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Förord 
 

Detta är en magisteruppsats skriven vid Linköpings universitet under vårterminen 2017.  

 

Först och främst vill vi tacka alla som har tagit sig tid och svarat på enkätundersökningen till 

uppsatsen. Även ni som har hjälpt till med feedback vid utformningen av enkäten, ni var till 

stor hjälp vid empiriinsamlingen. Vidare vill vi rikta uppmärksamheten mot er som har tagit 

er tid att läsa uppsatsen och kommit med förslag på förbättringar i texten samt tips på 

lösningar då diverse utmaningar kantrat vår väg under vårterminen. Vi vill även tacka de 

studenter som lånat ut nödvändig litteratur till oss samt de trevliga bibliotekarierna som hjälpt 

till i ur och skur. Alla tålmodiga statistikstudenter och den alltid lika trevliga personalen i café 

Java, måste också få ett stort tack. Ni har hjälpt oss genom den tuffa perioden då statistisk 

analys av empirin stod på schemat.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra för lärdomar, mycket skratt och gott samarbete!  

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                      

  



Sammanfattning 
 
Titel    Skräddarsydd kommunikation - Hur miljövänliga transporter bör 

kommuniceras enligt e-handelskonsumenten 
 
Författare  Frida Carlsson och Selma Grahn 
 
Handledare  Aku Valtakoski 
 
Nyckelord Kommunikation, format, drivkrafter, hinder, e-handel, e-

handelskonsument, miljövänligare transporter, grön 
marknadsföring, hållbarhet 

 
Bakgrund Handel via internet har vuxit i rekordfart vilket har lett till fler 

hemleveranser och därmed fler transporter. Samtidigt ökar 
behovet av att minska konsumtionens klimatpåverkan. Symboler 
har varit ett frekvent använt verktyg för att förmedla produkters 
miljöpåverkan. Hur konsumenter anser att transportens 
miljöpåverkan sak kommuniceras är ännu ett outforskat område.  

 
Syfte Syftet med studien är att undersöka hur e-handelskonsumenter 

anser att kommunikation av miljövänligare transport bör utformas 
för att det miljövänligare alternativet ska framstå som mer 
attraktivt. Vidare vill vi undersöka om det finns skillnader och 
likheter i frågan mellan konsumenter med olika karaktärsdrag och 
i sådana fall vilka skillnader och likheter.  

 
Metod Denna kvantitativa studie antar en deduktiv ansats där 

undersökningen utformas med tidigare forskning som bakgrund. 
En tvärsnittsdesign ligger till grund för det empiriska materialet 
och urvalet är e-handelskonsumenter av dagligvaror.  

 
Slutsats Studiens resultat visar att enligt konsumenterna ska 

kommunikationen av miljövänligare transport bestå av formatet 
symbol och informationen ska ta hänsyn till att de motiveras mest 
av att göra gott för omvärlden och miljön, att ta eget ansvar samt 
att förstå konsekvenserna av sina val. Det största hindret enligt 
konsumenterna är pris. Vidare upptäcktes vissa samband mellan 
konsumenternas karaktärsdrag och vilken kommunikation de 
anser gör den miljövänligare transporten mer attraktiv.  

 
  



  



Abstract 
 
Title Tailor-made communication – How environmentally friendly 

transportation should be communicated according to the 
customers. 

 
Authors Frida Carlsson and Selma Grahn 
 
Supervisor Aku Valtakoski 
 
Key Words Communication, format, incentives, obstacles, e-commerce, e-

commerce consumer, environmentally friendly transportation, 
green marketing, sustainability 

 
Introduction Online shopping has grown rapidly which has led to an increased 

home delivery transportation. At the same time, the importance of 
decreasing the climate impact from consumption is a fact. 
Symbols have been a popular tool to communicate the 
environmental impact of products. The consumers’ opinions 
regarding how the communication of environmentally friendly 
transports should be made, is still an unexplored area. 

 
Purpose The purpose of the study is to investigate how e-commerce 

consumers consider that communication of environmentally 
friendly transportation should be designed to make that option 
more attractive. Furthermore, we want to investigate whether 
there may be differences and similarities between consumers with 
different characteristics and, in such cases, which those are. 

 
Method This quantitative study has a deductive approach and the survey 

was designed upon a foundation of previous research. The 
empirical material consists of a survey where the selection was e-
commerce consumers of groceries. 

 
Conclusion This study’s results show that, according to the consumers, 

communication of environmentally friendly transportation should 
consist of the format symbol and the information should consider 
that they are mostly motivated by doing good for their 
surrounding world, acting responsibly and understanding the 
consequences of their action. The largest obstacle for the 
consumers is the price. Furthermore, some relationships were 
identified between consumer characteristics and what type of 
communication they consider makes more environmentally 
friendly transport attractive. 
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1 INLEDNING  

Har du någon gång funderat över hur ditt paket som du beställt från internet har transporterats 

till dig? Har du ens reflekterat över att beroende på vilket transportalternativ du väljer kan du 

som konsument bidra till en positiv miljöpåverkan? 

 

Vi har själva upptäckt att våra egna svar på ovanstående frågor tidigare har varit nej. Det vill 

vi belysa och ändra på då vi anser att det saknas attraktiv kommunikation av transporternas 

miljöpåverkan vid handel på internet. Dessutom har vi upptäckt att konsumenter dribblas bort 

bland olika miljömärkningar och av olika orsaker hindras att konsumera miljövänligt.  

 

Intresset för ämnet växte ytterligare efter kontakt med Marielle Aspevall från 

Naturskyddsföreningen. Hon berättade om en satsning som Naturskyddsföreningen gjorde 

2014, men som sedan lades på is. Satsningen gjordes i syfte att ta fram en miljömärkning av 

transporter inom e-handel. Vi vill fortsätta Naturskyddsföreningens arbete genom att 

undersöka hur konsumenter vill att transporters miljöpåverkan ska kommuniceras ut. Studien 

kommer undersöka vilken kommunikation e-handelskonsumenten anser kan öka motivationen 

till att välja miljövänligare transporter. 

  

1.1 Bakgrund 

Skadlig miljöpåverkan 

Att fossila bränslen har en negativ påverkan på klimatet är väl känt. Trenderna tyder på att de 

klimatförstörande utsläppen inte förväntas minska, utan tvärtom öka. Världen och samhället 

är medvetna om detta miljöproblem och etappmål har satts upp som en del i arbetet att minska 

miljöpåverkan i våra dagliga aktiviteter. 2020 ska det ha skett en koldioxidminskning med 20 

% samt en minskning med 80 % till år 2050 (Björklund, 2012).  

 

Transportsektorn är ett av få områden där vi människor inte lyckats omvandla trenden för 

miljöpåverkan utan istället ökar påverkan för varje år. Det syns i ökad efterfrågan av mer 

bränslekrävande transportsätt som flyg och lastbil (Björklund, 2012). Transporterna spelar allt 

större roll i och med digitaliseringen och ökad konsumtion på internet (Cleophas & Ehmke, 

2014; Ekman, 2016). Samtidigt är transportsektorn det område i Sverige med störst potential 

att minska de skadliga utsläppen (Naturskyddsföreningen, 2016). 
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På grund av nya konsumtionstrender och ökad konsumtion på internet ökar hemleveranser 

vilket ställer högre krav på transporternas utformning. Sista milen, på engelska kallat Last 

Mile, är sträckan en produkt transporteras från färdigvarulager till konsumenten. Det är även 

den transportsträcka som konsumenten kommer i kontakt med och lättast kan påverka 

(Cleophas & Ehmke, 2014). 

 
Ökad e-handelskonsumtion 

Den traditionella konsumtionen har ändrats från att konsumenten går till en fysisk butik och 

handlar till att beställa hem något via datorn eller mobilen. Enligt en rapport av Handelns 

utredningsinstitut, som togs fram i samarbete med Postnord och Svensk Digital handel, visade 

det sig att under första kvartalet 2017 konsumerade 66 % av Sveriges befolkning någon gång 

på internet. Vidare visade rapporten att den totala försäljningen på internet har stigit med 18 

% (Handelns utredningsinstitut, 2017).  

Enligt en annan rapport av Handels utredningsinstitut (2016) är livsmedel den 

produktkategori som har haft störst tillväxt bland produkter som handlas på internet. 

Försäljningen av livsmedel på internet ökade med 39% under 2015, vilket är mycket om man 

jämför med den totala livsmedelsförsäljningen som endast ökade 4%.  

 

Livsmedel är en dagligvara, vilket i sin tur definieras som produkter som konsumeras ofta och 

ingår i den dagliga hushållsrutinen (Nationalencyklopedin, u.å.). Vid konsumtion av 

dagligvaror, exempelvis livsmedel, ställs därför högre krav på att fånga konsumentens 

uppmärksamhet eftersom dagligvaror har en snabbare beslutsprocess (Kohli, Devaraj & 

Mahmood, 2004). Dessutom konsumerar konsumenten dagligvaror utan närmare 

förundersökning (Atkinson & Rosenthal, 2014).  

 
Kommunikationens betydelse 

Konsumenterna har stor inverkan på transportmarknadens utbud och blir mer och mer 

miljömedvetna vilket syns i ökad efterfrågan på ekologisk mat, närproducerat och 

klimatsmarta tjänster (Trafikanalys, 2014). Konsumenterna ställer också fler och högre krav 

på miljövänligare transporter, miljövänligt emballage och hållbar avfallshantering 

(Trafikanalys, 2014) och genom konsumtion styr konsumenterna vad företagen producerar 

och erbjuder (Björklund, 2012).  
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För att konsumenterna ska ha möjlighet att påverka utbudet av transport måste de informeras 

om konsumtionens konsekvenser och effekter (Rex & Baumann, 2007; Rahbar & Abdul 

Wahid, 2011). Idag är symboler det format som främst används för att kommunicera 

produktens påverkan på miljön (Thakor & Kumar, 2000; Rex & Baumann, 2007).  

 

I Sverige har det gjorts försök att skapa miljösymboler som ska representera hur transporter 

påverkar miljön. Dessa försök har dock visat sig vara komplexa och svåra att mäta 

(Björklund, 2012). Exempelvis har Naturskyddsföreningen en märkning som heter Bra 

Miljöval på transporter som inte används i stor utsträckning. Marielle Aspevall, 

produktansvarig Bra Miljöval Transporter på Naturskyddsföreningen, berättar i ett 

telefonsamtal 090217 att miljösymboler kommunicerar tekniska krav på transport snarare än 

att anpassa symbolen efter vad konsumenten faktiskt vill veta. Liknande resultat visar även 

forskning av Rex och Baumann (2007) som påpekar att marknadsföring av miljövänliga 

produkter skiljer sig från traditionell marknadsföring eftersom företag fokuserar på att 

förmedla tekniska funktioner i miljövänliga produkter istället för konsumentens behov.  

 

Om företag fokuserar på vad konsumenter drivs av istället för produktens tekniska funktioner, 

motiverar det konsumenten att köpa produkten? Enligt stimuli-respons-modellen påverkas 

konsumenter olika av kommunikationen beroende på dess karaktärsdrag. Det gör att företag 

kan påverka konsumentens beslutsprocess med kunskap om konsumentens karaktärsdrag 

(Kotler, Armstrong & Parment 2013, s. 137). Nilsson och Waldemarson (2016) förklarar med 

hjälp av Carl Hovlands kommunikationsmodell (1951) att om vi förstår en annan människa 

kan vi handla på ett sätt som stämmer med dennes upplevelsevärld och då påverka 

mottagaren.  

 

Kommunikation kan beskrivas som en process som förmedlar signaler i form av budskap, 

attityder och känslor mellan sändare och mottagare. I kommunikationen är informationen det 

som faktiskt utbyts i kommunikationsprocessen (Larsson, 2008). Enligt Kotler och Keller 

(2006, s. 544–546) består kommunikation av information som ska väljas ut noga utefter vilket 

som verkar mest intressant för den valda målgruppen. Därefter bestäms hur kommunikationen 

ska utformas för att göra kommunikationen uppseendeväckande och vem som ska uttrycka 

kommunikationen för att skapa så hög tillit som möjligt.  
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Vad säger forskning att en skräddarsydd kommunikation av miljövänliga produkter för den 

specifika målgruppen skulle leda till? Om konsumenterna blir mer informerade och erhåller 

anpassade verktyg för att göra mer miljövänliga val kan det leda till en förändring i utbudet av 

miljövänliga alternativ hos företag (Isley, Stern, Carmichael, Joseph & Arent, 2016). För att 

göra ett miljömedvetet transportval är alltså kommunikationen avgörande för att 

konsumenterna ska ha möjlighet att påverka och styra utbudet av transportalternativ (Carrete, 

Castaño, Felix & González, 2012; Blok, Long, Gaziulusoy, Ciliz, Lozano, Huisingh, Csutora 

& Boks, 2015).  

 

1.2 Problematisering 

Transportens negativa inverkan på miljön (Björklund, 2012) i kombination med fler 

hemleveranser (Handels utredningsinstitut, 2015) gör det aktuellt att undersöka hur 

miljövänligare transporter inom e-handel kan bli mer attraktiva i konsumentens ögon.  

 

Idag saknas tillräcklig kunskap för företag angående hur de ska kommunicera miljövänliga 

produkter på ett effektivt sätt (Smith & Brower, 2012). Det står klart att miljövänliga 

produkter sprider positiva budskap till konsumenter, däremot är det få företag som vet hur de 

ska marknadsföra dessa budskap (Smith & Brower, 2012). Det finns delade meningar om hur 

kommunikation av produkters miljöpåverkan ska utformas och olika forskare har olika åsikter 

om detta. Informationen skall exempelvis vara tydlig och får inte skapa förvirring eller vara 

komplex (Li, 2016; Blok m.fl. 2015; Thunstöm, Nordström, Shogren, Ehmke & van't Veld, 

2016). Något som försvårar kartläggningen av vilket format samt budskap konsumenter drivs 

av är att det skiljer sig beroende på konsumenters karaktärsdrag (Gadema & Oglethorpe, 

2011; Nordström & Thunström, 2015). 

 

Därför tycker vi att det behövs forskning som ger en översikt av hur olika konsumenter 

attraheras av olika typer av kommunikation vid konsumtion av miljövänliga produkter.  

 

Symboler är det format som används flitigast idag för att märka miljövänliga produkter 

(Thakor & Kumar, 2000; Rex & Baumann, 2007). Trots det hävdar Thakor och Kumar (2000) 

att miljösymbolernas design och terminologi är svåra att förstå och att miljösymboler är 

anpassade efter redan miljömedvetna konsumenter. Samtidigt berättar Rex och Baumann 

(2007) att miljösymboler endast förmedlar teknisk information och inte är ett 
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marknadsföringsverktyg anpassat efter konsumenten. Med stöd i Rex och Baumann (2007) 

och Thakor och Kumar (2000) behövs nya verktyg och former av kommunikation som når 

även de ej miljömedvetna konsumenterna.  

 

Marknadsföring av miljövänligare produkter är ett ämne som ännu inte är utforskat fullt ut 

och vi ifrågasätter därför om symbol verkligen är det bästa kommunikationsalternativet enligt 

konsumenten? Precis som Marielle Aspevall från Naturskyddsföreningen uttryckte i ett samtal 

undrar vi hur e-handelskonsumenterna själva tycker att kommunikation av miljövänligare 

transport ska se ut. Samtidigt är transport vid hemleverans av dagligvaror ett aktuellt område i 

och med snabb beslutsprocess, växande marknad och behov av minskade utsläpp från 

transportsektorn. Därför vill vi kartlägga hur kommunikation av miljövänligare transport vid 

hemleverans av dagligvaror upplevs som mer attraktiv i konsumenternas ögon.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur e-handelskonsumenter anser att kommunikation av 

miljövänligare transport bör utformas för att det miljövänligare alternativet ska framstå som 

mer attraktivt. Vidare vill vi undersöka om det finns skillnader och likheter i frågan mellan 

konsumenter med olika karaktärsdrag och i sådana fall vilka skillnader och likheter. 

 

1.4 Undersökningsfrågor 

1. Hur tycker konsumenter av dagligvaror att e-handelsföretag bör kommunicera 

miljövänligare transportalternativ för att de ska motiveras att välja det miljövänligare 

transportalternativet?  

- Vilket format ska kommunikationen ha? 

- Vilka drivkrafter ska informationen anspela på? 

- Vad hindrar konsumenter att välja miljövänligare transport? 

 

2. Finns det samband mellan hur konsumenter föredrar kommunikation av transportens 

miljöpåverkan? I sådana fall, vilka är sambanden? 

 

1.5 Avgränsning 

Enligt Kotler och Keller (2006, s. 544–546) består kommunikation av källan, det vill säga 

vem som uttrycker meddelandet, samt information och utformning. Studiens fokus ligger på 
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informationen och utformningen och hur dessa delar kan göras så attraktiva som möjligt för e-

handelskonsumenten. Det kommer testas i form av vilka drivkrafter som informationen om 

miljövänligare transport ska anspela på samt vilket format utformningen ska ha. Vi kommer 

därmed inte testa betydelsen av vem som uttrycker meddelandet, varför vi också har en 

diskussion om källans betydelse i avsnitt 6.3 Begränsningar i studien. 

 

Eftersom studien ska beskriva kommunikation av miljövänlig transport är den avgränsad till 

kommunikationens förpackning i form av information och utformning. Centralt i studien är 

hur attraktiv kommunikation kan leda till förändrat konsumentbeteende och inte hur 

transporter kan göras mer miljövänliga. De tekniska och logistiska förutsättningar som krävs 

för att minska transporter klimatpåverkan är inte något som studien tar hänsyn till.  

 

1.6 Definitioner  

- Miljövänlig: Föremål, ämnen, tjänster med mera som är skonsamma mot naturen 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Begreppet används tillsammans med andra begrepp 

såsom transport och produkter för att beskriva hur de är mer skonsamma mot miljön 

än konventionella alternativ.  

- Transport: Definieras enligt (Warell & Karlsson, u.å.) som förflyttning av gods. I 

studien menar vi transporten av sista milen och godset som vi syftar till är gods 

konsumerat av en privatperson via en e-handelsbutik som verkar inom 

dagligvaruhandeln.  

- Miljövänligare transport: Definierar vi som transport som är mer skonsam mot 

miljön jämfört med konventionella transportalternativ. Det kan exempelvis vara 

genom att transporten drivs av förnyelsebara bränslen, att transporten har en 

effektiviserad rutt eller klimatkompenserar för sina utsläpp.  

- Matbutik på internet: Definierar vi som en butik som säljer livsmedel på internet. 

Här räknas företag som både säljer färdiga matkassar samt företag som säljer 

livsmedel som konsumenten plockar ihop själv.  

