprodukter. För att besvara studiens 

syfte samlades data in med hjälp av observationer och intervjuer. Detta delkapitel ämnar 

presentera studiens resultat.  

I studien framkommer det att unga vuxnas attityd om miljömedvetenhet och hållbarhet 

generellt sätt är positiv. De vill värna om miljön och det finns ingen tvekan om att de 

själva ser det som viktigt. Det finns en känsla av ansvar och unga vuxna anser att det är 

allas ansvar att värna om miljön. Den positiva attityden är således starkt påverkad av 

plikt och ansvarskänsla. Attityden gentemot miljömedvetenhet präglas av förvirring och 

konflikt mellan känslan att konsumenter inte gör tillräckligt för miljön men samtidigt 

känslan av att ansvaret inte borde ligga på dem. Som följd till detta finns inställningen 

att ingen behöver göra allt men alla måst göra något.  Miljön värderas som viktigt och 

som något att värna om, men beteendet följer inte alltid detta mönster.  

Vid val av hygienprodukter är unga vuxnas avsikt/syfte att spara pengar och tid och valet 

av produkt beror på en rad olika behov som sedan formar deras beteende. Pris är den 

drivande faktorn samt behovet att kunna spara pengar. Produkter köpes gärna på rea 

eller i till redan lågt pris. Unga vuxna vill veta vad de kan förvänta sig och de köper allra 

helst de produkter och märken de är bekanta och vana vid och beteendet vid köpstunden 

får gärna gå på autopilot. Behovet att köpa produkter som passar ens hud typ ses också 

som viktigt. Unga vuxna med specifika hud behov provar ogärna nya produkter eftersom 

de inte vet hur deras hud reagerar, behovet att hitta lämpliga produkter är således också 

starkt. Produkterna ska gärna vara lättillgängliga, t.ex. i butiker informanten redan går 

till, som matbutiken för att gå ihop med deras avsikt att spara tid. 

Det kan konstateras att unga vuxna inte är som miljömedvetnast då de köper 

hygienprodukter. Pris och vana styr starkt beteendet vid val av hygienprodukter. 

Tröskeln är som lägst för att prova alternativ till engångshygienprodukter. De 

bakomliggande orsakerna till detta kan bland annat vara att det inte kräver lika mycket 

egen undersökning som t.ex. hudvård och att sluta använda engångsprodukter blir i 

längden billigare för konsumenten själv. Dessa alternativ ses dock som jobbiga ifall de 

kräver ett extra steg i användarprocessen, t.ex. ifall de måste tvättas. 

Unga vuxnas attityd gentemot miljömedvetenhet och deras beteende vid köp av 

hygienprodukter präglas av ett relativt stort gap. Gapet mellan attityd och beteende tar 

sig an redan vid avsikt/syfte skedet av beslutsprocessen, eftersom det anses som 
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viktigare att spara tid och pengar. Flera behov anses vara mer avgörande än hållbarhet, 

främst pris, möjlighet att spara, vana och produkters lämplighet. Dessa kan fastställas 

som bakomliggande orsaker till gapet mellan attityd och beteende. Diverse behov vid val 

av hygienprodukt utökar det redan befintliga gapet mellan attityd och avsikt. Medan 

miljömedvetenhet ännu är närvarande i unga vuxnas värderingar och attityd, försvinner 

det bland andra prioriteter i avsikt/syfte skedet och ännu mer då andra behov som 

påverkar valet av hygienprodukt tas i beaktande. I relation till Maslows behovshierarki 

innebär detta att psykologiska behov och säkerhetsbehov är viktigast för unga vuxna. 

Hygienprodukter faller främst inom behov att främja hygien och hälsa, det vill säga 

behov av funktionalitet, men även inom självförverkligande. Medan miljöfaktorn faller 

främst innanför behovet av samhörighet. Hur dessa behov av funktionalitet och 

självförverkligande i sammanhanget är viktigare än samhörighet och aktning är 

teoretiskt nytt. Trots att unga vuxna anser sig vara miljömedvetna och hållbara vid andra 

aspekter av deras liv och beteende, är deras beteende vid val av hygienprodukter inte 

präglat av miljömedvetenhet och gapet mellan unga vuxnas attityd och beteende är 

väsentligt. 