- Image: Uppsatsen kommer använda det engelska ordet image som används frekvent i 

det svenska språket och är ett vanligt begrepp inom marknadsföring. Enligt 

Nationalencyklopedin (u.å.) definieras image som den bild om sig själv, ett företag 

eller en produkt vill visa upp för andra. I vår studie används image när man vill visa 

upp en bild om sig själv.   
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2 TEORETISK REFERENSRAM  

Den teoretiska referensramen beskriver tidigare forskning inom de ämnen studien 

undersöker. Vi tar hjälp av forskning som främst är baserad på kvantitativa 

empiriinsamlingar men också ett fåtal kvalitativa studier. I första delen av den teoretiska 

referensramen beskrivs individens beslutsprocess och hur den påverkas av kommunikation 

från företaget. Vidare beskrivs forskning om konsumentens karaktärsdrag, beslutsprocessen 

och sist kommunikationens format och dess påverkan på konsumentens beslut.  

 

2.1 Stimuli-respons-modell för köpbeteende vid köp av miljövänlig transport 

När konsumenter går in på en e-handelsbutik exponeras de för marknadsföring och andra 

stimuli. Vi har valt att utgå från stimuli-respons-modellen från Kotler, Armstrong och 

Parment (2013, s. 137) som visar hur konsumenter reagerar på olika 

marknadsföringsaktiviteter. Modellen förklarar hur marknadsföring och andra stimuli 

påverkar konsumenten och hur det bearbetas av konsumentens karaktärsdrag inne i 

konsumentens svarta låda. Figur 1 illustrerar hur uppsatsens ämne appliceras på en stimuli-

respons-modell.  

 
 

 
Figur 1: Modifierad modell av stimuli-respons-modell (Kotler, Armstrong & Parment 2013, 

s. 137) 
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I svarta lådan finns konsumentens karaktärsdrag som gör att konsumenter ger olika respons på 

olika stimuli. Karaktärsdragen kulturella faktorer, sociala faktorer, personliga faktorer och 

psykologiska faktorer kommer behandlas i studien (Kotler, Armstrong & Parment 2013, s. 

137).  

 

Med grund i stimuli-respons-modellen kommer följande del i den teoretiska referensramen 

presentera litteratur som beskriver hur olika karaktärsdrag påverkar vad konsumenten 

motiveras samt hindras av. Kunskapen skall sedan användas för att svara på våra 

undersökningsfrågor.  

 

2.2 Konsumentens karaktärsdrag 

Kultur  

Individualism och kollektivism 

Nationalencyklopedins definitioner används för att definiera begreppen individualism 

respektive kollektivism. Enligt Nationalencyklopedin definieras individualism som att 

individen värderar frihet och oberoende högst (Liedman, S-E, u.å.) medan kollektivism 

innebär att individen värderar de gemensamma intressena framför de individuella 

(Nationalencyklopedin, u.å.).  

 

Enligt en studie av Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo (2001) som testat konsumenters 

betalningsvilja identifieras att kollektivister tenderar att betala mer för miljövänliga produkter 

än individualister. Det förklaras av att kollektivister bryr sig mer om sina relationer och om 

sin omvärld och att miljön skall må bra. En orsak kan också vara att kollektivisten bryr sig 

mer om gruppens gemensamma mål än individualisten. 

 

Även Chang och Cheng (2014) undersöker hur kollektivism och individualism kan påverka 

inställning till olika kommunikationssätt och reklam. Det visade sig att ett kollektivistiskt 

synsätt gör konsumenter mindre skeptiska till reklam, till skillnad från ett individualistiskt 

eller utilitaristiskt tankesätt som kan göra konsumenter mer skeptiska. Att vara skeptisk till 

reklam och övrig kommunikation har en negativ inverkan på köpintentionen. 

 
För individualister är det viktigt att inte känna sig beroende av andra. Individualister bryr sig 

mer om sina egna intressen och när de engagerar sig i grupper vill de se sig själv som en egen 
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person i gruppen. De drivs också av sina egna prestationer och att nå en hög status. 

Individualister tenderar också att vara mindre miljömedvetna än kollektivister, vilket gör det 

viktigt att anpassa marknadsföringen av miljövänliga produkter beroende på konsumenters 

värderingar (Laroche, Bergeron & Barbaro-Forleo, 2001; Chang & Cheng, 2014).  

 
Miljömedvetenhet och miljövänligt köpbeteende 

Konsumenter som är mer miljömedvetna och engagerade i miljöproblem tenderar att använda 

sin energi åt större frågor och inte fokusera på sina egna problem. De personer som är mindre 

miljömedvetna och mindre engagerade i miljöns problem tenderar att handla utifrån själviska 

syften och är tävlingsinriktade mot världen (Borden & Francis, 1978).  

 
Uddin och Khan (2016) upptäckte i en studie, gjord på ungdomar, att konsumenters 

miljöengagemang har ett samband med konsumenters miljövänliga konsumtion. I en annan 

studie, som gjordes av Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo (2001), visade det sig att 

konsumenter som är mer engagerade i miljön tenderar att ha högre betalningsvilja för 

miljövänliga produkter än konsumenter som inte är engagerade och bryr sig om miljön.  

 

Enligt D’Souza (2004) är miljömedvetna konsumenter de som lägger ner tid och energi på att 

hitta information om produkterna. De är intresserade av att köpa de miljövänliga produkterna 

samt är beredda att betala extra för produkter med miljösymboler. Vidare kan konsumenter 

delas upp i ytterliggare tre segment. Den konventionella och traditionsenliga konsumenten 

som inte påverkas av miljömärkningarna utan ser risker som följer med symbolen. Den 

framväxande miljövänliga konsumenten som tänker på fördelarna med miljövänliga produkter 

men trots det inte ser någon mening med att konsumera miljömärkta produkter. Till sist 

identifieras den priskänsliga konsumenten som är medveten om miljömärkningar och kollar 

upp symbolerna, men de är inte villiga att betala mer för miljömärkningar (D’Souza, 2004).   

 
Konsekvenserna på miljön 

Forskning har kommit fram till att hur mycket konsumenten bryr sig om miljön, inte spelar 

någon större roll för att påverka konsumenten att handla mer miljövänligt. För personer som 

handlar miljövänligt ofta är det istället viktigt att belysa fördelarna med att handla 

miljövänligt för att de ska välja det miljövänliga alternativet (Grimmer & Woolley, 2012). 

Akehurst, Afonso och Goncalves (2012) testade i en studie vad som påverkar konsumenten att 

agera mer miljövänligt och där visade det sig att miljömedvetenhet inte hade någon 
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signifikant påverkan. Däremot var individens egna inverkan på miljön viktig att förstå genom 

att exempelvis visa på förhållandet mellan individens agerande och konsekvenserna.  

 
Socialt 

Igenkänning 

Det har visat sig att igenkänning påverkar beteende vid konsumtion av miljövänliga 

produkter. Det förklaras av begreppet ingående kännedom och innebär i 

konsumtionssammanhang att konsumenten handlar utifrån igenkänning, alltså hur de tidigare 

har konsumerat och vad som känns tryggt. Exempelvis kan det innebära att konsumenter 

köper mat som de åt när de var små (Lockie, Lyonsb, Lawrencec & Grice, 2004; Smith & 

Paladino, 2010).  

 
Normer och standarder 

I en undersökning av Demarque, Charalambides, Hilton & Waroquier (2015), som gick ut på 

att undersöka hur företag ska marknadsföra miljövänliga produkter, visade det sig att normer 

påverkar hur konsumenter agerar. Därför uppmuntrar författarna fler att använda sig av 

normer för att motivera konsumenter att välja det miljövänligare alternativet. Vidare menar 

Cialdini, Reno och Kallgren (1990) och Schubert (2017) att det finns olika typer av normer; 

deskriptiva normer och förbudsföreläggande normer. Deskriptiva normer är normer som sätts 

utifrån hur omgivningen handlar och är det som mest troligt bör leda till förändring i 

beteendet.  

 

Konsumenter kan påverkas av att handla miljövänligt genom att det miljövänliga alternativet 

presenteras som standardvalet. Ett exempel skulle kunna vara att den miljövänligare 

transporten med hög fyllnadsgrad ses som standard, medan en snabbare transport som släpper 

ut mer klimatförstörande gaser ses som avvikande från standarden. Att visa på ett 

standardalternativ kan vara fördelaktigt eftersom konsumenter gärna gör som andra 

konsumenter (Schubert, 2017). 

 
Status 

För att få konsumenter att frivilligt handla för samhällets bästa kan företag anspela på 

konsumenternas image och att miljövänlig konsumtion påverkar deras egna och andras bild 

om dem själva positivt. För att miljövänlig konsumtion ska förbättra konsumentens sociala 

status måste det synas att produkten är miljövänlig (Schubert, 2017). Hartmann och Apaolaza-
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Ibáñez (2012) menar att konsumenter handlar utifrån synliga nyttor, alltså, konsumenter vill 

att deras miljövänliga konsumtion ska synas. Individer är mer villiga att konsumera när det 

signalerar något bra och enligt studien är synliga nyttor fördelaktigt när konsumtion utförs 

offentligt, inte privat. Det är ett sätt att visa för andra att de var duktiga konsumenter. 

 

Om konsumenter drivs av att visa upp för andra hur de konsumerar, har visat sig skilja mellan 

könen. Kvinnor tenderar att motiveras mer än män, att visa upp för andra hur de konsumerar 

(Smith & Brower, 2012).  

 
Personligt 

Kön 

Det finns mycket forskning och diskussion kring hur konsumtion av miljövänliga produkter 

skiljer sig mellan kvinnor och män samt orsaken till skillnaden. Det finns forskning som 

påstår att könet inte har någon påverkan på kundernas konsumtion av miljövänliga produkter 

(Robinson & Smith, 2002). Medan större delen av studier som har gjorts inom området visar 

på att könet har en inverkan på om konsumenten agerar miljövänligt (Lea & Worsley, 2005; 

Laroche, Bergeron & Barbaro-Forleo, 2001; Smith & Brower, 2012; Testa, Iraldo, Vaccari & 

Ferrari, 2015).  

 

En studie som gjordes på produkterna papper och rengöringsmedel visade att kvinnor är mer 

benägna att handla mer miljövänliga produkter än män (Testa m.fl. 2015). Även Laroche, 

Bergeron och Barbaro-Forleo (2001) undersökte vilka faktorer som påverkar en konsuments 

betalningsvilja vid konsumtion av miljövänliga produkter. Också i den studien hade 

konsumentens kön en viss inverkan på viljan att betala mer för en miljövänlig produkt. 57 % 

av kvinnorna i studien som genomfördes skulle betala mer för miljövänliga produkter, medan 

40 % av männen skulle betala mer för miljövänliga produkter. Det går i linje med studien av 

Smith och Brower (2012) som visar att kvinnor lättare influeras av reklam och dras till 

produkter som marknadsförs som miljövänliga. Enligt Smith och Brower (2012) och Chang 

och Cheng (2014) söker kvinnor också mer aggressivt efter information gällande om 

produkten är miljövänlig eller inte.  

 

Även Borden och Francis (1978) håller med om att konsumtion av miljövänliga produkter 

skiljer sig mellan könen. De tror att förklaringen kan vara att kvinnor tenderar att konsumera 

beroende på status och bekräftelse, vilket de erhåller genom miljövänlig konsumtion.  
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Individer med barn 

Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo (2001) identifierade förutom kön, flera samband 

mellan karaktärsdrag hos individer och miljövänlig konsumtion. Individer som är gifta och 

har barn som fortfarande bor hemma är mer villiga att betala mer för miljövänliga produkter. 

De ses som omhändertagande och bekymrade över sina barns framtid och vill därför undvika 

att skada miljön. 

 
Ålder 

Enligt Lea och Worsley (2005) har ålder en betydande roll vad gäller om individen handlar 

miljövänlig mat eller inte. Vidare menar Royne, Thieme, Levy, Oakley och Alderson (2016) 

att konsumenten tenderar att agera mer miljövänligt ju äldre de blir. Smith och Brower (2012) 

menar att millennialls är mer benägna att agera miljövänligt och det syns genom hög 

betalningsvilja till miljövänliga produkter och att de aktivt letar efter miljövänliga produkter 

och företag som erbjuder miljövänliga produkter. Å andra sidan visar studier från Laroche, 

Bergeron och Barbaro-Forleo (2001) samt Testa med flera (2015) att ålder inte har en 

påverkan på miljövänlig konsumtion.  

 
Inkomst, jobbstatus och utbildning 

Enligt en undersökning av Souza, Taghian, Lamb och Peretiatko (2007) som testar hur 

människor reagerar på olika miljömärkningar, visade det sig att bland annat inkomst, 

anställning och utbildning har ett samband med vilken inställning konsumenter har till olika 

miljövänliga produktmärkningar. Dock menar Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo (2001) 

att inkomst och jobbstatus inte påverkar huruvida en konsument handlar miljövänligt eller 

inte. Andra studier av Grimmer och Bingham (2013) och Padel och Foster (2005) visar 

däremot att ekonomin påverkar och att konsumenter som har en snäv ekonomi måste välja 

budgetalternativet framför det miljövänliga, och ofta dyrare, alternativet. Vad gäller 

utbildning menar Lockie med flera (2004) att utbildningsnivå har en indirekt effekt på om 

konsumenter ökar sin miljövänliga konsumtion. Dock visar andra studier från Laroche, 

Bergeron och Barbaro-Forleo (2001) samt Testa med flera (2015) att utbildning inte har en 

påverkan på miljövänlig konsumtion.  
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Psykologiskt 

Intern och extern motivation 

Konsumenter kan motiveras av extern och intern motivation. Intern motivation skapas för att 

man blir motiverad att göra något för sin egen skull och extern motivation härstammar från att 

man vill ha utomstående belöning i form av pengar eller beröm (Kardes, Cronley & Cline 

2011, s. 105).  

 

Monetära belöningar och positiv feedback är ett sätt att motivera och ändra attityder hos en 

individ. Belöningar ökar också sannolikheten att köpa något igen och i största mån bör man 

reducera negativa upplevelser i samband med köpet i form av dyra fraktkostnader, minskade 

pappersutskick för garantier och rabatter samt minska långa väntetider och leveranstider 

(Kardes, Cronley & Cline 2011, s. 124). Det är också fördelaktigt att förse konsumenterna 

med positiv feedback på kontinuerlig basis för att visa att deras val av exempelvis en 

miljövänlig produkt spelar roll. Det kan exempelvis göras genom slogans som förklarar för 

konsumenten om konsekvenserna av dennes konsumtion. Det kan även vara slogans som 

uppmanar och motiverar till agerande på ett visst sätt (Laroche, Bergeron & Barbaro-Forleo, 

2001). 

 

Intern motivation kan uppstå genom att utföra snälla handlingar till andra, för att själv 

uppleva välbefinnande (Hartmann & Apaolaza-Ibáñez, 2012). Det kan uttryckas som att 

konsumenten vill rädda djur, stötta bönder och miljön för att det skapar en inre motivation hos 

personen (Padel & Foster, 2005).  

 

2.3 Köparens beslutprocess 

Köparens beslutsprocess är den process där köparen upptäcker ett behov, söker information, 

utvärderar de möjliga alternativen samt väljer vilket alternativ som passar bäst som lösning på 

dennes problem, alternativt behov. För att välja ett visst alternativ och ta ett köpbeslut 

påverkas konsumenten av många olika faktorer som bestämmer huruvida han/hon kommer 

handla produkten eller inte. Bland dessa finns barriärer som hindrar konsumenten till att välja 

ett visst alternativ (Kotler, Armstrong & Parment 2013, s. 150).  

 

Följande kapitel kommer behandla hinder som gör att konsumenter av någon anledning 

begränsas till att handla miljövänligt. Dessa hinder har avgränsats till pris, bristande kunskap, 
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bristande tillit och onödig ansträngning baserat på tidigare forskning om konsumentens 

beslutsprocess vid miljövänlig konsumtion.  

 
Pris 

Pris är en avgörande parameter som kunden överväger vid köpet av miljövänliga produkter 

(Padel & Foster, 2005). Konsumenterna behöver förstå det extra värdet av att handla en 

miljövänlig produkt för att vilja betala mer för produkten. Pris kan ses som en monetär 

uppoffring för att få något av värde och är ett relativt enkelt och användbart sätt för att mäta 

hur konsumenten uppfattar värde (Author & Zeithaml, 1988). Enligt Author & Zeithaml 

(1988) går det att definiera värde utifrån aspekterna 

1. Värde är lågt pris  

2. Värde är det som jag får från produkten (fördelar som ges av produkten) 

3. Värde är likvärdigt med vad jag får för priset som jag betalar (lägsta pris för bästa 

märke, bästa produkt till bästa pris) 

4. Värde är vad jag får för vad jag ger. 

 

Stora prisskillnader mellan exempelvis traditionell mat och miljövänlig mat hindrar 

konsumenter till att välja det miljövänliga alternativet (Hill & Lynchehaun, 2002). Enligt en 

studie av Padel och Foster (2005) visade det sig att prisets betydelse kan skilja sig mellan 

olika konsumenter. Studien kom fram till att konsumenter som handlar miljövänliga produkter 

regelbundet påverkas mindre av prisskillnader än konsumenter som handlar miljövänliga 

produkter mer sällan. I en annan studie gjord av Lea och Worsley (2005) bekräftas att pris är 

en avgörande faktor för att vilja konsumera miljövänlig mat. Studien utfördes på 

australiensare i åldern 45–65 år. Trots att miljövänlig mat sågs som hälsosammare, godare 

och bättre för miljön jämfört med konventionell mat, var pris en avgörande faktor för att inte 

vilja handla miljövänligt.  

 

Något som blir särskilt relevant vid konsumtion på internet är att förväntan på pris skiljer sig 

beroende på om konsumtion görs på internet eller i fysisk butik. Konsumenter har en 

uppfattning om att produkter på internet ska ha ett lägre pris och mer lättillgänglig 

information (Kohli, Devaraj & Mahmood, 2004).  
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Bristande kunskap 

För att konsumenten ska vilja betala mer för en miljövänlig produkt krävs kunskap om 

produkten. Därför måste mängden av information öka och mer relevant information finnas, 

för att konsumenten ska förstå värdet av att handla miljövänligt. Dessutom krävs att 

konsumentens blir upplyst om fördelarna med miljöprodukten (Hill & Lynchehaun, 2002). 

 

Konsumenter har inte alltid kunskap om vad begrepp kopplat till miljövänlig konsumtion 

faktiskt innebär samt vad skillnaden mellan miljövänliga och konventionella produkter är. 

Brist på kunskap på grund av otillräcklig information om miljövänliga produkter kan därför 

vara en barriär för att konsumera miljövänligt (Lockie m.fl. 2004). Konsumenter måste förstå 

vad det innebär att handla miljövänligt och vilka fördelar det medför, både ur ett hälso- och 

miljöperspektiv. Om kunskapen ökar bör fler konsumenter öka sin konsumtion av miljövänlig 

mat i framtiden (Hill & Lynchehaun, 2002; Carrete m.fl. 2012). 

 

Konsumenternas uppfattning om hur viktigt det är att konsumera miljövänligt påverkar 

konsumenternas betalningsvilja till miljövänliga produkter, därför föreslås det att 

marknadsföring och kampanjer bör informera mer om vikten att handla miljövänligt (Laroche, 

Bergeron & Barbaro-Forleo, 2001). Det har också visat sig att kunskap direkt påverkar en 

konsuments beteende till att agera miljövänligt (Tanner & Kast, 2003). Det går att koppla till 

en studie av Smith och Paladino (2010) som visar hur kunskap om miljövänliga produkter 

påverkar konsumenters attityder till att vilja konsumera miljövänligt. Däremot sågs inget 

samband enligt Smith och Paladino (2010) mellan ökad attityd till miljövänliga produkter och 

konsumenters köpintention, vilket kan förklaras av bristande tillit till det miljövänliga 

alternativet eller att konsumenter saknar resurser för att vilja agera i enlighet med deras 

attityder.  

 

När konsumenter blir informerade om produktens miljöpåverkan blir produktens funktion 

viktigare och priset samt utseendet spelar mindre roll (Goucher-Lambert, Moss & Cagan, 

2016). Ett sätt att informera konsumenter om miljövänliga produkters värde och innebörd är 

att sätta produkten tillsammans med en miljömärkning. För att konsumentens köpintention 

skall öka är det fördelaktigt att konsumenten känner till och har kunskap om märkningen eller 

den miljövänliga produkten sedan innan (Smith & Paladino, 2010).  
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Även om miljömärkningar är ett sätt att informera om produktattribut är konsumenter 

missnöjda med informationen som märkningen innehåller. Det saknas användbar information 

och företag måste bli bättre på att utbilda konsumenter (Thakor & Kumar, 2000).   

 
Bristande tillit 

Att konsumenterna känner tillit till miljömärkningar är viktigt för att syftet med symbolerna 

ska uppfyllas (Case, 2004; Testa m.fl. 2015). Kommunikationen av miljövänliga alternativ 

bör vara en informativ, transparent plattform med hög kredibilitet för att öka konsumentens 

miljömedvetenhet och kunskap vid köp av produkter och tjänster (Chekima m.fl. 2015). 

Enligt Atkinson och Rosenthal (2014) har märkningar som används idag för att märka 

miljövänliga produkter, olika hög tillit, beroende på om de är framtagna av statliga 

organisationer eller av företagen själva. Författarna menar också att märkningar som bidrar 

med mest förtroende hos konsumenter är statliga certifieringar. Det bekräftas av Case (2004) 

som säger att märkningar som företag tar fram själva saknar användbarhet eftersom det 

tvingar konsumenten att först undersöka sanningen i innehållet och sen jämföra märkningen 

med andra alternativ.  

 

Lågt förtroende till miljöbudskap och märkningar upplevs som stora barriärer för många 

konsumenter till att välja miljövänliga alternativ (Testa m.fl. 2015; Case, 2004; Padel & 

Foster, 2005). Att konsumenten känner tillit ökar konsumenters betalningsvilja till att handla 

miljövänligare produkter (Laroche, Bergeron & Barbaro-Forleo, 2001). I studien av Lea och 

Worsley (2005) uppgav hälften av respondenterna att de hade bristande tillit till 

miljömärkningar (Lea & Worsley, 2005). Många konsumenter uppfattar information om 

miljövänliga produkter som förvirrande och vilseledande. De blir skeptiska till tillverkare och 

återförsäljare av produkten och att företag i slutändan bara bryr sig om sin egen lönsamhet. 

Det låga förtroendet syns också i att konsumenter tvivlar på sanningen i miljöbudskap och 

fördelarna varför konsumenten ska handla miljövänligt (Carrete m.fl. 2012). Konsumenter ser 

på märkningar som ett sätt för företag att tjäna extra pengar, bara för att konsumenten tror att 

det ger ökat värde (Padel & Foster, 2005). Ett sätt att öka trovärdigheten i märkningen är att 

låta den utfärdas av en tredje part. Då kontrolleras och regleras kraven för att bära märkningen 

av en oberoende part vilket ökar förtroendet hos konsumenten (Souza m.fl. 2007).  
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Det finns en risk med att överdriva symbolernas positiva inverkan på miljön. Ett överdrivet 

positivt budskap riskerar leda till att konsumenterna blir kritiska till symbolernas 

tillförlitlighet och avstår från att konsumera produkten (Thakor & Kumar, 2000).  

 
Onödig ansträngning 

Det har visat sig att attityden till miljövänliga produkter har varit negativ på grund av att 

konsumenter har uppfattat miljövänligt agerande som ansträngande. Särskilt konsumenter 

som inte vill spendera mer pengar på miljövänliga alternativ uppfattar det obekvämt att agera 

på ett miljövänligt sätt. Därför är det extra viktigt att styra marknadsföringen så det 

miljövänligare alternativet uppfattas som bekvämt och enkelt att konsumera (Laroche, 

Bergeron & Barbaro-Forleo, 2001). 

 

Information om produkter som konsumenter exponeras för på internet är ofta tvetydig och 

komplex. När konsumenter upplever svårigheter i att ta till sig informationen uppvisar de en 

lägre vilja att utforska en webbplats och köpa produkter. Konsumenter uppskattar information 

som inte är för lång, utan som assisterar dem i att ta effektiva beslut (Li, 2016). 

 

Information om miljövänliga produkter är viktig att förmedla för att konsumenterna ska förstå 

produkternas kapacitet och det ökade värde produkterna kan ge konsumenten. Dock är det 

viktigt att informationen inte är för krånglig och tidskrävande att ta till sig eftersom tiden 

också är en uppoffring konsumenten gör vid köpet. Tiden det tar att utföra köpet kan minska 

det upplevda värdet konsumenten erhåller från affären (Author & Zeithaml, 1988). Ett 

miljöbudskap i en miljömärkning ska vara ett hjälpmedel för konsumenten. Märkningen ska 

ge tydlig och snabb information samt skapa en igenkänningsfaktor hos konsumenten. Vill 

konsumenten handla en typ av miljövänlig produkt ska hon eller han enkelt kunna identifiera 

den utifrån miljömärkningen. Det ökar också bekvämligheten om konsumenten sedan tidigare 

är bekant med märkningen (Chekima m.fl. 2016).  

 

2.4 Format 

Kommande del i den teoretiska referensramen ska bidra med förståelse för hur information 

om miljövänligare alternativ ska kommuniceras. Med stöd i tidigare forskning inom ämnet 

vill vi ta fram olika förslag på kommunikationssätt för att kommunicera miljövänligare 

transport.  
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Miljösymbol 

Ett bra sätt att informera konsumenter på är att sätta en nationell standard som kommuniceras 

med en symbol. En symbol som kommunicerar produktens kvaliteter gör att konsumenterna 

lätt kan identifiera symbolen samt göra ett medvetet val (Atkinson & Rosenthal, 2014). När 

det kommer till att kommunicera och marknadsföra miljövänliga produkter på ett tydligt och 

lättförståeligt sätt slutar det oftast med att en symbol är ett bra verktyg att använda för att 

kommunicera produktens egenskaper till konsumenten. En symbol uppfyller oftast kraven på 

att hålla det kort och koncist och har relativt hög kredibilitet om den utfärdas av en tredje part 

(Souza m.fl. 2007). 

 

I en studie gjord av Baumeister och Onkila (2017) undersöktes behovet av att kommunicera 

miljöpåverkan av olika flygresor. Det visade sig att experter och konsumenter inom 

flygindustrin föredrog konkreta figurer som förmedlade ett lättförståeligt budskap. Det togs 

fram fem nyckelord för att på ett bra sätt kommunicera ut miljöbudskap via figurer: 

trovärdighet, jämförbarhet, klarhet, transparens och deltagande. Kommuniceras 

miljöproblematiken genom en symbol ska den utfärdas av en verifierad tredje part, vara lätt-

tillgänglig och lätt att jämföra med andra alternativ. Den ska inte kunna beblandas med andra 

symboler för att minimera risk för förvirring och undvika ignorans. Något som också visade 

sig i studien var att symboler eller figurer som visar på energiförbrukning inte bara attraherar 

redan miljömedvetna konsumenter, utan också de som inte är särskilt medvetna om miljön. 

Även om konsumenten inte väljer det mest miljövänliga alternativet kan han eller hon välja 

det som är någonstans mitt i mellan. Det vill säga, konsumenten gör någon slags kompromiss 

mellan vad som upplevs värdefullt baserat på bland annat pris och miljöpåverkan (Baumeister 

& Onkila, 2017). 

 
Hjälpmedel för konsumenten  

Syftet med miljösymboler är att hjälpa konsumenter att bli mer informerade vid köptillfället 

angående produktens påverkan på miljön vilket även kan hjälpa till att öka försäljningen av 

miljövänliga produkter (Rex & Baumann, 2007; Rahbar & Abdul Wahid, 2011). Syftet är 

även att förenkla för konsumenter vid jämförande mellan olika produkter (Case, 2004). 

Miljösymboler är ett etablerat verktyg för att kommunicera produkternas miljöpåverkan och 

konsumenter letar aktivt efter en miljömärkning för att övertygas om att produkten är 

miljövänlig (Smith & Brower, 2012; Atkinson & Rosenthal, 2014). Med hjälp av 

miljömärkningar kan konsumenter lättare ta beslut vid vardagliga köp som de normalt inte 
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lägger speciellt mycket energi och tid på. Att sälja produkter med tillhörande symboler 

fungerar bäst i situationer där det endast krävs lite engagemang i köpet. Det vill säga där 

konsumenten ägnar lite tid åt förundersökning i köpet. Exempelvis vid dagligvaruköp 

(Atkinson & Rosenthal, 2014).  

 
Bild och videoklipp 

Den minsta nivån av stimulans en konsument behöver för att uppmärksamma något kallas det 

absoluta tröskelvärdet. Den beror på sensorer hos individen som går igång på exempelvis en 

viss doft, ljud eller visuell bild. Alla konsumenter har inte samma tröskelvärde, vilket gör det 

viktigt att vid marknadsföring ha ett tillräckligt tydligt och utstickande budskap för att nå så 

många konsumenter som möjligt (Kardes, Cronley & Cline 2011, s. 66). Ett annat sätt för att 

dra åt sig konsumenters uppmärksamhet kallas intensitet. Det innebär att ljudnivån, längden, 

ljusstyrka med mera ska fånga konsumenternas uppmärksamhet. Konsumenter påverkas också 

av färger (Kardes, Cronley & Cline 2011, s. 75). 

 
Iögonfallande stimulans drar åt sig konsumenternas uppmärksamhet även fast de inte har 

planerat eller valt det själva. Huruvida något är iögonfallande eller inte beror på situationen 

och ett konkret exempel på det är Pringles-chipsen, som sticker ut i chipshyllan med sin runda 

förpackning. Denna typ av metod kallas nyhet och anspelar på att något ska vara annorlunda, 

nytt och oväntat (Kardes, Cronley & Cline 2011, s. 74-75). 

 
Ett sätt att informera konsumenten om miljövänliga alternativ skulle kunna vara genom en 

bild eller ett videoklipp. Baserat på Kardes, Cronley och Cline (2011, s. 75) skulle bild eller 

bild i rörelse kunna vara ett sätt för att dra till sig kundens uppmärksamhet genom 

iögonfallande färger. I en annan studie av Hartmann och Apaolaza (2012) är det fördelaktigt 

att utforma information om miljövänliga produkter i en naturskön bild om det går att anknyta 

till företagets varumärke och miljöengagemang. Det inger förtroende till företaget och ökad 

tillit till att produkterna också är miljövänliga.  

 
Idag används mest symboler som ett sätt att särskilja miljövänliga produkter från icke-

miljövänliga. Därför skulle bild eller videoklipp enligt (Kardes, Cronley & Cline 2011, s. 74-

75) kunna ses som något nytt och dra åt sig uppmärksamhet. Både bild och videoklipp skulle 

kunna väcka mer känslor hos konsumenten, vilket är viktigt för att en individ ska uppleva 

informationen som levande och nära individen (Kardes, Cronley & Cline 2011, s. 79). Enligt 
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Peano, Baudino, Tecco och Girgenti (2015) behöver företag hitta sätt som fångar och behåller 

konsumentens uppmärksamhet vid marknadsföring av miljövänliga produkter. 

 
Detaljerad text 

För att undvika att miljömärkningarna blir opålitliga rekommenderas att använda tydliga och 

välformulerade beskrivningar av certifieringarna (Testa m.fl. 2015). Att inkludera mer och 

relevant information vid marknadsföring av miljövänliga produkter är också ett sätt för att 

konsumenten ska förstå värdet av att handla miljövänligt (Hill & Lynchehaun, 2002). Vissa 

konsumenter efterfrågar även mer och längre text eftersom det ökar trovärdigheten i 

budskapet (Baumeister & Onkila, 2017). Informationen ska vara detaljerad för att nå en 

övertygande effekt hos konsumenten (Atkinson & Rosenthal, 2014). 

 
Kortare faktatext 

Kommunikationen av ett miljövänligt alternativ ska vara informativ, koncis, transparant och 

ska ta tag i konsumenten (Chekima m.fl. 2015). Kommunikationen ska helst nå alla 

konsumenter så att alla får en chans att bidra till en bättre miljö, därför återkommer 

betydelsen av ett lättförståeligt och tydligt budskap. Kommunikationen bör vara tydlig och 

delge lagom mycket information så att konsumenten inte dribblas bort i ett hav av olika 

miljömärkningar (Peano m.fl. 2015). I en artikel av Souza med flera (2007) kan en så kallad, 

typ-2-märkning, liknas med information som är konkret och innehåller enkel information, där 

fokus ligger på att i korthet informera om budskapet. Det går att uttrycka det som att 

produkten är återvinningsbar eller har 80 % mindre koldioxidpåverkan, i symbolisk eller 

skriftlig form.  

 
Siffror 

Det finns en tumregel som säger att en anslagstavla får rymma som mest sex ord eftersom 

konsumenten ägnar den uppmärksamhet som mest i sex sekunder (Kardes, Cronley & Cline 

2011, s. 66). Det är viktigt att budskap som är kopplade till miljövänliga produkter framställs 

tydligt och konkret för att undvika förvirring hos konsumenten. Då krävs det att fördelarna 

med att välja en miljövänlig produkt eller tjänst framkommer direkt. Förvirring hos 

konsumenter har visat sig vara en anledning till att marknadsföring av miljövänliga produkter 

har misslyckats i vissa fall (Carrete m.fl. 2012). Företag bör också göra informationen mer 

konkret och lättillgänglig för konsumenterna, det vill säga minimera tiden för 

informationsinsamling genom att förenkla budskapets presentation (Schubert, 2017).  
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3 METOD 

Med metodavsnittet vill vi ge läsaren en inblick i studiens genomförande. Kapitlet delas in i 

genomförande, vetenskapligt perspektiv, forskningsdesign, förstudie, enkätundersökning, 

enkätens frågor, metodkritik och källkritik.  

 

3.1 Genomförande 

För att undersöka hur konsumenter anser att företag som säljer dagligvaror ska kommunicera 

miljövänligare transport på internet avgränsades vårt urval till konsumenter som handlar mat 

på internet. Efter att ha genomfört en förstudie fick vi en verklighetsförståelse för e-

handelskonsumenternas tankar när de väljer transport på internet och vad de drivs av när de 

handlar miljövänligt. Vi fick också en uppfattning om olika hinder som gör att konsumenter 

inte handlar miljövänligt. Med bakgrundskunskapen från en förstudie utformade vi en enkät 

uppbyggd på teorier om motivationsfaktorer, hinder, format och hur det skiljer sig mellan 

konsumenter. Enkäten skickades ut elektroniskt via sociala medier samt med hjälp av företag 

som säljer mat via internet. Vidare analyserades data från enkätinsamlingen med statistiska 

analyser som ledde oss till slutsatsen som besvarar syftet. En förklarande bild av studiens 

process presenteras i figur 2. 

 

 
Figur 2: Förklarande bild av studiens process.  
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3.2 Vetenskapligt perspektiv 

Studien är inspirerad av det funktionella perspektivet. Med stöd i Whetten och Godfreys 

(1998, s. 18-29) förklaring av funktionalism är perspektivet passande vid studier av 

samhällets strukturer och mönster i form av uppfattningar, standarder och normer. Med hjälp 

av det funktionella perspektivet kan vi med vår förstudie, enkätundersökningen och relativt 

stora stickprov komma fram till en realistisk slutsats om vad lyckad kommunikation är enligt 

konsumenter som handlar mat via internet. Eftersom enkäten var uppbyggd på slutna frågor 

med svarsalternativ gjorde förstudien att vi kunde täcka upp för funktionalismens stora 

nackdel, det vill säga att vi gick miste om de personliga upplevelserna (Whetten & Godfrey 

1998, s. 18-29).  

 
Vidare kan funktionalism beskrivas som ett objektivistiskt perspektiv och beskriver 

situationer och handlande såsom de är i verkligheten. Det förutsätter dock att vi som är 

författare i studien gör rimliga bedömningar om verkligheten vilket gör att objektivism kan 

ifrågasättas. För att bedöma huruvida objektivism är möjlig förklaras perspektivet utifrån två 

begrepp: människosynen och förståelse av omvärlden. Människosynen måste antas vara helt 

rationell, vilket kan ifrågasättas då vi som författare har olika referensramar, värderingar och 

erfarenheter. Vad gäller synen på omvärlden diskuteras det hur väl det går att studera 

omvärlden eftersom vi är enskilda individer samtidigt som vi befinner sig i sociala 

komplicerade nätverk som är i ständig rörelse och påverkas av omvärlden (Holme & Solvang, 

2012).   

 
Med den kritiken i beaktning vill vi ändå, med så objektiva ögon som möjligt, kunna 

identifiera skillnader och mönster i hur olika konsumenter föredrar kommunikation om 

miljövänligare transport.  

 

3.3 Forskningsdesign 

Studiens forskningsdesign är tvärsnittsdesign, också kallad surveydesign, eftersom vi vill 

studera och testa hur olika konsumenter vill få information om transporters miljöpåverkan. 

Innebörden av tvärsnittdesign passar studiens syfte eftersom vi samlar in data från mer än ett 

fall under en viss tid. Individerna som har deltagit i förstudien samt i den kvantitativa 

enkätundersökningen är kategoriserade efter olika karaktärsdrag. Dessa karaktärsdrag är 

sedan av vikt för att kunna identifiera samband och skillnader mellan olika konsumenter och 

dra slutsatser om hur individer ser på olika typer av kommunikation. Vi är dock medvetna om 
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att kausala samband inte går att se då vår studie inte är experimentell (Bryman & Bell, 2014 s. 

76-78).  