I figur 9 nedan presenteras resultaten av studien i relation till avhandlingens teoretiska 

referensram (figur 5). I figuren presenteras de väsentliga segmenten av en konsuments 

beslutsprocess från värderingar till beteende, samt de faktorer som i studien 

framkommit i förhållande till dessa segment. Attityd-beteende gapet skapas mellan 

segmenten attityd och beteende, och orsakas av de uppräknade behoven som denna 

avhandling undersökt. Anmärkningsvärt är hur gapet tar sin form redan mellan attityd 

och avsikt/syfte och hur miljöfaktorn faller bort mellan i avsikt/syfte samt behov, vilket 

slutligen leder till skillnaderna mellan attityd och beteende 
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Figur 8 Applicering av insamlade data i den teoretiska referensramen 
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5 DISKUSSION  

I detta femte och sista kapitel av denna avhandling presenteras studiens väsentliga 

resultat utgående från avhandlingens syfte och forskningsfrågor. Avhandlingens syfte är 

att undersöka attityd-beteende gapet mellan miljömedvetenhet och val av 

hygienprodukter hos unga vuxna. Studien försöker öka förståelsen för när konsumenter 

väljer miljömedvetet och när de inte gör det. I detta kapitel diskuteras det även hur 

studiens resultat överensstämmer med eller skiljer sig från resultat från tidigare 

forskning. Fortsättningsvis diskuteras de teoretiska och praktiska implikationer som 

denna studie kan ge, samt avhandlingens begränsningar. Avslutningsvis diskuteras och 

redogörs förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Teoretiska implikationer  

Flera tidigare studier har forskat om attityd-beteende gapet och konsumenters beteende 

kring hållbarhet, (bland annat Vermeir & Verbeke, 2006; Davies, Lee & Ahonhhan, 2012; 

Juwaheer, Pudaruth & Noyaux, 2012). Allt fler konsumenter anser sig vara 

miljömedvetna och det finns en tydlig ökning i intresset över klimatet (Zaremohzzabieh 

et al., 2021) Konsumenter beteende återspeglar inte samma ökning i hållbarhet som 

konsumenters intresse, vilket har lett till att det finns ett attityd-beteende gap (Vermeir 

& Verbeke, 2006). Bakomliggande orsaker till skillnaderna i attityd och beteende kan 

förklaras med hur konsumenter inte har en tillräcklig uppfattning om hållbart beteende 

eller att det finns ett gap i deras förmåga att göra beslut, bland annat konsumenters 

villighet att betala (Davies, Lee & Ahonhhan, 2012) Trots att denna tidigare forskning 

har studerat attityd-beteende gapet mellan hållbarhet och beteende, är den i stor 

utsträckning kvantitativ. Därmed har fokus för denna studie varit att utföra en 

kvantitativ, explorativ undersökning för att öka förståelsen för hur unga anser sig vara 

miljömedvetna och hur detta påverkar deras beteende vid val av hygienprodukter. 

Avhandlingens första forskningsfråga ämnade att besvara hur miljömedvetna unga 

vuxna anser sig vara, för att förstå deras attityd och värderingar kring hållbarhet. Från 

denna avhandlings urval framgick det att unga vuxnas attityd gentemot 

miljömedvetenhet och hållbarhet kan generellt sammanfattas som positiv, de vill värna 

om miljön och ser det som viktigt. Detta stöder tidigare forskning i som påpekar hur allt 

fler konsumenter anser sig vara miljömedvetna (Zaremohzzabieh et al., 2021). Ungas 
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uppfattning om sitt eget beteende i relation till miljömedvetenhet och hållbarhet präglas 

av deras attityd. Miljön värderas som viktigt och som något att värna om. 