 

3.4 Förstudie 

Syftet med förstudien var att få en överblick över vad konsumenter tycker är viktigt när de gör 

ett transportval vid utcheckningen på en e-handelssida. Genom sex genomförda intervjuer 

med hälften män och hälften kvinnor, fick vi kunskap om vad konsumenter föredrar i 

kommunikation om miljövänligare transport. Det gav oss en grundläggande och inledande 

förståelse i vad som var relevant att utforska närmre. Förutom intervjuer vid inledningen av 

studien hade vi kontakt med experter inom området hållbara transporter för att diskutera och 

lära oss mer om ämnet. Nedan presenteras de viktigaste resultateten som också användes 

senare i studien. Mer ingående resultat samt metod till förstudien finns i bilaga 1. 

  
Resultat från samtal med konsumenter 

Bild, videoklipp, kortare faktatext, detaljerad text, siffror och symbol var format som 

diskuterades med samtliga respondenter i förstudien. Det visade sig att samtliga av dessa 

format hade någon form av nackdel eller fördel och att alla respondenter föredrog olika 

format. Det visade sig vara viktigt för alla att det måste gå snabbt att ta till sig informationen 

och långa texter var alla överens om att det inte är ett bra alternativ att kommunicera ut 

information på. Det var för tidskrävande om det inte var i kombination med en symbol eller 

liknande.  

Vi diskuterade också vad som drev dem till att handla miljövänligt. Medan några 

respondenter inte drevs av något alls, berättade andra att liknelser samt budskap som anspelar 

på känslor motiverar dem till att handla miljövänligt. I övrigt framgick det att pris, tillit till att 

produkterna är miljövänliga, onödig ansträngning och konsumentens kunskap är faktorer som 

ofta hindrar dem från att konsumera miljövänlig transport.  

Genom förstudien såg vi att det fanns tydliga skillnader i svaren bland respondenterna. Vi 

upplevde att kvinnorna generellt hade en mindre kritisk inställning till miljövänlig 

konsumtion och de verkade mer övertygade om att det är viktigt med miljövänlig transport än 

männen. Männen var i större behov av att kunna lita på att transporten som erbjuds faktiskt är 

miljövänlig. Vi såg även en tendens till att individualistiskt respektive kollektivistiskt 

perspektiv hade ett samband med en negativ respektive positiv inställning till miljövänlig 
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transport.  

 
Resultat från samtal med experter 

Efter telefonsamtal som gjordes 090217 med Henrik Boding miljöspecialist på Post Nord 

Sverige, Marielle Aspevall från Naturskyddsföreningen och Maria Björklund som är 

professor och författare av boken hållbara transporter, kom vi fram till att koldioxidutsläpp är 

det mest sammanfattande måttet för transporters klimatpåverkan. Koldioxid visade sig vara ett 

bra mått eftersom konsumenter ofta känner igen begreppet och vet vad det innebär.  

Efter diskussion med samtliga experter via telefon kom vi fram till att vår undersökning skulle 

ta form utifrån ett konsumentperspektiv. Det vill säga undersöka vad och hur e- 

handelskonsumenter fördrar information om miljövänliga transporter. Henrik Boding, 

Marielle Aspevall samt Maria Björklund var eniga om att vår forskning bidrog med ny 

kunskap inom ämnet marknadsföring av miljövänligare transport. 

 

3.5 Enkätundersökning 

Ansats och empiri 

Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ ansats. Huvudsakligen utgick studien från 

en deduktiv ansats, det vill säga att teoriinsamling låg till grund för kommande empiri. 

Samtidigt användes induktivism när vi samlade in information genom förstudie och när vi tog 

hjälp av experter inom området (Bryman & Bell 2014, s. 34).  

 

Fördelar med en enkätundersökning var att den blev både tid- och kostnadseffektiv (Bryman 

& Bell 2014, s. 246). Enkäten skickades ut digitalt till kunder genom digitala kundbrev samt 

Facebookgrupper som styrdes av olika livsmedelsbutiker, egna sociala medier och olika 

forum som vi har hade tillgång till. Genom att skicka ut enkäter digitalt undveks 

intervjuareffekt, det vill säga, intervjuaren kunde inte ställa frågorna på olika sätt till olika 

respondenter. Oavsett etnisk bakgrund, kön och social bakgrund formulerades frågorna på 

samma sätt till samtliga respondenter (Bryman & Bell 2014, s. 246-247).  

 
Urval  

Populationen i studien var konsumenter av dagligvaruprodukter som handlar via internet. För 

att avgränsa stickprovet och nå ett representativt urval avgränsades urvalet till konsumenter av 
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livsmedel som handlar på matbutiker på internet. Vi kom i kontakt med stickprovet genom att 

skicka ut enkäten i olika Facebookgrupper och forum, våra egna sociala meder, samt med 

hjälp av matbutiker på internet och deras kommunikationskanaler. Urvalsmetoden kan därför 

liknas med ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2014, s. 204). Vår förhoppning var att få 

minst 200 enkätsvar, vilket gjorde bekvämlighetsurval till den bästa metoden att nå så många 

respondenter som möjligt. Eftersom produktgruppen dagligvaror är bred var avgränsningen 

till mat på matbutiker på internet fördelaktig, då respondenterna enkelt kunde associera till 

produkten.  

 

Anledningen till att studien riktade in sig på mat som konsumeras på internet var för att mat 

ses som en dagligvara och att kunden inte gör någon längre förundersökning i köpet 

(Atkinson & Rosenthal, 2014). Dessutom finns inte stora prisskillnader på mat jämfört med 

andra dagligvaror, vilket var fördelaktigt då kundens referenspris var relativt jämt när de 

svarade på frågorna i enkäten (Matpriser, n.d.). Något som också gjorde det intressant att 

undersöka mat som köps via matbutiker på internet var att livsmedelsbranschen ses som den 

trendigaste och starkast växande branschen inom e-handel med stor potentiell tillväxtförmåga 

(Handels utredningsinstitut, 2017).  

 
Kvalitetsaspekter 

Eftersom studien innehöll frågor såsom politiskt perspektiv och miljömedvetenhet som är 

svåra för respondenten att svara ärligt på, användes olika kontrollfrågor för att besvara 

frågorna. Tidigare genomförda studier användes för att mäta dessa sociografiska faktorer. 

Detta gav undersökningen en högre validitet och gjorde det inte lika självklart för 

konsumenten att svara på ett visst sätt. För att säkerställa validiteten ytterligare utfördes också 

ett flertal pilotstudier för att säkerställa att frågorna fungerade som det var tänkt, samt att 

frågorna svarade på studiens syfte och frågeställningar. Respondenterna i pilotstudien ingick 

sedan inte i urvalet (Bryman & Bell 2014, s. 276-277). 

 

Frågorna som undersökte hinder, format och drivkraft hämtades inte från tidigare forskning 

och vi var därför tvungna att validera frågorna själva. Valideringen utfördes med hjälp av en 

grupp bestående av tre studenter. Gruppen svarade på enkäten och efter varje fråga 

intervjuade vi varje respondent för att undersöka om dennes svar innebar det frågan syftade 

till att undersöka. Reliabiliteten i frågorna testades också på de tre respondenterna genom att 

låta gruppen svara på enkäten igen efter en vecka. Svaren från respondenterna var näst intill 
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identiska med den första intervjun, vilket tyder på god reliabilitet (Bryman & Bell 2014, s. 

171-174).  

 

Hänsyn har också tagits till ytvaliditeten i studien. Frågornas ytvaliditet undersöktes genom 

att fråga experter inom ämnet och två testpersoner om vad de tyckte att frågorna mätte. Efter 

respons om hur väl frågorna gav svar på det vi avsåg att mäta gjordes vissa justeringar innan 

frågorna skickades ut med enkäten (Bryman & Bell 2014, s. 173). 

 
Etisk diskussion 

Vad gäller de etiska kraven studerades etiska riktlinjer utlämnat av Vetenskapsrådet. Särskild 

hänsyn togs till regler om kön-och rasdiskriminering eftersom det är etiska dilemman som 

berör oss författare extra mycket (Vetenskapsrådet, 2016). Det gällde dels vid insamling av 

data, men också vid val av författare till teoretisk bakgrund. Förutom Vetenskapsrådets 

rapport utgick vi från generella regler från Bryman och Bell (2014, s. 136–159) rörande 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Exempelvis informerade vi enligt 

informationskravet respondenterna i förstudie och huvudstudie om studiens syfte. Dessutom 

hade respondenterna möjlighet att vara anonyma (konfidentialitets- och anonymitetskravet) 

och deras deltagande i studien var helt frivilligt (samtyckeskravet). Vissa experter inom 

området hållbara transporter, benämns dock vid namn, efter skriftligt godkännande från dem.  

 

Vidare var samtyckeskravet en viktig del i vår empiriinsamling då vi såg att det ledde till ökad 

svarsfrekvens. För att skapa förtroende och transparens tog vi i vissa fall kontakt med 

människor genom mail och meddelanden för att beskriva studiens syfte och vad deras 

deltagande innebar. Det gav dem möjlighet att ställa frågor om vad enkäten och om den 

innehöll frågor som kändes obekväma att svara på (Bryman & Bell 2014, s. 137). 

 

Vad gäller datahanteringen behandlades alla enkätsvar från respondenterna med största 

försiktighet på användarkonton som krävde författarnas behörigheter. Vi presenterade inga 

enskilda svar från särskilda respondenter utan alla svar sammanställdes tillsammans med hur 

övriga respondenter svarade. Efter framläggning av studien kommer uppsatsen att läggas upp 

elektroniskt på publiceringsplattformen Diva (Digitala vetenskapliga arkivet) där samtliga 

intressenter i studien har möjlighet att ta del av resultatet. Återigen vill vi betona 

försiktigheten vi har åtagit i att utelämna enskilda respondenter och att samtliga respondenter 
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har varit anonyma. Vår data ska också raderas efter framläggning av uppsatsen för att skydda 

svaren från obehörigas intrång (Bryman & Bell 2014, s. 155). 

 
Utformning av enkät  

För att undvika enkättrötthet var frågorna få och enkäten kort. Ungefärlig tid för att utföra 

enkäten var sju minuter per respondent. För att undvika uttröttning framställde vi också 

frågeställningen på ett så engagerande sätt som möjligt genom att betona vikten av att 

individen kan göra skillnad genom att dela med sig av sina åsikter. (Bryman & Bell 2014, s. 

246-247). 

 

Enkäten gjordes med hjälp av Googles online-enkättjänst och den utformades i syfte att göra 

det så lätt som möjligt för respondenten att besvara enkäten. Det resulterade i en design som 

passade med enkätens tema, men ändå inte uppfattades som rörig. Dessutom fanns en tidslinje 

under enkätens förlopp som informerade respondenten om hur många frågor som var kvar. 

Enkäten fick en tydlig avgränsning mellan rubrik, beskrivning och svarsalternativ och med 

hjälp av varierande storlekar på texten blev det enkelt för respondenten att hänga med. Dock 

kunde vi inte styra helt över textens storlek samt typsnitt eftersom enkättjänsten endast erbjöd 

en mall med förbestämd layout. Vi tyckte, trots det, att resultatet blev bra och efter feedback 

från pilotstudier gjordes ett fåtal justeringar av frågornas formuleringar.  

  

Frågorna utgick från en analysmodell som skapades utifrån tidigare forskning i syfte att 

besvara undersökningsfrågorna. Figur 3 illustrerar enkätens uppbyggnad och följande stycken 

berättar vilka variabler som ingick under varje del av enkäten. 

 

De oberoende variablerna i undersökningen var variabler som förklarar konsumentens 

karaktärsdrag. Karaktärsdragen delas in i sociografiska och demografiska. Dessa användes för 

att undersöka hur karaktärsdragen kan ha ett samband med respondenternas svar. 

Karaktärsdragen presenteras i den vänstra delen i figur 3. 

  

Vidare innehöll enkäten frågor om format, drivkrafter och hinder. Enkäten ställde frågor om 

vilket format konsumenten ansåg vara mest attraktivt och om formatets påverkan till att välja 

miljövänligare transport. Dessutom fanns frågor i enkäten om drivkrafter som anspelar på 

psykologiska motivatorer. Dessa var extern och intern belöning, politiskt perspektiv, 

igenkänning, normer, synliga nyttor och att förstå konsekvenserna av individens egna 
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konsumtion. Dessa undersöktes för att förstå vad konsumenter drivs av för att välja det 

miljövänligare alternativet.  

 

Slutligen innehöll enkäten frågor om fyra hinder som konsumenter kan begränsas av när de 

ska handla miljövänligt. Dessa identifierades som hinder i köparens beslutsprocess och 

påverkar om konsumenten väljer en miljövänlig produkt.  

 

 
Figur 3: Visar analysmodellen som enkäten bygger på. 

 
Frågorna var till största del av sluten karaktär med färdiga svarsalternativ. Vissa 

svarsalternativ var kategoriska, andra var kontinuerliga. De kontinuerliga svarsalternativen 

presenterades i vissa frågor med hjälp av en Likertskala medan kategoriska svarsalternativ var 

av ja/nej-karaktär eller med färdiga svarsalternativ. Den enda öppna frågan var ålder för att få 

så specifika svar som möjligt och undvika för många svarsalternativ. Eftersom studien var av 

kvantitativ ansats och eftersom vi samlade in stora mängder data, gick det inte att ha öppna 

frågor eftersom det då skulle vara tidsödande att sammanställa resultatet. Öppna frågor skulle 

även riskera feltolkningar av svaren (Bryman & Bell 2014, s. 251-264) 

 

På de frågor där vi inte var säkra på om våra svarsalternativ täckte alla önskade svar användes 

ett övrigt-alternativ som möjliggjorde för respondenten att själv fylla i korrekt svar. Ett övrigt-

alternativ användes på bland annat variablerna utbildning och civilstånd. Däremot valde vi att 

inte ha med ett vet inte-alternativ för att tvinga respondenten att ta ställning i frågan (Bryman 

& Bell 2014, s. 251-264). Det testades i pilotstudien om avsaknad av vet inte-alternativ 

påverkade respondenternas svar. Enligt respondenterna påverkades de inte av det.  
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3.6 Enkätens frågor 

Enkäten inleds med att ställa två inledande frågor. Den första frågan ställdes för att ta reda på 

om respondenterna hade erfarenhet av att handla livsmedel via en matbutik på internet. Vidare 

undersöktes vilken butik de tidigare har handlat i om de har handlat livsmedel via internet 

tidigare. Frågan ställdes inte i syfte att svara på undersökningsfrågorna. Syftet var istället att 

hjälpa matbutikerna att ta reda på vad just deras konsumenter har svarat.  

 
Huvudfrågor 

Efter de två inledande frågorna började vi med att ställa frågor som krävde mer 

tankeverksamhet av respondenten i syfte att respondenten skulle vara skärpt och inte slarva 

när frågorna besvarades (Bryman & Bell 2014, s. 246-247). Dessa frågor handlade om hinder, 

drivkrafter och format. Det undersöktes först hur konsumenterna påverkades av de olika 

hindren för att konsumera miljövänligt. De hinder som undersöktes var: tillit till att 

transporten är miljövänlig, att det inte är för ansträngande för respondenten att välja det 

miljövänligare transportalternativet, bristande kunskap om miljövänligare transport samt att 

priset är för högt för att konsumenten ska uppleva att det skapar värde. Frågorna bestod av 

påståenden som respondenten fick gradera hur väl de höll med om påståendet. Vidare 

undersöktes hur respondentens tillit till att produkten är miljövänlig förändras när märkningen 

är utfärdad av en oberoende part. Den teori som ligger till grund för frågorna är presenterad i 

den teoretiska referensramen under avsnitt 2.3 K. öparens beslutsprocess.  

 

Efter hinder undersöktes formatet. Frågan undersökte vilket format respondenterna ansåg att 

transportens miljöpåverkan ska kommuniceras med för att konsumenten ska motiveras att 

välja det miljövänligare transportalternativet. De format som undersöktes var bild, videoklipp, 

detaljerad text, kort faktatext, siffror och symbol. Vidare undersöktes hur avgörande 

respondenten anser att formatet är för att välja det miljövänligare transportalternativet. Sist 

undersöktes vilket av de sex formaten respondenten anser övervinner respektive hinder bäst.  

Den teori som låg till grund för frågorna är presenterad i den teoretiska referensramen under 

avsnitt 2.6 Format och 2.3 Köparens beslutsprocess.  

 

Vidare testade enkäten vilka personliga drivkrafter som konsumenten drivs av. Här fick 

respondenten välja två stycken, bland nio drivkrafter, som de upplevde motiverar dem mest 

att till välja ett miljövänligare alternativ. Drivkrafterna de kunde välja på finns presenterade i 

enkäten i bilaga 2 och syftar till att undersöka huruvida de drivs av image, att de känner igen 
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sig, att miljön och omvärlden mår bra, att de kan förstå konsekvenserna, att de motiveras av 

extern eller intern motivation, att de själva gör rätt för sig eller att de följer normen. Det var 

möjligt för respondenterna att svara att de drivs av något annat än de presenterade alternativen 

eller inte drivs av något.  

 

Svarsalternativen till drivkrafterna presenterades som påståenden som vi själva utformade 

utifrån vad tidigare forskning presenterade att olika personer drivs av. Teorin som ligger till 

grund för frågorna finns i avsnitt 2.2 Konsumentens karaktärsdrag, i den teoretiska 

referensramen. Ett exempel på hur svarsalternativen utformades är att  Laroche, Bergeron och 

Barbaro-Forleo (2001) menar att kollektivister, jämfört med individualister, bryr sig mer om 

sina relationer, om sin omvärld och att miljön skall må bra. Samt att kollektivisten bryr sig 

mer om gruppens gemensamma mål än individualisten. Den teorin låg till grund för 

utformningen av påståendet ”Att jag vill att miljön och min omvärld mår bra”.  

 

Vidare undersöktes hur avgörande respondenten ansåg att anspelan på personliga drivkrafter 

var för att vilja välja det miljövänligare transportalternativet. Det undersöktes med hjälp av en 

likertskala med värdena ett till fem. 

 

Sista delen av enkäten bestod av frågor som rör respondentens karaktärsdrag. I avsnitt 2.2 

köparens karaktärsdrag finns den tidigare forskning som ligger till grund för frågorna. För att 

mäta karaktärsdragen miljömedvetenhet, politiskt perspektiv, miljövänligt beteende och 

erfarenhet av miljövänlig konsumtion användes frågor som har använts och validerats i 

tidigare forskning. Nedan beskrivs de frågor som rör sociografiska karaktärsdrag och som 

mäts genom mått från tidigare undersökningar. En kopia på den utskickade enkäten 

presenteras i bilaga 2. 

 
Sociografiska karaktärsdrag 

Miljömedvetenhet 

För att mäta graden av miljömedvetenhet användes mått från artikeln av Lee (2009) och 

respondenten fick gradera hur väl de känner igen sig i påståendena: 

• Jag anser att människan missbrukar miljön 

• Jag är orolig för miljöproblemen i världen 

• Jag blir känslomässigt engagerad i miljöfrågor 
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Miljövänligt köpbeteende 

Lee (2009) mäter miljövänligt köpbeteende genom 7 frågor. Frågorna mäter hur ofta 

konsumenten brukar konsumera miljövänligare mat. I vår studie valde vi att använda tre av 

dessa påståenden för att inte respondenten skulle utsättas för enkättrötthet.  

• Jag handlar ofta produkter som är märkta med miljövänliga (skonsamma mot naturen) 

• Jag handlar ofta produkter som inte innehåller några alls eller väldigt få kemikalier 

• Jag handlar ofta produkter som använder återvinningsbara paket 

 

Graderingsskalorna som mätte miljömedvetenhet och miljövänlig köpbeteende slogs därefter 

ihop till ett index som beskriver hur miljömedveten en konsument är, respektive 

konsumentens miljövänliga köpbeteende. 

 
Förundersökning  

Frågan om hur mycket tid respondenten lägger ner på att utvärdera val av transport syftar till 

att undersöka hur mycket tid konsumenten lägger i förundersökningen för att välja transport. 

Det är intressant att undersöka eftersom tidigare forskning visar på att dagligvaror har en 

snabbare beslutsprocess jämfört med sällanköpsvaror. Anledningen till att svarsalternativen 

baserades på sex och sju sekunder är för att Kardes, Cronley och Cline (2011, s. 66), säger att 

en person som mest lägger sex sekunder vid utvärdering av köp.  

• Sju sekunder eller mer 

• Sex sekunder eller mindre 

• Ingen tid 

 
Miljövänlig inställning:  

Vidare identifierades fyra segment som skiljer på konsumenters uppfattning om miljövänliga 

produkter. De olika segmenten var relevanta för att undersöka om konsumenter ser risker med 

miljömärkningar (kopplat till tillit), hindras av priset, samt om konsumenter ser fördelar men 

saknar tillräcklig övertygelse (mer kunskap/information) för att vilja handla miljövänligt. 

Dessutom var det ett sätt att kategorisera svaren som vi fick från huvudfrågorna, baserat på de 

olika segmenten. 

• Jag ser inga fördelar med miljövänliga produkter 

• Jag ser fördelar, men jag ser ändå ingen mening med att konsumera miljövänliga 

produkter 
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• Jag ser fördelar, men jag vill inte betala mer för miljövänliga produkter 

• Jag ser fördelar och jag vill gärna betala mer för miljövänliga produkter 

 
Politiskt perspektiv:  

Dessa var begränsade till kollektivism och individualism då vi såg att de två begreppen 

användes som förklaring till varför konsumenter handlar miljövänligt (Laroche, Bergeron & 

Barbaro-Forleo, 2001; Chang & Cheng, 2014). För att mäta politiska perspektiv användes 

mått från Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo (2001) för att mäta om en individ är mer 

kollektivistisk eller individualistisk. I artikeln av Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo 

(2001) undersöktes hur kollektivistisk personen var genom att personen fick betygssätta hur 

väl var och en av de tre egenskaperna stämmer in på dem själva. Egenskaperna var 

kärleksfull, hjälpsam och har goda relationer med andra. Samma sak gjordes för att undersöka 

hur en person med individualistiskt politiskt perspektiv är, då egenskaperna målinriktad, 

självrespekt, självförverkligande och självständig användes. 

 

Vi valde att modifiera frågorna för att det inte skulle vara för många frågor för respondenten 

att svara på och satte därför ihop frågorna för respektive inriktning till en fråga. Vi valde att 

utesluta självrespekt eftersom vi tyckte det var svårt att översätta ordet och ville inte riskera 

att översättningen inte blev korrekt, då det skulle kunna leda till missvisande resultat. 

Resultatet blev följande två påståenden som respondenten fick välja mellan beroende på vilket 

hon eller han tyckte stämde bäst.  

• Individualistisk: Jag är målinriktad, prioriterar självförverkligande och är självständig. 

• Kollektivistisk: Jag är kärleksfull, hjälpsam och har goda relationer med andra. 

Eliminering av enkätfrågor 

Efter och under empiriinsamling ändrades vårt fokus i uppsatsen då vi bland annat valde att 

inte analysera betalningsvilja i lika hög grad som var planerat från början. Att undersöka 

betalningsvilja hade gjort studien spretig och vi skulle därmed ha tappat fokus på studiens 

syfte. Därför togs svaren på följande frågor bort från resultatet:  

• Hur format och drivkrafter leder till ökad betalningsvilja. 

• Om de olika hindren tillit, okunskap och onödig ansträngning leder till ökad 

betalningsvilja. 
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Ett karaktärsdrag som syftade på inställning till miljövänliga produkter, togs också bort för att 

det blev för att det var starkt förknippat med betalningsvilja. Den frågan grundades sig i 

D’Souza (2004) forskning om de fyra olika segmenten och frågan som ställdes var ”Vad är 

det första du tänker på när du ser miljövänliga produkter?” 

 

Ytterligare en fråga som togs bort ”Tänker du på transporters miljöpåverkan när du väljer 

mellan olika transportalternativ?” gav inte någon relevans för vårt syfte. Vi kunde inte 

använda resultatet av frågan till någon analys och det gav oss heller inte mer information om 

vad konsumenten tycker om miljövänlig transport i allmänhet.   

 

3.7 Metodkritik 

Eftersom studien utfördes med en kvantitativ ansats och ett slumpmässigt urval har insamling 

av data varit relativt okontrollerat. Vår data blev inte helt perfekt fördelat vad gäller kön, 

ålder, politiskt perspektiv med mera. Eftersom enkäten skickades ut via sociala medier ser vi 

också en risk med att respondenterna kan ha svarat utan att bry sig eller svarat mer än en gång 

på enkäten. Trots att enkäten har spridits på olika typer av grupper på Facebook, som 

exempelvis konsumentgrupper, receptdelningssidor och olika intressegrupper, finns en risk 

för att stickprovet består av respondenter med en gemensam nämnare som vi inte känner till. 

Exempelvis skulle individer med särskilt stort intresse för miljö eller personer som tycker om 

att svara på enkäter kunna vara överrepresenterade i stickprovet.  

 

Vad gäller frågorna i enkäten ställer vi oss kritiska till utformningen av vissa. 

På frågan som ska identifiera om en person handlar miljövänliga produkter, är vi medvetna 

om att frågan om kemikalier kan vara felvinklad. Kemikalier behöver inte vara dåliga för 

miljön och människan. Dock är frågan tagen från tidigare forskning vilket gör att frågans 

validitet bör vara hög.  

 

Dessutom ställer vi oss kritiska till frågan som ställdes om politiskt perspektiv hos 

respondenterna, det vill säga om de ser sig som mest individualistiska eller kollektivistiska. 

Först och främst är det svårt att ses sig själv som det ena eller det andra. I efterhand hade 

någon form av skala gett mest sanningsenligt resultat, då många troligtvis ser sig som en 

blandning mellan att vara kollektivism och individualist. Dessutom är svarsalternativen i 

frågan grundade på artikeln från Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo (2001) men 
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modifierade, vilket leder till att vi inte kan vara helt säkra på frågans validitet. Eftersom vi 

också har översatt svarsalternativen finns en risk att frågorna har blivit feltolkade.   

 

I en av enkätens huvudfrågor om format finns siffror som ett alternativ. Det valdes för att 

förstudien pekade på att det var ett uppskattat alternativ vid kommunikation av miljövänligare 

transport. Däremot är vi kritiska till att vi inte har en tillräckligt stark teoretisk bakgrund i att 

siffror är ett bra kommunikationsformat av miljövänlig transport. När vi presenterar 

formatalternativet siffror i enkäten finns också ett sifferexempel. Detta sifferexempel är inte 

helt sanningsenligt, utan taget från mätföretaget Net Transport Measure, där konsumenter och 

företag kan mäta hur mycket koldioxid ett kört fordon släpper ut. För att illustrera med siffror 

beräknade vi hur mycket en 50–60 ton tung lastbil släpper ut med 1 kg last och fick därefter 

en siffra som användes i vår enkät. Siffrorna är alltså tagna för att respondenten ska få en 

uppfattning om de anser att siffror är ett bra format. Dock är vi medvetna om att detta kan ha 

tolkats fel och att de faktiskt reagerar och påverkas av värdet som siffrorna visar, vilket inte är 

meningen. 

 

Slutligen är vi kritiska mot vår urvalsmetod, bekvämlighetsurval, som inte ger oss möjlighet 

att generalisera vårt resultat från stickprovet på vår population. Det beror på att vi inte med 

säkerhet kan säga vilken population vårt stickprov är representativt för (Bryman & Bell 2014, 

s. 205).  

 

3.8 Källkritik 

Tidigare forskning inhämtades till största del från Scopus via Linköpings universitets 

studentportal där främst förstahandskällor användes. Litteraturen var nästan bara på engelska 

vilket kan ha lett till misstolkningar när materialet översattes till svenska. Vi som läsare av 

artiklarna är medvetna om det, samtidigt som vi känner oss relativt säkra på vår engelska 

läskunnighet. Dessutom har det varit betryggande att vara två författare då vi har kunnat 

diskutera svåra ord och syftningar och därmed erhålla högre tillförlitlighet i översättningarna.  

 

Annat material såsom tidningsartiklar och rapporter användes för att studera aktuell statistik 

och information om branschen e-handel samt transport. Dessutom användes SPSS-akuten som 

källa när vi identifierade gränsvärden i våra statistiska analyser. Anledningen till det är att 

statistiklitteratur sällan nämner en gräns för vad som anses som för höga eller låga 



   35 

kvalitétsvärden. Vi behövde därför något som gav en indikation på vad som ansågs som låg 

förklaringsgrad, VIF-värde med mera. SPSS-akuten användes även som guide för att 

undersöka multikollinearitet mellan de oberoende värdena. Vi ställer oss därför kritiska till 

om den använda metoden för att undersöka multikollinearitet är helt riktig i och med att 

källan är en hemsida och inte en vetenskaplig källa. Dock är SPSS-akuten den statistikguide 

vi finner lättast att förstå. Det är också en populär sida bland universitetsstudenter och syftet 

med sidan är att hjälpa till vid statistiska analyser, vilket har gjort att vi har valt att använda 

källan.  

 

Vi satte inte någon gräns på hur gammal en artikel eller källa fick vara eftersom de flesta 

källorna var skrivna efter år 2000. Den äldsta källan var Borden och Francis (1978) som 

förklarar att personer som är mindre miljömedvetna tenderar att handla utifrån själviska syften 

medan de miljömedvetna konsumerar utifrån hjärtat och för att värna om andra. Vi ansåg 

källan som användbar då flertalet andra källor, såsom Uddin och Khan (2016) och  Laroche, 

Bergeron och Barbaro-Forleo (2001) förklarar utifrån betalningsvilja och engagemang att 

konsumenter som är miljömedvetna är mer positivt inställda till att välja det miljövänliga 

alternativet.   

 

Vad gäller teorier som användes vid beskrivning av miljövänlig transport är vissa skrivna för 

att beskriva andra produkter än just miljövänlig transport. Efter en kritisk bedömning av 

artiklarna ansåg vi att artiklarna gick att använda även på kommunikation av miljövänligare 

transport vilket slutade med att de inkluderades i den teoretiska referensramen.  
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4 ANALYS 

I följande avsnitt presenteras hur den statistiska analysen av datamaterialet från 

enkätundersökningen har gått till samt vad den har bidragit med. Det utfördes både 

univariatanalyser, multikollinearitetsanalys samt multivariatanalyser och resultatet 

presenteras i en sammanfattande analys.  

 

4.1 Motivering till förväntat resultat 

Totalt fick vi in 376 svar på vår digitala enkät, vilket översteg vår förväntan på 200 enkätsvar. 

För att besvara frågeställningarna i studien presenteras övergripande tabeller baserat på 

enkätsvaren och resultat från genomförda regressionsanalyser. Data samlades in från 

enkätundersökningen och kodades därefter om för att kunna genomföra statistiska tester i 

SPSS. Variablerna i regressionerna består av beroende och oberoende variabler, där de 

beroende variablerna är vilket format som motiverar konsumenten till att välja det 

miljövänligare transportvalet samt vilka drivkrafter och hinder som påverkar konsumenten till 

att handla miljövänlig transport. De oberoende variablerna är konsumentens karaktärsdrag 

och används för att kunna se samband och skillnader mellan olika konsumenter. Resultatet 

förväntas svara på hur e-handelskonsumenter anser att kommunikation av miljövänligare 

transport bör utformas för att det miljövänligare alternativet ska framstå som mer attraktivt. 

Det förväntas även svara på om svaren från respondenterna varierar beroende på 

konsumenternas karaktärsdrag och i så fall hur.  

 

4.2 Gränsvärden 

Spearmans rho användes för att studera multikollinaritet mellan dummyvariabler och 

Pearsons för variabler där respondenten rangordnat svaren i intervall eller ordinalskala 

(Bryman & Bell 2014, s. 355-357). För variabler där Spearman’s rho eller Pearsons 

Correlation visade på korrelation över 0,7 uppmärksammades multikollinearitet. Gränsvärdet 

baserades på rekommendationer från Bryman och Bell (2014, s. 172).  

 

För att undersöka multikollinearitet närmare genomfördes en linjär regressionsanalys. Det 

visar VIF-värdet som förklarar multikollinearitet mellan oberoende variabler (Bowerman, 

O'Connel & Koehler 2005, s. 224). Eftersom gränsen varierar enligt litteraturen för huruvida 

VIF-värdet är för högt, satte vi en gräns på 4. Denna gräns sattes med stöd i SPSS-akuten som 
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använder 4 som gräns (Sundell, 2010). Efter undersökning i litteraturen ansåg vi att siffran var 

rimlig med grund i Field (2009, s. 286) som säger att VIF som mest får vara 10, och enligt 

Djurfeldt och Barmark (2009, s. 114), som rekommenderar VIF-värde på 2,5 som störst.  

 

Cronbach’s alpha analyserades på frågorna som testar hur miljömedvetna konsumenterna är 

och hur miljövänligt köpbeteende konsumenterna har för att säkerhetsställa att frågorna testar 

samma bakomliggande orsak. För att de sammanslagna måtten för miljömedvetenhet och 

miljövänligt köpbeteende skulle ha en hög intern reliabilitet sattes 0,7 som minsta gräns för 

att måtten ska ses som användbara variabler (Bryman & Bell 2014, s.172) För 

miljömedvetenhet var Cronbach’s alpha 0,79 och för miljövänlig köpbeteende var Cronbach’s 

alpha 0,78. Alltså hade variablerna miljömedveten och miljövänligt köpbeteende intern 

reliabilitet och användes som sammanslagna mått.  

 

Studien använde en signifikansnivå på 95% med ett p-värde mindre än 0,05. Med det menas 

att risken för att studien visar ett samband som inte existerar på den stora populationen är 

mindre än 5 % (Bryman & Bell 2014, s. 360-361).   

  

4.3 Extremvärden 
Extremvärden eliminerades för att inte påverka genomförda regressionsanalyser. Dock är 

samtliga svar från respondenter medtagna i univariatsanalyserna för att ge en beskrivande bild 

om hela stickprovet. Efter att ha studerat de oberoende variablernas spridning i ett låddiagram 

såg vi att åldern varierade mycket bland respondenterna. De tre respondenterna som hade en 

avvikande ålder eliminerades och dessa var observation 28, 263 och 364. Vi såg också att 

variabeln månadsinkomst var relativt utspritt där få respondenter, åtta respektive tretton 

stycken, var inom de högsta intervallen. Däremot valde vi att inte eliminera några 

observationer på grund av inkomsten, då vi ansåg att det var tillräckligt många observationer 

för att kunna analysera denna variabel. Dessutom hade månadsinkomst enligt teorin en 

betydande effekt för att analysera pris-hindret och drivkraften extern motivation genom 

pengar som belöning. Sista oberoende variabeln där vi såg extremvärden var utbildning. Där 

fanns endast två respondenter med gymnasial utbildning som den högsta utbildningen och 

därför eliminerades observation 110 och 266. 
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4.4 Univariatanalys 

Beskrivande statistik 

Den beskrivande statistiken ger en översikt av de beroende och oberoende variabler som finns 

med i analyserna. Tabell 1 visar resultatet av de beroende variablerna uppdelat på format, 

drivkrafter och hinder. Tabell 2 visar de oberoende variablerna där dummyvariablerna 

presenteras först, följt av kontinuerliga variabler. I respektive modell visas fördelningen på 

hur respondenterna har svarat följt av standardavvikelse samt min och max-värde. I frågorna 

med dummyvariabler visas andel i % för att beskriva hur många som svarat på respektive 

alternativ. För de kontinuerliga hindervariablerna samt variabler av rangordningskaraktär 

visas också medelvärde av hur respondenterna har svarat. 

 

Medelvärde beräknades på ordinalskalor av bekvämlighetsskäl och för att det är en accepterad 

statistisk metod trots att det inte är intervallskala (Sundell, 2013). 

 

Tabell 1: Beroende variabler 
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Tabell 2: Oberoende variabler 

 
 
Från Tabell 1 får vi information om att priset är det största hindret för konsumenterna, följt av 

bekvämlighet. Det överlägset mest populära formatet är symbol och det flest respondenter blir 

motiverade av är att göra gott för omgivningen och miljön. Tabell 1 visar även att det inte var 

någon som svarade att de drivs av image, därför kommer inte den variabeln behandlas vidare i 

uppsatsen. Huruvida respondenten drivs av något annat eller inte drivs av något alls, kommer 

heller inte analyseras vidare. Detta eftersom det är få som har svarat något av dessa alternativ 

och för att det inte ger något svar på frågeställningarna i studien.  

 

Det format flest respondenter motiveras av för att välja det miljövänligare 

transportalternativet var symbol. Resultatet av antalet respondenter som anser att de föredrar 

respektive format visas i Diagram 1. Symbol fick, med 157 svar, överlägset fler svar än 

resterande formatalternativ. Följt efter symbol placerades videoklipp, kort faktatext och 

siffror. Dessa hade 65, 61 respektive 49 röster. Resultatet visar även att majoriteten av 

respondenterna anser att formatet har stor betydelse för vilket transportalternativ de väljer.  
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Diagram 1: Illustrerar antalet respondenter som angav att de blir motiverade att konsumera 
miljövänligare transport av respektive format. 
 
Vidare undersökte enkäten vad konsumenterna anser att de drivs av för att välja det 

miljövänligare transportalternativet och resultatet illustreras i Diagram 2. Det visade sig att 

det var tre budskap som blev mer populära än andra. Dessa var budskap som anspelar på att 

individen gör något gott för omvärlden och för andra, att individen tar ansvar för sin egen 

miljöpåverkan, samt att individen blir informerad om vad valet av transport har för 

konsekvenser på miljön. Intern motivation samt bekantskap var två alternativ som fick ganska 

många röster. Det visade sig också att anspela på rätt budskap har en avgörande roll, 

medelvärdet på hur stor inverkan drivkraften har på deras val av transport var 3,5.  