Avhandlingens andra forskningsfråga ämnade att besvara hur unga vuxnas 

miljömedvetenheten påverkar deras inköp av hygienprodukter. Därmed har de faktorer 

och behovs som formar unga vuxnas beteende vid val av hygienprodukter studerats. 

Studien har även fokuserat på att studera de behov som ligger som grund till unga vuxnas 

attityd-beteende gap i relation till hygienprodukter. Unga vuxnas avsikt är att spara 

pengar och gärna även tid. Från avhandlingens observerade och intervjuade unga vuxna 

framkommer det att pris och vana är bland de vanligaste behoven som står i vägen för 

hållbar konsumtion av hygienprodukter. Detta stöder tidigare forsknings teorier om hur 

ett behov ofta ligger i fokus, som styr då konsumenten gör beslut, medan andra behov 

och värderingar inte tas i beaktande under beslutsprocessen (Steele, 1992). Det innebär 

att konsumentens förnödenhet att mätta ett behov är i fokus medan andra behov och 

värderingar i stunden inte leder till handling. Avhandlingens resultat stöder även teorin 

om hur två stora bakomliggande faktorer till hur miljövänligt konsumenters beteende är, 

är deras individuella kunskap om hållbarhet och deras vanor (Yuriev et al. 2020).  

I avhandlingen framkommer det att behovet och vanan att köpa samma produkter om 

och om igen är starkt hos samtliga informanter. De provar ogärna på nya produkter och 

har ett behov att hålla sig till de märken av produkter de redan är bekanta med. Detta 

resultat enas med tidigare forskning som påpekat hur vanor och rutiner som är nästan 

automatiska ofta är i vägen för en förändring till hållbarare beteende (White, Habib & 

Hardisty, 2019).  

Sammanfattningsvis framkommer det att denna avhandlings kontribution till befintlig 

teori är hur attityd-beteende gapet tar sig an redan mellan attityd och avsikt/syfte, 

eftersom unga vuxnas avsikt är att spara pengar och tid. Samt hur konsumenters diverse 

behov vid val av hygienprodukt sedan utökar det redan befintliga gapet. Hur behoven för 

hygienprodukter och miljömedvetenhet placerar sig i Maslow behovshieraki är något 

som tidigare forskning inte kommit fram till. Hygienprodukter faller främst inom behov 

att främja hygien och hälsa, det vill säga behov av funktionalitet, men även inom 

självförverkligande. Medan miljöfaktorn faller främst innanför behovet av samhörighet. 

Hur dessa behov av funktionalitet och självförverkligande i sammanhanget är viktigare 

än samhörighet och aktning är teoretiskt nytt. Trots att miljöfaktorn är närvarande vid 
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värderingar och attityd, faller den bort vid avsikt/syfte och behov vilket leder till ett 

ohållbart beteende vid val av hygienprodukter hos unga vuxna. 

 

5.2 Praktiska implikationer  

Denna avhandlings undersökning lämnar bidrag till befintlig forskning över attityd-

beteende gapet och miljömedvetenhet med ny kunskap, vilket ger en utgångspunkt för 

företag och politiska beslutsfattare att se över och utveckla sina tillvägagångssätt och 

planläggning. Avhandlingen kan därmed ge väsentliga praktiska implikationer till både 

företag och politiska beslutsfattare i samhället. Implikationerna är ämnade för företag 

och beslutsfattare som eftertraktar att öka miljömedvetna konsumentval och hållbart 

beteende. 