 

 
Diagram 2: Illustrerar antalet respondenter som drivs av respektive alternativ (det var 
möjligt att välja 2 drivkrafter).  
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Resultatet visade att pris är det hinder som begränsar konsumenterna i stickprovet mest från 

att handla miljövänligare transport och illustreras i diagram 3. Hindret pris erhöll betyget 3,6 i 

medelvärde, tätt följt av onödig ansträngning med ett medelvärde på 3,2. Bristande kunskap 

kom på tredje plats med ett medelvärde på 2,8 följt av bristande tillit till att transporten är 

miljövänlig med ett medelvärde på 2,7.  

 

 
Diagram 3: Illustrerar medelvärden över hur mycket respondenten svarade att de anser att 
respektive hinder påverkar vid val av miljövänligare transport.  
 

Resultatet av den statistiska analysen visar även att 83,5 % av respondenterna anser att deras 

förtroende för en märkning ökar när den är utfärdad av en oberoende tredje part. Resterande 

16,5 % anser att deras förtroende inte påverkas av att en oberoende tredje part kontrollerar 

märkningen.  

 

Tabell 3 visar resultatet över vilket format respondenterna anser minskar de olika hindren 

kunskap, pris, tillit och onödig ansträngning. Flest respondenter anser att formatet detaljerad 

text minskar prisbarriären mest och symbol ger minst ansträngning vid val av transport. 

Resultatet är intressant eftersom pris och ansträngning är de två barriärerna som visat sig vara 

de hinder som den genomsnittliga respondenten hindras mest av.  

 

Tabell 3: Visar vilket format respondenterna anser överväger vilket hinder för att handla 
miljövänligare transporter.  
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4.5 Multikollinearitetsanalys 

Eftersom analysen består av linjära och logistiska regressioner användes både  

Spearmans rho och Pearsons korrelationstest för att undersöka om det fanns multikollinearitet 

mellan de oberoende variablerna (Cameron & Trivedi, 2005). Med multikollinearitetsproblem 

menas problemet som uppstår när flera oberoende variabler är högt korrelerade med varandra 

och det därför inte går att särskilja dess effekter på den beroende variabeln (Bowerman, 

O’Connel & Koehler 2005, s. 223). Tabell 4 visar korrelationen mellan de oberoende 

variablerna.  
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Tabell 4: Korrelationsmatris 
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Korrelationsmatrisen visar på multikollinearitet mellan variablerna månadsinkomst och 

sysselsättning anställd, månadsinkomst och ålder, barn och ålder samt barn hemma och barn. 

Dessa hade en korrelation på över 0,7 vilket innebar att vi blev uppmärksamma på om det 

föreligger multikollinearitet mellan dessa (Bryman & Bell 2014, s. 172). Vi avvaktade med att 

eliminera variabler tills vi undersökt VIF-värdena i regressionsanalysen för att se om även 

VIF-värdena visade på multikollinearitet. Tabell 5 visar att variabeln barn var den enda 

variabel som hade ett VIF-värde på över 4. Vi ser det som logiskt då barn och barn hemma, 

samt ålder och barn rimligtvis har en stark koppling. Variabeln barn eliminerades därför från 

modellerna.  

 

Tabell 5: VIF-värden för studiens oberoende variabler. 

 
 

4.6 Multivariatanalys  

Logistisk regressionsanalys 

Enligt Field (2009, s. 265) bör logistisk regression användas som statistisk metod när de 

beroende variablerna är av kategorisk karaktär och de oberoende variabler är kategoriska eller 

kontinuerliga. Eftersom vår studie har två beroende variabler utformade som dummyvariabler 

användes därför logistisk regression för att undersöka variablernas format och drivkrafter. 

Den logistiska regressionen förväntades resultera i vetskap om vilka karaktärsdrag hos 

respondenten som har ett samband, vad konsumenter drivs av samt vilket format de föredrar. 

De samband som visade sig vara signifikanta på 95% signifikansnivå presenteras i tabeller, 
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medan de oberoende variabler som inte hade ett signifikant samband med de beroende 

variablerna inte presenteras. 

 

I följande tabeller presenteras B-koefficienten från de logistiska regressionsanalyserna, samt 

en förklaring av vad resultatet innebär. För att förstå effekten av B-koefficienten räknas 

oddsen ut genom exponenten av B, vilket förklarar hur oddsen förändras om den oberoende 

variabeln ökar med 1 (Field 2009, s. 286). 

 

Under tabellerna presenteras tre mått på hur bra modellerna är. Field (2009, s. 286) beskriver 

klassificeringsgraden som hur stor andel av observationerna som modellen klassificerar rätt. 

Det vill säga hur ofta våra oberoende variabler gör att modellen predikterar rätt beroende 

variabel. Klassificeringsgraden ska vara så hög som möjligt. Vidare visar Nagelkerke R 

Square samt Cox & Snell R Square hur stor andel av variansen som de oberoende variablerna 

förklarar Field (2009, s. 286). Enligt Hagkvist och Stenbeck (1998) visar inte måtten inte 

alltid samma värde, men de båda ska befinna sig mellan 0 och 1. Ju närmre 1 desto bättre och 

för att modellen ska praktisk relevans ska Nagelkerke R Square överstiga 0.1. 

 

Tabell 6 visar samband mellan val av format och konsumentens karaktärsdrag. 

Resultatet i tabell 6 visar att kön har en signifikant påverkan på om konsumenten föredrar 

symbol som format. Om respondenten är en kvinna ökar oddsen för att konsumenten vill ha 

information om miljövänligare transport i en symbol.  

Resultatet visar också att kön och civilståndet gift, har en signifikant påverkan på om 

konsumenten föredrar detaljerad text som format. Om konsumenten är en man ökar oddsen 

för att han vill ha information om miljövänligare transport i en detaljerad text. Samma sak 

gäller om konsumenten är ogift. 

 

För formatet symbol är Nagelkerke och Cox & Snell R square under 0,1 vilket gör att 

modellen saknar praktisk relevans enligt Hagkvist och Stenbeck (1998). Dessutom är 

klassificeringsgraden för symbol också låg, vilket skapar tveksamheter i om vi kan dra en 

slutsats kring sambanden som visas i modellen. I modellen som förklarar detaljerad text är 

klassificeringsgraden hög och Nagelkerke över 0,1 vilket ger indikationer på att modellen är 

praktiskt användbar. Däremot är Cox och Snell R square lågt, vilket gör det svårt att veta om 

modellens förklaringsgrad är tillräckligt hög. Därför är vi försiktiga vid analys av det 

signifikanta sambandet mellan detaljerad text och kön samt civilstånd gift.  
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Det saknades signifikanta samband mellan samtliga oberoende variablerna och att 

respondenten önskar videoklipp, siffror, bild eller kortare faktatext som format, därför 

presenteras inte de modellerna i tabell 6.  

 

Tabell 6: Redovisar betakoefficienten samt signifikansnivån. 

 
*Signifikant på 95 % signifikansnivå 
 
Tabell 7 visar samband mellan drivkrafterna och konsumentens karaktärsdrag. Resultatet 

visar att utbildning har en signifikant påverkan på om konsumenten drivs av bekantskap med 

produkten eller tjänsten. Om respondenten har lägre utbildning ökar oddsen för att den 

kommer drivas av bekantskap.  

 

Resultatet visar att utbildning har en signifikant påverkan på om konsumenten drivs av 

bekantskap med produkten eller tjänsten. Om respondenten har lägre utbildning ökar oddsen 

för att den kommer drivas av bekantskap.  

 
Vad gäller drivkraften att individen tar eget ansvar för sin miljöpåverkan visar resultatet att 

kön och miljömedvetenhet har en signifikant påverkan på huruvida konsumenten drivs av eget 

ansvar. Dock har modellen ett relativt lågt Cox och Snell värde samt en låg 

klassificeringsgrad vilket gör att vi ställer oss kritiska till sambanden som identifierats med 

den drivkraften. De sambanden som identifierats som signifikanta är om respondenten är en 

kvinna och ju mer miljömedveten konsumenten är.  
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Modellen som visar att konsumenten drivs av att göra gott för omvärlden och miljön har 

däremot en något högre klassificeringsgrad med tillräckligt höga förklaringsgrader. Vi kan 

därför bekräfta de samband som syns mellan att respondenter med barn hemma, 

miljömedvetna personer, anställda och ett särskilt politiskt perspektiv har en signifikant 

påverkan på om konsumenten drivs av att göra gott för omvärlden. Om respondenten har barn 

hemma, är miljömedveten, inte har en anställning samt har kollektivistiskt politiskt perspektiv 

ökar oddsen för att denne kommer drivas av att göra gott för omvärlden.  

 

Att ålder, barn hemma och miljövänligt köpbeteende har signifikanta samband med om 

konsumenten drivs av att bli informerad om konsekvenserna ställer vi oss däremot kritiska 

till. Detta eftersom modellen har en låg klassificeringsgrad med lågt Cox & Snell R square. 

Signifikanta samband som identifierats är att om respondentens ålder ökar, ökar även oddsen 

för att den kommer drivas av att bli informerad om konsekvenserna. Detsamma gäller för 

miljövänligt köpbeteende. Ju mer miljövänligt köpbeteende respondenten har sedan innan, 

desto mer ökar oddsen för att personen drivs av att se konsekvenser av sitt handlande. Oddsen 

ökar även om konsumenten inte har barn som bor hemma.  

 

Slutligen visade det sig att av de drivkrafterna som testades hade månadsinkomst, 

miljömedvetenhet och anställning en signifikant påverkan på om konsumenten drivs av 

normer. Dock visar modellen ett lågt Cox & Snell Rsquare vilket gör att vi återigen ställer oss 

kritiska till sambanden som identifierats. Enligt modellen ökar oddsen för att konsumenten 

motiveras av normer ökar med minskad månadsinkomst och minskad miljömedvetenhet. Om 

konsumenten har en anställning ökar oddsen för att denne drivs av normer.  

    Vad gäller resultaten om respondenten drivs av annat eller ingenting alls fanns också 

signifikanta samband. Det visade sig att miljömedveten, miljövänligt beteende och utbildning 

har en signifikant påverkan på om konsumenten inte drivs av något. Om respondenten är 

mindre miljömedveten och har mindre miljövänligt köpbeteende ökar oddsen för att den inte 

drivs av något alls för att vilja konsumera miljövänligt. Oddsen för att respondenten inte drivs 

av något ökar även ju lägre utbildning respondenten har. Denna modell sågs som tillämpbar 

på grund av högt Cox & Snell R square och Nagelkerke samt klassificeringsgrad vilket gör att 

vi kan bekräfta sambanden från modellen.   
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Gällande resultatet som visar på om konsumenten drivs av andra drivkrafter visade det sig att 

kön och erfarenhet har en signifikant påverkan på om konsumenten drivs av annat. Däremot 

har modellen ett lågt Nagelkarke R square vilket gör att sambanden inte kan bekräftas.  

 

De beroende variabler som inte hade något signifikant samband med de oberoende 

variablerna i regressionsanalysen var image, intern motivation, extern belöning i form av 

pengar och extern belöning i form av feedback. 

  

Tabell 7: Beskrivning av betakoefficienten samt signifikansnivån. 

 
*Signifikant på95 % signifikansnivå 

 
Linjär regressionsanalys 

Multipel linjär regressionsanalys användes för att analysera samband mellan de beroende 

variablerna och de oberoende variablerna för att ta reda på vad som hindrar konsumenter med 

olika karaktärsdrag. Respondenterna hade graderat hindrens betydelse på en likertskala vilket 

gör att variablerna klassificeras som ordinalskalor. Det är inte helt korrekt att analysera 

ordinalskalor med linjär regression eftersom det inte går att beräkna medelvärde på 

ordinalskalor och vidare kan de inte vara normalfördelade. Det är trots det, av 

bekvämlighetsskäl, accepterat att använda linjär regression för analys av ordinalskalor, vilket 

är bekräftat av doktoranden Anders Sundell från SPSS-akuten (Sundell, 2013).  

 
De modeller som visade ett signifikant samband på 95% signifikansnivå mellan oberoende 

och beroende variabler presenteras i tabeller. De beroende variabler som inte hade ett 
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signifikant samband med de oberoende variablerna, i detta fall onödig ansträngning, 

presenteras inte alls. Vi har använt R square samt Adjusted R square som förklaringsmått för 

att beskriva hur stor varians av observationerna som förklaras av regressionsmodellen. Det 

visar ett värde mellan 0 och 1 och ju högre R square- värden desto bättre och högre 

förklaringsgrad (Bowerman, O'Connel & Koehler 2005, s.157). Resultatet från analyserna 

presenteras i tabell 8 och visar sambanden mellan respektive hinder och konsumentens 

karaktärsdrag genom att redovisa betakoefficienten.  

 
Tabell 8: Redovisar betakoefficienten samt signifikansnivån. 

 
*Signifikant på 95 % signifikansnivå 

 
Resultatet i Tabell 8 visar att ålder har en signifikant påverkan på om konsumenten hindras av 

bristande kunskap. Ju äldre respondenten är, desto mer hindras han eller hon av bristande 

kunskap. Dessutom visar resultatet att konsumenter med miljövänligt köpbeteende och yngre 

personer har signifikant påverkan på om konsumenten hindras av pris. Ju mindre miljövänligt 

köpbeteende respondenten har, desto mer begränsas han eller hon av priset. Slutligen visade 

resultatet att hur miljömedveten en person är och respondentens utbildning har signifikant 

påverkan på om konsumenten hindras av bristande tillit till att transporten är miljövänlig. Ju 

mer miljömedveten respondenten är, desto mer begränsas han eller hon av bristande tillit. Vad 

gäller utbildning begränsas respondenten troligtvis mer av tillit ju lägre utbildning han eller 

hon har.  

 

Vad gäller R square är den låg på bristande kunskap och tillit och något högre på hindret pris. 

Varför en respondent upplever bristande kunskap och tillit förklaras alltså inte bäst genom 
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våra undersökta variabler. Oavsett om förklaringsgraden är låg i modellen ser vi signifikanta 

samband mellan särskilda oberoende variabler och vad som hindrar konsumenten till att 

handla miljövänligt. Sambanden kommer användas för att diskutera hur miljövänlig transport 

kan kommuniceras mot konsumenter med olika karaktärsdrag. 
 

Det saknades signifikanta samband mellan samtliga oberoende variabler och att respondenten 

hindras av onödig ansträngning för att överväga att välja det miljövänligare 

transportalternativet. 

 
Sammanfattande analys 

I Tabell 9 presenteras en sammanställning av resultatet från analysen av data. Tabellen kan 

användas för att identifiera hur konsumenter med olika karaktärsdrag vill bli informerade om 

miljövänligare transport. I kolumnerna presenteras de olika karaktärsdragen och på raderna 

finns format, drivkraft och hinder. De grönmarkerade rutorna visar att de statistiska 

analyserna har visat på ett signifikant samband mellan de beroende och oberoende 

variablerna.  
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Tabell 9: Sammanfattande matris av statistiska analyser. 
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5 DISKUSSION 

I följande avsnitt ges förslag på hur e-handelsföretag som säljer dagligvaror ska 

kommunicera miljövänligare transport enligt konsumenterna. Diskussionen kommer 

analysera studiens resultat tillsammans med tidigare forskning.  

 

5.1 Format 

Vi vill börja med att diskutera det format som e-handelskonsumenterna ansåg var mest 

avgörande för att välja det miljövänligare transportalternativet. Symboler visade sig vara i 

särklass det mest populära formatet bland respondenterna. Resultatet pekar på att det måste 

finnas många fördelar med symboler, som också tidigare forskning håller med om 

(Baumeister & Onkila, 2017; Souza m.fl. 2007; Atkinson & Rosenthal, 2014). Det tyder på att 

företag bör fortsätta märka miljövänliga transporter med symboler och att symboler är det 

format som bör användas, enligt konsumenterna, vid kommunikation av miljövänligare 

transport. Studiens resultat, som visar att symbol är det bästa formatet, ställer sig mot Thakor 

och Kumar (2000) som menar att symboler är till för endast de miljömedvetna och kunniga 

konsumenterna. Vår undersökning stödjer snarare Baumeister och Onkila (2017), det vill säga 

att symboler når den breda massan, även de mindre miljömedvetna konsumenterna. Att 

symboler är det bästa formatet enligt konsumenterna sammanfaller med resultatet att symbol 

överväger största hindren pris samt onödig ansträngning.  

 

Vidare kunde vi analysera samband mellan vissa karaktärsdrag och formaten som vi testade. 

Vi såg bland annat signifikanta samband mellan att välja symbol och att vara kvinna. Dock 

hade modellen som förklarar vilka konsumenter som väljer symbol en låg förklaringsgrad och 

klassificeringsgrad och vi ställer oss därför kritiska till sambandet som syns mellan kvinna 

och att välja symbol.  

 

En högre förklaringsgrad hade modellen som förklarar detaljerad text och där syntes 

signifikanta samband mellan att vara man och ogift och att föredra detaljerad text. Det visade 

sig även att detaljerad text är det format som flest anser ökar tilliten till att produkten är 

miljövänlig medan symbol är det format som ökar bekvämligheten. Tidigare forskning visar 

på att längre text ökar trovärdigheten i budskap (Baumeister och Onkila, 2017) samt att 

kvinnor tenderar att influeras av reklam mer än män (Smith och Brower, 2012). Vår egen 

analys är därför att män uppskattar detaljerad text mer än kvinnor eftersom de är mer kritiska 
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till reklam och för att detaljerad text överväger tillitsbarriären. Det visar på att vår analys är 

överensstämmande med tidigare forskning som menar att män är mer skeptiska till reklam än 

kvinnor och att bristande förtroende kan lösas med längre detaljerad text.  

 

Vi ställer oss dock kritiska till att detaljerad text skulle vara ett format som leder till att 

konsumenter skulle välja den miljövänligare transporten. Dels är detaljerad text det formatet 

som totalt fick minst antal röster. Vidare visade resultatet att de allra flesta lägger väldigt lite 

tid på att söka efter information om produkterna, vilket kan jämföras med Kardes, Cronley 

och Cline (2011, s. 66) som säger att en konsument lägger max sex sekunder på att läsa ett 

reklambudskap. En detaljerad text kan uppskattas som tidskrävande, vilket kan öka onödig 

ansträngning hos konsumenterna som i vår undersökning ses som det näst största hindret. 

Enligt Atkinson och Rosenthal (2014) och Case (2004) är symboler däremot ett format som 

gör det tidseffektivt att utvärdera köp som i vanliga fall inte får mycket tid och energi, vilket 

också kan bekräftas med vår studie som visar att symbol är det minst ansträngande formatet. 

 

5.2 Drivkraft 
De tre mest uppskattade drivkrafterna anspelade på ett kollektivistiskt budskap om att göra 

gott för miljön och omvärlden, individualistiskt budskap om att ta eget ansvar samt 

konsekvenser av agerande. Det resultatet bekräftar tidigare forskning som lyfter fram vikten 

av att anpassa marknadsföring baserat på konsumentens värderingar (Laroche, Bergeron & 

Barbaro-Forleo, 2001; Chang & Cheng, 2014). Vad gäller drivkraften att förstå konsekvenser 

går det i linje med tidigare forskning av Akehurst, Afonso och Gonçalves (2012). Precis som 

forskning från Akehurst, Afonso och Gonçalves (2012) pekar vår studie på att individens egna 

påverkan på miljön är viktig att förstå. Förståelsen kan öka exempelvis genom att visa på 

förhållandet mellan individens agerande och konsekvenserna.  

 

Likt Lockie med flera (2004) och Smith och Paladino (2010) såg vi att konsumenter handlar 

produkter som de känner igen och är bekanta med. Här identifierade vi ett signifikant 

samband mellan personer med lägre utbildning och att motiveras av att välja ett visst 

transportval som han eller hon känner igen. Modellen har dock låg förklaringsgrad och vi är 

därför medvetna om att våra karaktärsdrag förklarar en relativt liten del av varför 

konsumenten drivs av igenkänning och ytterligare forskning krävs för att förstå vilka andra 

variabler som kan förklara denna drivkraft.  
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En annan drivkraft som hade signifikanta samband med karaktärsdrag är att ta ansvar för sin 

egen miljöpåverkan. Trots en låg klassificeringsgrad i modellen vill vi belysa signifikanta 

samband mellan att kvinnor och att miljömedvetna personer drivs av att ta ansvar för sin egen 

miljöpåverkan. Dock syntes inga samband mellan denna drivkraft och om respondenten var 

individualist, vilket säger emot tidigare forskning av Chang och Cheng (2014).  

 

Vidare upptäcktes fyra signifikanta samband mellan till att göra gott för omgivningen och 

miljön samt konsumentens karaktärsdrag. Signifikanta karaktärsdrag till denna drivkraft var 

kollektivistiskt politiskt perspektiv, personer med barn hemma, personer som är mer 

miljömedvetna och personer som inte har en anställning. Precis som Laroche, Bergeron och 

Barbaro-Forleo (2001) kan vi konstatera att personer med ett kollektivistiskt politiskt 

perspektiv drivs av att miljön och att omvärlden ska må bra för att vilja konsumera 

miljövänligare produkter. Konsumenter med barn som bor hemma kan enligt Laroche, 

Bergeron och Barbaro-Forleo (2001) ses som mer omhändertagande och bekymrade över 

barnens framtid, vilket kan vara en förklaring till resultatet. Sambandet mellan att mer 

miljömedvetna personer drivs av att göra gott för omgivningen och miljön stämmer överens 

med forskning från Borden och Francis (1978) som menar att konsumenter som är mer 

miljömedvetna och engagerade i miljöproblem tenderar att använda sin energi åt större frågor 

och inte fokusera på sina egna problem.  
 

Att visa på konsekvenser av individens agerande visade ett signifikant samband mellan äldre 

personer, personer med starkt miljövänligt köpbeteende samt personer som inte har barn 

hemma. Resultatet stämmer överens med upptäckter från Akehurst, Afonso och Goncalves 

(2012), det vill säga, att konsumenter som handlar miljövänliga produkter har en tendens att 

vilja konsumera miljövänliga produkter när marknadsföringen visar på individens egna 

inverkan på miljön. Dock har modellen låg förklaringsgrad och klassificeringsgrad, vilket gör 

att vi ställer oss kritiska till resultatet som identifierats och vill heller inte dra några bestämda 

slutsatser om sambanden.  
 

Signifikanta samband syntes mellan drivkraften normer och de oberoende variablerna lägre 

månadsinkomst och om konsumenten har en anställning. Dessutom identifierades signifikanta 

samband mellan mindre miljömedvetna konsumenter och att han eller hon drivs av 

information som anspelar på normer. Enligt Borden & Francis (1978) tenderar konsumenter 
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som är mindre miljömedvetna att handla utifrån själviska syften och är tävlingsinriktade mot 

världen. Det kan förklara resultatet som visar att personer som inte anses miljömedvetna vill 

vara lika bra som normen. Vi vill här uppmärksamma att förklaringsgraden var låg enligt Cox 

& Snell R square, men hög enligt Nagelkerke. Det kan vara ett tecken på att det finns 

variabler som bättre förklarar varför konsumenter drivs av normer än vad de undersökta 

variablerna gör.  

 

Det var inte någon av respondenterna som svarade att image påverkar deras val av miljövänlig 

transport. Vi tycker att resultatet är intressant och tror att resultatet kan bero på att ingen ser 

vad som handlas via internet. Om e-handelskonsumtionen skulle förändras och bli synlig för 

andra konsumenter, tror vi att det i framtiden skulle bli aktuellt att undersöka om 

respondenten motiveras av image. 

 

5.3 Hinder 

Det hinder som begränsade konsumenterna mest från att konsumera miljövänliga produkter 

var pris och onödig ansträngning. Att pris begränsar konsumenten överensstämmer med 

upptäckter från Lea och Worsley (2005) samt Hill och Lynchehaun (2002). Onödig 

ansträngning har också dokumenterats som ett stort hinder vid val av miljövänligare produkter 

enligt Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo (2001).  

 

Flera samband upptäcktes mellan karaktärsdrag och att begränsas av olika hinder. 

Samband syntes mellan att hindras av priset på miljövänliga produkter och karaktärsdragen 

lågt miljövänligt köpbeteende samt lägre ålder. Åldersparametern kan förklaras med hjälp av 

Royne m.fl. (2016) samt Alderson (2016) som menar att ju äldre personen är, desto mer 

troligt är det att han eller hon konsumerar miljövänligt. Det går också att förklara utifrån 

Grimmer och Bingham (2013) som menar att personer med snäv ekonomi måste välja 

budgetalternativet. Vår egen reflektion är därför att yngre personer oftast inte har lika mycket 

pengar som äldre, därav begränsas yngre personer mer av priset. Vidare speglar priset, enligt 

Author och Zeithaml (1988) det upplevda värdet som konsumenten är villig att betala. Om 

personen inte brukar handla miljövänliga produkter kan det innebära att konsumenten inte 

värdesätter miljövänlig konsumtion lika högt som personer med mer miljövänligt 

köpbeteende. Det kan vara en förklaring till varför personer med miljövänligt köpbeteende är 
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mindre priskänsliga jämfört med personer med mindre miljövänligt köpbeteende, vilket också 

bekräftas av Padel och Foster (2005).  

 

Tidigare forskning av Hill och Lynchman (2002) och Carrete m.fl. (2012) kom fram till att 

kunskap är ett stort hinder vid konsumtion av miljövänligare transport. Vi upptäckte 

motsatsen i vår undersökning då kunskap blev det hinder som fick lägst snittbetyg bland 

konsumenterna. Kan det vara ett tecken på att vinden har vänt? Kan hindret bristande kunskap 

fått minskad betydelse bland dagens konsumenter? Vår undersökning visade ett signifikant 

samband mellan att äldre personer hindras mer av kunskap. Dock måste vi ställa oss kritiska 

till sambandet eftersom modellen hade en låg förklaringsgrad och att det finns variabler som 

förklarar bättre varför en konsument upplever att hon eller han begränsas av kunskap.  

 

Vår studie visade också samband mellan bristande tillit till att transporten är miljövänlig och 

att konsumenten är mer miljömedveten samt att hon eller han har lägre utbildning. Vi ställer 

oss dock kritiska till det identifierade sambandet eftersom förklaringsgraden av modellen är 

låg och därför finns det risk för att det finns outforskade variabler som förklarar begränsning 

av tillit bättre. En annan mer övertygande upptäckt från studien som också bekräftas av Souza 

med flera (2007) är att tilliten till produkten kan öka när en oberoende tredje part certifierar 

produkten. 
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6 SLUTSATS 

Följande kapitel presenterar studiens bidrag, rekommendationer för tillämpning samt förslag 

på framtida forskning. I slutsatsen sammanställs de konstaterade samband som har visat på 

höga värden av Nagelkerke R square, Cox & Snelll R square, R square och Adjusted R square 

samt höga klassificeringsgrader.  

 

6.1 Studiens bidrag 

I följande avsnitt presenteras studiens upptäckter om hur formatet och informationen i 

kommunikationen ska utformas enligt konsumenten för att den miljövänligare transporten ska 

framstå som attraktiv. Vidare presenteras de skillnader och likheter som upptäckts i frågan 

mellan konsumenter beroende på deras karaktärsdrag. En sammanfattade slutsats av 

diskussionen kommer besvara undersökningsfrågorna.  

 

För att besvara första undersökningsfrågan illustrerar figur 4 de upptäckter studien har gjort. 

De grönmarkerade rutorna visar vad flest e-handelskonsumenter anser är det bästa formatet, 

den mest påverkande drivkraften samt det mest begränsade hindret. Den gråa rutan visar att 

det finns samband mellan formatet detaljerad text och konsumentens karaktärsdrag, men att 

det inte är det mest uppskattade formatet enligt e-handelskonsumenter. Pilarna illustrerar de 

konstaterade sambanden som ska besvara undersökningsfråga två. Det vill säga hur olika 

konsumenter anser att kommunikation av miljövänligare transport bör utformas för att den ska 

framstå som ett mer attraktivt val.  
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Figur 4: Visar de slutsatser studien kan dra utifrån undersökningens resultat.  

 

De slutsatser studien kan dra angående vad konsumenter anser är bra kommunikation av 

miljövänligare transporter presenteras i bilden och förklaras i följande stycken.  

 

Symbol är det format flest konsumenter tycker är bäst att använda för att kommunicera 

transportens miljöpåverkan. De samband som finns mellan konsumenternas karaktärsdrag och 

format är att män och konsumenter som inte är gifta anser att detaljerad text är ett bra format.  

 

Att göra gott för omvärlden samt miljön, att ta eget ansvar för sin miljöpåverkan och att bli 

informerad om konsekvenserna är de tre största drivkrafterna till att välja den miljövänligare 

transporten enligt konsumenterna. Det finns samband mellan konsumenternas karaktärsdrag 

och en av drivkrafterna. Konsumenter med barn som bor hemma, personer utan anställning, 

mer miljömedvetna personer samt personer med kollektivistiskt politiskt perspektiv anser att 

de drivs av att göra gott för omvärlden och miljön.  

 

Det största hindret för att konsumera miljövänligt var pris. De identifierade karaktärsdragen 

som hade ett samband med att hindras av pris var konsumenter med mindre miljövänligt 

köpbeteende samt yngre konsumenter.  

 

Studiens slutsatser har utökat kunskapen om hur kommunikationens format samt information 

bör utformas enligt konsumenten för att miljövänligare transport ska framstå som så attraktivt 
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som möjligt. Slutligen kommer studiens upptäckter kunna bidra med bättre kunskap vid 

utveckling av kommunikation av miljövänligare transporter. Vår förhoppning är att det i sin 

tur ökar utbudet av miljövänligare transporter och vidare att miljöpåverkan från 

transportsektorn minskar.  

 

6.2 Rekommendationer för tillämpning 
Det saknas tydliga riktlinjer för hur marknadsföring av miljövänlig transport ska utformas 

samtidigt som fler miljövänliga alternativ är nödvändiga för att nå EU:s globala klimatmål. 

Därför vill vi med denna forskning kartlägga hur konsumenter med olika karaktärsdrag 

föredrar kommunikation i form av format och personliga drivkrafter. Resultaten från studien 

visar att konsumentens karaktärsdrag, som exempelvis kön, ålder och miljömedvetenhet, bör 

beaktas när företag ska planera för marknadsföringsaktiviteter. För att utforma 

kommunikation av miljövänligare transport rekommenderar vi företag att kartlägga 

målgruppen och därefter använda vår sammanfattande analys (tabell 9) alternativt vår figur 

över slutsatser (figur 4) som ger en indikation på hur företagen ska marknadsföra sig mot sin 

målgrupp. Genom att anpassa kommunikationen efter vad som får konsumenten att uppfatta 

den miljövänligare transporten som mer attraktiv ökar chansen att konsumenten väljer det 

miljövänligare transportalternativet. Det ger i sin tur företaget möjlighet att vara med och 

minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. 

 

Vill företagen nå ut till den breda massan visade vår studie att symbol är det mest uppskattade 

resultatet enligt konsumenterna. Därför uppmuntrar vi företag att använda symboler som 

format vid kommunikation av miljövänligare transport, vilket redan idag är det vanligaste 

kommunikationsverktyget för miljövänliga produkter. För att nå en ännu bredare grupp 

konsumenter föreslår vi användande av symboler i kombination med detaljerad text i form av 

en läs mer-knapp. Det skulle göra att kommunikationen övervinner bristande tillit samtidigt 

som symbolen minskar prisbarriären och onödig ansträngning. En annan rekommendation för 

att öka tilliten är att använda symboler som är utfärdade och kontrollerade av en tredje part.  

 

Vad gäller drivkrafter bör kollektivistiska budskap, som anspelar på att göra gott för miljön 

och omvärlden, användas vid kommunikation av miljövänligare transport. Vi föreslår att 

företag uttrycker sig som om konsumenten är en del av något stort, ”exempelvis en för alla, 

alla för en” eller ”tillsammans kan vi bidra till en bättre värld”. För att utnyttja den eventuella 
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drivkraften image tror vi att företagen måste synliggöra den digitala konsumtionen. Förslag på 

hur transportens miljöpåverkan kan synliggöras är genom att exempelvis märka 

dagligvarornas förpackningar vid utlämningen eller att synliggöra transportens miljöpåverkan 

via sociala medier. 

 

Vår studie visar på att normer tenderar att motivera konsumenter att välja miljövänligare 

transport enligt konsumenterna. Enligt Cialdini, Reno och Kallgren (1990) bör information 

som anspelar på normer leda till förändring i beteende. Vi tycker att det skulle kunna utnyttjas 

genom att presentera det miljövänligare transportalternativet som standardalternativet. Det 

skulle göra det mer naturligt för konsumenter att välja det miljövänligare transportalternativet 

och konsumenten skulle associera det alternativet till hur de flesta andra konsumerar.  

 

Studien kan framförallt bidra med nytta för e-handelsföretag som säljer dagligvaror och 

erbjuder miljövänligare transport. Eftersom försäljning av mat på internet ökar anser vi att 

studiens upptäckter kan vara till extra stor nytta då livsmedelsförsäljning på internet är en 

växande bransch. Däremot ser vi också att studien kan tillämpas på samtliga e-handelsföretag 

som erbjuder hemleverans och även vissa åkerier som vill sälja miljövänligare transport. Vi 

ser ingen anledning till varför studiens upptäckter endast kan användas på 

dagligvaruprodukter. Det som dock ska beaktas är att betydelsen av transportens pris kan 

förändras beroende på prisnivån för den köpta produkten som ska transporteras. Vi tror att vår 

forskning kan användas inom flera branscher såsom detaljhandel och i kommunala 

sammanhang. Detta bekräftas av att Skånetrafiken, åkeriföretag och forskare inom logistik 

hört av sig och vill ta del av vår uppsats när den är färdigställd för att använda kunskapen i 

deras arbetsområden. Vår förhoppning är också att alla företag och organisationer som vill 

erbjuda miljövänliga alternativ ska förstå vikten av att lyssna till konsumenten och anpassa 

kommunikationen efter varje individ. Inte bara fokusera på att beskriva deras egna erbjudande 

eller transportens tekniska fördelar.  

 

Dagligvara som produktkategori tror vi har många utmaningar i och med sin snabba 

beslutsprocess och korta förundersökning eftersom det förutsätter lättillgänglig 

kommunikation av miljövänligare transport. Vid köp av andra produkter som klassificeras 

som sällanköpsvaror (exempelvis kläder och möbler) gör konsumenten en mer noggrann 

förundersökning, vilket vi tror smittar av sig på valet av transportalternativ. Det gör att 

dagligvaror har ett särskilt stort behov av optimal kommunikation av miljövänligare 
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transporter eftersom beslutet går snabbt. En förändring av transporter inom produktkategorin 

dagligvaror bör ge stor effekt på transporters negativa klimatpåverkan eftersom produkterna 

handlas ofta. Att det ger effekt på klimatpåverkan tycker vi gör studiens upptäckter relevanta. 

Vi uppmuntrar därför alla företag som säljer dagligvaror att spetsa sin marknadsföring av 

miljövänligare transport genom att skräddarsy kommunikationen efter konsumenterna för att 

tillsammans bidra till en bättre värld.  

 

6.3 Begränsningar i studien 

Efter insamling och analys av data upptäcktes vissa begränsningar i studien som vi ser kunde 

ha förbättrats. På grund av vår slumpmässiga urvalsmetod och att vi inte kunde kontrollera 

svaren från stickprovet uppkom en viss snedfördelning bland respondenterna. Exempel på hur 

det har påverkat stickprovet är att det exempelvis är fler yngre än äldre och fler kvinnor än 

män med i stickprovet. Detta kan i sin tur ha påverkat resultatet. Ett exempel på att 

snedfördelat åldersintervall kan riskera en felaktig slutsats är upptäckten om att kunskap 

enligt vår studie ses som det minsta hindret. Antag att sambandet mellan att ju äldre 

respondenten är desto mer begränsas han eller hon av kunskap stämmer. Låt säga att vårt 

stickprov är snedfördelat och därför innehåller fler yngre personer än äldre, kan det vara en 

förklaring till att bristande kunskap inte ses som det största hindret? Samma problematik går 

att applicera på pris, som enligt stapeldiagrammet ses som det största hindret. Beror det på att 

unga hindras av pris i högre grad än äldre och att stickprovet innehåller fler unga personer? 

Resultatet som vi tar från de diagrammen bör därför inte ses som en perfekt fördelning av 

populationen e-handelskonsumenter av dagligvaror. En annan förklaring är att fler unga än 

äldre handlar via e-handelsbutiker och att stickprovet inte är snedfördelat utan representativt 

för populationen.   

 

Vi ifrågasätter replikerbarheten i studien och är tveksamma till om vårt stickprov som gjorts 

på livsmedel gav ett resultat som går att återskapa i en liknande studie för att undersöka 

dagligvaror. Om studien gjordes om på en annan dagligvara än livsmedel, skulle resultatet 

verkligen blivit detsamma? Vi är tveksamma till det med tanke på att livsmedel är relativt 

homogen till sin karaktär och inte skiljer sig mycket i pris. Hade studien utförts på exempelvis 

dyrare sällanköpsvaror hade konsumenten kunnat vara mindre priskänslig för en dyrare 

transport eftersom produkten i sig är dyr relativt en dagligvara. Kostnaden för en 

miljövänligare transport skulle därför ses som liten i förhållande till produktens pris. 
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Dessutom tror vi att vissa branscher påverkas av trender som påverkar konsumentens 

inställning till miljövänliga alternativ. Ett exempel på det är att fler konsumenter handlar 

kläder med ekologisk bomull och handlar från företag som arbetar efter tydliga 

miljövärderingar. Det skulle kunna påverka hur konsumenter uppskattar kommunikation om 

miljövänligare transport och gör att replikerbarheten i studien kan ses som något svag. Detta 

för att produkten till transporten kan vara avgörande för hur konsumenten vill att 

kommunikation av miljövänlig transport ska utformas.   