Studiens resultat bör intressera politiska beslutsfattare, eftersom även de bör förstå 

konsumenters attityder, tankegång, beslutsprocesser och beteende. Då våra politiska 

beslutsfattare bättre förstår de underliggande orsakerna till grönt konsumentbeteende, 

kan de även göra beslut som gynnar miljön och hållbarhet. (Peschel et al. 2016) 

Samhällets politiska beslutsfattare bör implementera aktiviteter som gör det mer 

attraktivt och framförallt lätt att agera miljömedvetet, samtidigt som de bör göra det mer 

oattraktivt eller svårare att behålla vanor och beteende som är ohållbart. Eftersom unga 

vuxnas attityd redan är till det stora hela är positiv, bör fokus vara på att bryta vanor och 

rutiner som är ohållbara. Detta bör dock göras genom att uppmuntra till hållbart 

beteende, snarare än att lägga för mycket vikt på att förbjuda ohållbart beteende (White, 

Habib & Hardisty, 2019). Eftersom unga vuxnas avsikt vid val av hygienprodukter är att 

spara pengar kan politiska beslutsfattare överväga hur de kan göra det billigare att 

handla miljövänligt, t.ex. genom att sänka momsen på hållbara produkter. 

Att förstå hur företag kan ta sitt ansvar och ändra på kunders beteende och vanor är till 

förmån för företag eftersom företag bör anpassa sig till förändringar. Det ökade intresset 

för hållbarhet är viktigt, eftersom företag som tar det i beaktande kommer med 

sannolikhet att klara sig bättre och erhålla en positiv uppfattning hos konsumenter. 

(White, Habib & Hardisty, 2019). Således kan studiens resultat och implikationer 

kontribuera till företagens förståelse över unga vuxnas beteende vid val av 

hygienprodukter. Eftersom pris och vanor till en stor del styr unga vuxnas val av 
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hygienprodukter bör företag som vill uppmuntra konsumenter till att köpa deras 

hållbara produkter följa konsumenternas avsikt och behov. Under observationerna 

köpte alla informanter sina hygienprodukter från fysiska butiker, främst Normal och 

matbutiken, vilket indikerar att de gärna köper produkter som är lättillgängliga, således 

bör de producenter och märken som tillverkar hållbara hygienprodukter se över hur de 

kan få sina produkter synliga i de butiker konsumenter redan främst handlar hos. På så 

sätt är deras produkter lätt tillgängliga och kan få konsumenten att tänka på hållbarhet 

även vid köpstunden. Detta skulle även få unga vuxna att bli vana och bekväma med de 

märken som är hållbara och kunna omforma deras vanor. 

Ett viktigt behov hos unga vuxna är upplevd besparing, företag som säljer hållbara 

produkter bör således överväga om de kan implementera detta på deras produkter i form 

av rabatterade pris och reor. Detta skulle kunna uppmuntra och motivera unga vuxna att 

prova nya och hållbara alternativ till sina hygienprodukter. 

 

5.3 Begränsningar  

Denna avhandlings syfte är att undersöka attityd-beteende gapet och beteendet hos unga 

vuxna då det kommer till deras miljömedvetenhet och inköpsmönster av 

hygienprodukter. Syftet kan bedömas som tillfredsställt, men eftersom samtliga 

forskningar har begräsningar till någon grad, diskuteras i detta delkapitel avhandlingens 

överförbarhet och tillförlitlighet. 

En studies överförbarhet redogör för hur väl studiens resultat och slutsatser kan placeras 

i andra kontext, dvs. ifall resultaten kan appliceras till andra sammanhang (Wallendorf 

& Belk, 1989). Eftersom denna avhandlings urval har valts på basis av specifika 

karaktärer (ung vuxen, Finland, säger sig vara miljömedveten), är studiens resultat 

bundna till studiens kontext och möjligheten till generalisering av denna avhandlings 

resultat relativt lågt (Silverman, 2011). Samtliga resultat och faktorer som påverkar 

beteendet kring hållbarhet och val av hygienprodukter hos unga vuxna, kan således inte 

antas vara de samma för en annan demografi eller produktkategori. Denna studie ämna 

inte heller att vara generaliserbar utan snarare har fokus legat på att förstå hur och vad 

bakom attityd-beteende gapet i relation till miljömedvetenhet och val av 

hygienprodukter. En förnyelse av studien med betydligt längre observationer och fler 

informanter skulle ge mera generaliserbara resultat. 
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Tillförlitlighet syftar på ifall en replikering av forskningen skulle leda till lika resultat. 

Dvs. ifall någon skulle utföra studien på nytt, skulle resultaten vara desamma? 

(Wallendorf & Belk, 1989) Eftersom denna studie utförts under ett tidskrav och med 

begränsade resurser i form av relativt korta observationer på tre veckor och sex 

informanter, är det svårt att ge övertygelser på att en replikering skulle leda till lika 

resultat. En replikering med längre observationer skulle kunna leda till möjligheten att 

se nya mönster eller motsägelser i attityd och beteende. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Avhandlingens resultat ger en ökad förståelse över de bakomliggande orsakerna till 

attityd-beteende gapet mellan miljömedvetenhet och val av hygienprodukter. I studien 

har data samlats in både med hjälp av observationer och intervjuer av unga vuxna som 

skulle kalla sig själva miljömedvetna, för att se hur och om deras miljömedvetenhet 

påverkar deras val av hygienprodukter och vad de söker då de köper hygienprodukter. 

Eftersom studien utfördes under vissa avgränsningar på tid och resurser, skulle en 

upprepning av studien med betydligt längre observationer och antal informanter leda till 

ökad förståelse över attityd-beteende gapet och konsumenters behov och vanor. Ett 

tillägg som skulle kunna göras är att observera produktutbudet i de butiker 

informanterna handlar för att erhålla data över hur tillgängliga och synliga hållbara 

produktalternativ faktiskt är. Detta skulle skapa chansen till att kartlägga konsumenters 

möjlighet att köpa och agera miljövänligt i köpstunden. En upprepning av studien på en 

tangerande produktkategori skulle även visa ifall beteendet åtskiljer sig då fokus ligger 

på andra produkter, bland annat kosmetik. En bredare studie med samma syfte skulle 

kunna ge upphov till generaliserbara resultat och ytterligare fortsatt forskning inom 

ämnet samt ytterligare implikationer för företag och politiska beslutsfattare.  

Hur konsumenters behov fördelas i behovshierarkin och vilka behov i relation till 

miljömedvetenhet kör över andra? Är självförverkligande viktigare än samhörighet i 

vissa sammanhang? Detta skulle kunna ge upphov till intressant fortsatt forskning. Ifall 

självförverkligande är ett viktigare behov än samhörighet, men miljömedvetenhet faller 

innanför samhörighet, hur påverkar detta konsumenters beteende? 

Vid analys av studiens erhållna data framkommer det vissa faktorer som ger upphov till 

intressant fortsatt forskning. Bland annat skulle en studie över hur social influens 
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påverkar attityd och grön konsumtion. Hur kan social influens påverka inte enbart 

konsumenters attityd, men även deras faktiska beteende? En studie som forskar vilka 

faktorer inom social influens som faktiskt påverkar konsumenters beteende skulle vara 

intressant eftersom detta skulle ge en inblick i vad konsumenter reagerar på och vad som 

får dem att agera.  

 Eftersom det vid analys av studiens resultat framkom att flera informanter valt bort 

främst rött kött eller valt att vara helt och hållet vegetarianer skulle en studie över vilka 

faktorer som får unga vuxna att välja bort kött ur sin diet vara intressant. Är det för att 

vara miljömedvetna eller finns det andra bakomliggande orsaker? En studie av detta 

skulle ge förståelse över varför konsumenter är beredda att göra förändringar i sina 

vanor och rutiner i vissa sammanhang men inte i andra. 
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BILAGA 1 SAMTYCKESFORMULÄR 

Samtyckesformulär för observation och intervju 
 
Detta samtyckesformulär godkänner insamlandet av data och analys av data för 
magisteravhandlingen av Kim Ahlbom, som är magisterstuderande med huvudämnet 
marknadsföring på Hanken Svenska Handelshögskolan.  
 

 Ja Nej 

1. Jag förstår forskningens innebörd och jag 
har getts möjligheten att ställa frågor 

  

2. Jag beviljar mitt deltagande i denna 
avhandling. 

  

3. Jag förstår att jag deltar frivilligt i studien 
och att jag kan ångra mitt deltagande när 
som helst utan orsak. 

  

4. Jag godkänner att intervjun spelas in. 
Även via Teams. 

  

5. Jag godkänner till att fotografera själv 
hemma hos mig. 

  

6. Jag beviljar tillåtelse till att använda mina 
svar anonymt som uttalanden i 
avhandlingen. 

  

 
 
 
Datum: ______________________  
 
 
 
Respondentens namn ______________ Underskrift_______________ 
 
 

Forskarens namn ________________Underskrift ______________ 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsinformation 
Namn: 
Ålder: 
Sysselsättning: 
 
Miljömedvetenhet och hållbarhet – för att få en helhetsbild av informantens 
uppfattning om ordets betydelse och sin egen miljömedvetenhet 
 

1. Hur förhåller du dig till miljön? 
2. Hur förhåller du dig till hållbarhet? 
3. Hur skulle du definiera miljömedvetenhet? 
4. Hur anser du dig vara miljömedveten? Hur anser du dig göra hållbara beslut? 

a. Hur är du inte det? 
5. Varför försöker du vara miljömedveten? 
6. Anser du att det är viktigt att människor försöker vara miljömedvetna, varför/ 

varför inte? 
7. Vems ansvar är det enligt dig att agera miljömedvetet?  

a. Varför/ varför inte? 
b. Hur? 

 
Konsumentval – för att förstå informantens beteende kring dennas inköp och val av 
produkter 

 
8. Vad påverkar ditt val att välja en hygienprodukt? (pris, tillgänglighet, etiskt 

producerad, miljövänligt producerad, kvalitet, utseende) 
9. Hur förhåller du dig till märkesprodukter? 
10. Hur ser din shoppingprocess ut? 

a. Planerar du i förväg?  
b. Köper du det som fattas? 
c. Shoppar du som tidsfördriv? 

11. Hur söker du information om produkter? 
a. När läser du på om en produkt och varför? 
b. Finns det gånger du inte gör det? 

12. Vad anser du om reklam och information om produkter i sociala medier? 
a. Har du köpt något som direkt respons till reklam? Berätta om någon 

händelse då du haft direkt respons på reklam 
b. Vad köpte du och varför fick reklamen dig att köpa produkten? 

13. Om du visste om en miljövänligt producerad produkt skulle du då välja den eller 
en vanlig?  

a. Hur förhåller du dig till miljövänliga produkter som är dyrare än andra 
produkter? 

14. Hur är det att handla miljövänliga produkter? 
 
 

Hygienprodukter – för att få en inblick i hur informanten tänker kring sina val av 
hygienprodukter 
 

15. Hur många hygienprodukter har du? 
a. Anser du att du har fler eller färre produkter än andra? 

16. Köper du nya produkter trots att de du har inte är slut? Varför/ varför inte? 
17. Köper du samma produkter som du använt tidigare? Varför/ varför inte? 
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18. Hur förhåller du dig till att testa nya produkter? 
a. Vad gör du med produkter du inte tyckt om? 

19. Hur förhåller du dig till att granska ämnen i produkter? 
a. Finns det ämnen du undviker? 
b. Finns det ämnen du vill ha i en produkt? 

20. Vad använder du för mensskyddsprodukter? 
a. Vilka olika har du prövat?  
b. Varför har du valt de du använder? 
c. Varför har du valt bort andra du prövat? 

21. Vad använder du för engångs hygienprodukter? 
a. Finns det engångsprodukter du slutat använda? 
b. Använder du/ har du prövat något alternativ till engångsprodukter? 
c. Vad tyckte du om alternativen? 

22. När det gäller val av produkt vilken roll har paketeringen? (om någon roll) 
a. Vad är det som spelar roll? (utseende, mängden paketering, materialet) 

 