 

Något som kan kopplas till denna argumentation är generaliserbarheten av resultatet i studien. 

Eftersom urvalet, konsumenter av mat på internet, samt avgränsningen transport, inte är fullt 

representativt för populationen dagligvaror är vi försiktiga med att generalisera resultatet för 

hela populationen. Vid användning av resultatet vill vi därför uppmärksamma företag som 

säljer dagligvaror av annan typ än livsmedel att resultatet inte kan generaliseras fullt ut på alla 

dagligvaror. Främsta förhoppningen är dock att studien kan ge inspiration och upplysning till 

dagligvaruföretag att informera miljövänligare produkter utifrån vad konsumenterna tycker är 

viktigt. 

 

Med facit i hand önskar vi att vi hade utformat vissa frågor på ett bättre sätt. Vi tror att 

svarsalternativen för drivkrafter, som vi själva har utformat baserat på teori om vad 

konsumenter drivs av, kan vara lite missvisande och inte helt neutrala. Utformningen av 

påståendet, vilka ord som har använts, meningsuppbyggnad och liknande kan ha påverkat hur 

respondenten har svarat. Exempelvis fick vi inga respondenter som svarade image vilket kan 

bero på just den anledningen, det vill säga att påståendet var utformat på ett oattraktivt sätt. Vi 

har tagit hänsyn till ytvaliditeten som tidigare förklarades, men frågorna har inte kunnat 

valideras genom att använda frågor från tidigare forskning eftersom vi inte har kunnat 

identifiera tidigare forskning som har mätt just det vår studie undersöker. En mer gedigen 

validering med fler testpersoner hade varit att föredra.  

 

Något annat vi ställer oss kritiska till angående utformningen av frågorna är om det framgår 

att det är kommunikationen av transportens miljöpåverkan vi undersöker och inte själva 

transporten som produkt. Trots att frågorna validerades med hjälp av en grupp studenter har vi 

fått respons som tyder på att vissa respondenter i stickprovet inte riktigt har tolkat frågorna 

som vi önskar. Vi spekulerar i orsaker och har en teori om att våra klasskompisar som var 

med i valideringsgruppen har läst marknadsföring innan och kan tänka sig in i vad frågorna är 
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ute efter att undersöka. Vi hoppas att validiteten i frågorna är hög, men vi vill ändå lyfta ett 

varningens finger. Detta eftersom vi har sett signaler som antyder på att vissa respondenter 

exempelvis trodde att frågan om onödig ansträngning handlade om leveranstid och inte 

ansträngning för att jämföra informationen om transportalternativens miljöpåverkan.  

 

Ett stor kritiskt moment som vi samtidigt valt att avgränsa oss från är källan i 

kommunikationen, det vill säga vem som kommunicerar. Det är egentligen svårt att uttala sig 

om bristande tillit till att transporten är miljövänlig om konsumenten inte exponeras för 

företaget som erbjuder den miljövänliga transporten. Något som förklarar varför vi inte kunde 

ta hänsyn till källan är valet av slumpmässigt urval och svårigheten att nå ut med vår enkät. 

Vår första tanke var att endast fråga konsumenter som handlar på Family Food då vi fått 

godkänt av dem att skicka ut enkäten via deras nyhetsbrev. Dock fick vi bara 30 svar från 

Family Foods konsumenter, vilket inte var tillräckligt för att göra en kvantitativ undersökning 

och se samband mellan hur respondenter svarade. Ett bättre samarbete med ett fallföretag 

hade varit en god lösning.  

 

En annan kritisk del i studien är att konsumenter säger att de påverkas av en sak men agerar 

på ett annat sätt. Med stöd i Bjørner, Hansen och Russell (2004) kan respondenterna ha svarat 

på ett sätt som de tror att de kommer agera, men som skiljer sig från hur de agerar i 

verkligheten. Detta bör vi som författare av studien samt läsare vara medvetna om vid 

tolkning och uttalande av resultatet. Hade vi gjort om studien, hade vi eventuellt valt en 

experimentell metod för att göra situationen för respondenterna mer verklig. Kanske hade 

färre respondenter vid en experimentell metod valt symbol som format eftersom de hade 

kunnat sätta sig in situationen på ett bättre sätt med exempelvis bild eller siffror. Det hade 

potentiellt gett ett mer sanningsenligt resultat för vilken kommunikation konsumenten anser 

attraktiv, då symbol idag nästan är det enda formatet som konsumenter kan relatera till.  

 

Slutligen ifrågasätter vi vårt sätt att nå respondenter, det vill säga via sociala medier. Kanske 

är personer som är mer aktiva på sociala medier också mer kollektivistiska och därmed en 

förklaring till resultatet som visar att flest respondenter upplever att de motiveras mest av att 

göra gott för omvärlden och miljön. Vi ser alltså en risk för att urvalet är överrepresenterat av 

kollektivistiska personer och att det har färgat studiens resultat. Hade vi gjort om studien 

skulle vi valt ett mer kontrollerat sätt att nå respondenter på så vi fick ett mer jämt fördelat 
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stickprov. Det skulle också varit intressant att replikera studien på ett urval som inte är aktivt 

på sociala medier och se om det blir någon skillnad i resultatet. 

 

6.4 Förslag på framtida forskning 

Vår studie kan ses som en isbrytare i ämnet marknadsföring av miljövänligare transport vid 

handel av dagligvaror på internet. Studien är bred och har undersökt tre områden på ytan, 

därmed finns det mycket kvar att kartlägga. Vi anser att det skulle vara viktig forskning att 

undersöka djupare och mer detaljerat vilket format som uppskattas samt vad som motiverar 

konsumenten att välja den miljövänligare transporten. Vidare skulle det vara intressant att 

utforska vad som skulle minska de fyra barriärerna pris, tillit, onödig ansträngning samt 

kunskap nu när vi har konstaterat att samtliga hinder har en påverkan på konsumenternas val 

av transport. Dessutom skulle vi gärna se en liknande forskning som vi har gjort men som 

studerar kommunikation vid handel mellan företag.  

 

Andra resultat från studien som vi uppmuntrar till att gräva djupare i är de grupper som 

svarade att de drivs av annat eller inget för att konsumera miljövänligt. Det är många frågor 

som cirkulerar i våra huvuden när de resultaten presenteras. Vad drivs de av istället? Varför 

drivs de inte av något? Vad kan skapa vilja hos konsumenterna att konsumera den 

miljövänligare transporten? Det finns många spännande frågeställningar att hämta ur det 

resultatet enligt oss.  

 

Vidare anser vi att utföra studien med experiment som metod skulle medföra vissa fördelar 

som i nuläget måste beaktas med kritiska glasögon. Det skulle vara intressant att utföra 

studien som ett experiment i och med vetskapen om att konsumenter svarar en sak i 

enkätundersökningar och gör något annat i verkligheten. Vi anser att studien hade passat som 

ett experiment och därför uppmuntrar vi till att replikera studien med en annan metod. Att 

utföra studien med en kvalitativ ansats skulle också bidra med nyttig kunskap. Vi tror att en 

kvalitativ ansats skulle ge en djupare förståelse och vidare leda till nya infallsvinklar i ämnet.  

 

Vidare kliar det i fingrarna när vi ser resultatet över huruvida en konsument drivs av image 

eller ej. Med tidigare forskning samt förstudien som grund har vi en tes om att motivation till 

konsumtion av miljövänligare transporter bör öka när det blir synligt för andra huruvida 

konsumenten har valt en miljövänligare transport eller ej. Denna förväntan grundar sig i 
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resultat från förstudie samt tidigare forskning som visar på att konsumenter drivs av image 

och status vid konsumtion av miljövänligare produkter. Dock återstår problemet att 

konsumtion på internet inte är synlig, vilket i så fall skulle kunna lösas genom att företaget 

gör miljövänlig frakt synlig genom gröna transportfordon eller paket. Undersök gärna ämnet 

närmre.  

 

Vad gäller köparens beslutsprocess har vi bara skrapat på ytan hur konsumenten påverkas i 

beslutsprocessen. Andra parametrar som påverkar köpbeslutet är köparens behovsupptäckt, 

perioden efter köpbeslutet, grundlig utvärdering av alternativet med mera. Dessutom ser vi 

med stöd i Baumeister och Onkila (2017) att tajmingen vid köp på internet är viktig i 

köpprocessen. Beroende på tidpunkten, när kommunikationen av miljövänligare transport 

visas, kan det ha stor påverkan på om konsumenten väljer en miljövänligare transport 

(Baumeister & Onkila, 2017). Vi uppmuntrar därför vidare forskning om tajmingen i 

beslutsprocessen vid konsumtion på internet och en djupare forskning i konsumentens 

beslutsprocess på internet.  

 

Ämnet är brett och relativt outforskat och vi uppmuntrar framtida forskare att ta upp vår tråd 

och bidra med mer viktig forskning inom ämnet. Lycka till! 
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8 BILAGOR 

Bilaga 1 

Metod 

Med förstudien erhölls en bred förståelse för vad konsumenter värdesätter i 

hemleveransen och om miljövänligt transportalternativ skulle vara uppskattat. Vi ville 

också undersöka vilken information som e-handelskonsumenten vill bli informerad om 

för att de ska vilja göra ett miljövänligt transportval och även diskutera hur den 

informationen skulle kunna framställas på ett effektivt sätt. Förstudien gjordes för att 

skapa en förståelse för konsumenters intresse för kommunikation av miljövänlig 

transport och som ett första steg till vad huvudstudien skulle fokusera på.   

 

Förstudien gjordes med en kvalitativ ansats och vi valde att använda en semistrukturerad 

intervju med öppna frågor eftersom det möjliggjorde en dialog och oväntade svar 

(Bryman 2011, s. 415-416). Det innebar att vi tog hjälp av frågor i en intervjuguide för 

att hålla intervjun till temat. Förstudien besvarade frågorna: Vilken information påverkar 

dig att välja ett miljövänligt transportval när du handlar via e-handel? Samt vilket format 

på informationen påverkar konsumenterna? De två frågorna sågs som huvudteman under 

intervjun och betades ner i mindre avsnitt enligt en utformad intervjuguide (Bryman & 

Bell 2014, s. 475 - 482). Anledningen till varför öppna frågor efterfrågades i förstudien 

var för att inte vilseleda respondenterna på ett visst spår samt för att få svar som 

sammanföll med konsumenternas verklighet.  

 

Genom en öppen förstudie fick författarna en insyn om konsumenternas uppfattning om 

miljövänlig transport. Trots en relativt tidskrävande process (för att vara en förstudie 

med semistrukturerad form) var materialet från intervjuerna av stort värde (Bryman 

2011, s. 244-245). Forskarna var också noga med att direkt diskutera svaren från 

respondenterna efter intervjun för att jämföra deras olika tolkningarna av svaren. Andra 

verktyg som användes för att minska risken för feltolkningar var inspelningar av 

intervjun samt att båda forskarna var med under samtalet för att kunna vara fullt 

närvarande under intervjun. Däremot användes inte inspelningarna vid analys av 



  

materialet eftersom vi fick tillräckligt med skriftlig information (Bryman 2011, s. 244-

245)  

  
Urval  

Eftersom intresset för att konsumera miljövänligt skiljer sig mellan olika 

konsumentkategorier valdes respondenter med skilda åldrar och kön. Anledningen till att 

ålder och kön valdes som urvalsvariabler är för att ett flertal teorier inom 

miljökonsumtion menar på att dessa parametrar spelar roll vid konsumtion av 

miljövänliga produkter såsom transport. Totalt intervjuades sex personer, hälften män 

och kvinnor, fördelat i åldersspannen 26–35 och 36–45. Det gjorde att vi enkelt nådde en 

spridning i svaren och kunde identifiera skillnader och samband mellan 

konsumentkategorierna. Urvalet gjordes utifrån ett teoretiskt urval och forskarna 

intervjuade respondenter baserat på ålder och kön, tills de såg en teoretisk mättnad och 

spridning i svaren. Förstudiens generella frågeställning och önskan om att scanna av 

området snabbt var också två argument till varför teoretiskt urval valdes som 

urvalsmetod. Det gjorde det möjligt att utesluta en viss kategori när empirin upplevdes 

mättad och gjorde intervjuprocessen mer tidseffektiv jämfört med de 

sannolikhetsbaserade metoderna (Bryman & Bell 2014, s. 453). Hänsyn togs också till 

respondenternas anonymitet enligt anonymitetskravet och respondenterna deltog på 

frivillig basis som gjorde det möjligt att uppfylla samtyckeskravet (Bryman & Bell 

2014, s. 137). 

 
Kvalitetsaspekter 

De tre viktigaste begreppen kopplat till kvalitetsaspekterna är reliabilitet, replikerbarhet 

och validitet (Bryman 2011, s. 47). I kvalitativa studier diskuteras det dock hur relevanta 

dessa kvalitetsbegrepp är på grund av avsaknad av mätbara och generaliserande data 

(Bryman 2011, s. 351). Reliabilitet betyder att det finns en tillförlitlighet i studien 

genom att undersöka om utfallet skulle se annorlunda ut om studien skulle göras på nytt 

(Bryman 2011, s. 351). Det var därför svårt att mäta reliabilitet i våra intervjuer eftersom 

vår förstudien speglades av en öppen, kvalitativ ansats (Bryman 2011, s. 351). Även 

replikbarhet skulle vara svåt att testa eftersom det inte är dokumenterat i detalj hur 

studien har genomförts. I förstudien ligger vårt kvalitetsfokus därför på validiteten för 

att bedöma om de slutsatser som uppkommit från förstudien hänger ihop med studiens 

syfte och undersökningsfrågor. Vi kommer inte kunna bedöma slutsatserna utifrån 



  

mätningsvaliditet, intern validitet eller extern validitet. Däremot tas ekologisk validitet i 

beaktning under förstudier för att fånga konsumenterna sociala upplevelser (Bryman 

2011, s. 50-51). Genom semistrukturerad och öppna frågor vill forskarna nå en 

förståelse om konsumenters spontana åsikter, värderingar kunskaper och attityder.  

 
Resultat 

Tabell 10: Resultat från förstudien 

 Kvinnor Män 
Viktiga kriterier med 
transporten 

Leveranstid 
Pris 
Leveransservice 
Information om transporten 

Pris 
Leveranstid 
Pålitlig information 
Leveransservice 

Miljöpåverkande faktorer Koldioxidutsläpp 
Drivmedel 
Ruttens effektivitet 
Fordon 
Vad som helst 

Koldioxidutsläpp  
Drivmedel 
Körsträcka 
Förbrukad energi 
Elbil 
Inget, bryr sig ej 

Information Tydligt 
Roligt 
Liknelser 
Intresseväckande 
Mätbart 
Kort info 
 Konkret 
Snabb förståelse 
Relativ info 
Enkelt och lättförståeligt 
Sticker ut 

Snabb att förstå 
Liknelser 
Total energiåtgång 
Konkret 
Humor 
Seriöst 
Neutralt 
Kort 
Fakta 

Hur informationen 
anpassas 

Individanpassad 
Deskriptiva normer 
Visa på konsekvenser 
Anspela på känslor, berör 
barn 
Konkreta fakta 

Individanpassad 
Kollektivanpassad 
Anspela på samvetet 
Fakta (ej vinklat) 

Format Läs mer-knapp 
Numeriska värden 
Filmsnuttar 
Levande bilder 
Ingen text 

Känd symbol 
Ingen text 

 
 
Resultat från intervju med konsumenter  



  

Respondenterna kommer benämnas vid han eller hon beroende på kön eftersom det kan 

ha en betydande roll. Priset och leveranstiden var de vanligaste förekommande faktorer 

bland respondenterna.  

 

Tre av respondenterna svarade att inte några konkreta faktorer påverkade om de skulle 

välja miljövänlig transport eller inte. Den första tyckte att all info om miljön var positiv, 

bara att någon information kommuniceras överhuvudtaget kommer hon påverkas 

positivt. Den andra upplevde att han måste bli övertygad om att den informationen som 

presenteras faktiskt är sann. För tillfället är han inte övertygad om det. Den sista 

uttryckte att han inte kommer påverkas av information om miljön eftersom han inte bryr 

sig.  

 

Vi såg en tydlig koppling mellan kön och intresse för att konsumera miljövänligt. 

Kvinnorna i förstudien var mer benägna att köpa miljövänliga produkter exempelvis mat 

och kläder och framstod som mindre kritiska till certifieringar och produkter som 

framställs som miljövänliga.  

 

Respondenterna vill inte bli informerade med långa texter. 

 

Vidare blev respondenterna tillfrågade om de påverkas av individanpassad information 

eller mer kollektivistisk information. Exempelvis, om konsumenten drivs av information 

som visar på att samhället mår bättre av att välja ett visst alternativ. Eller om 

konsumenten istället bryr sig om den individuella nyttan som uppstår. Det var blandade 

svar, vissa tyckte att båda alternativen fungerar bra, medan andra föredrog det ena eller 

andra alternativet. De flesta respondenterna uppskattade att få beröm för att de 

konsumerat miljövänligt, medan andra blev misstänksamma eller upplevde att de inte 

kommer påverkas av berömmet. På frågan om de påverkas av företagets övriga 

miljöengagemang svarade kvinnorna ja medan männen svarade nej, alternativt var mer 

tveksamma.  

 

Majoriteten av respondenterna litar mer på statligt utformade certifikationer, medan en 

respondent inte bryr sig och en annan helst vill ha kända symboler.  

 



  

Det var inte tydligt vilken typ av produkt som motiverade konsumenterna att konsumera 

miljövänlig transport. En respondent svarade att hon var mer motiverad att köpa 

miljövänlig transport när det gällde dagligvaruprodukter.  

 

För att respondenterna ska vilja betala mer för miljövänlig transport vid e-handel bör det 

synas att produkten är miljövänlig, att de erhåller tydlig information om produkten och 

att transporten inte skiljer markant i pris från den konventionella transporten. 

 

Priset verkar vara det största hindret för konsumenter att konsumera miljövänligt och det 

uttrycks ofta vara ett hinder för att konsumera miljövänligt. Detta stämde på alla förutom 

på en respondent. Hon konsumerade miljövänligt oavsett pris och hade aldrig upplevt att 

priset var ett hinder för henne.  

 

En respondent gav förslag på ett välgörenhetsprojekt som hon tycker är bra. Det är när 

hon har blivit erbjuden att runda upp till närmaste tiotal eller liknande.  

  



  

Bilaga 2 



Information om miljövänligare transport
Hej!
Vi är två civilekonomstudenter från Linköpings universitet som skriver en magisteruppsats inom
marknadsföring. Vi behöver din hjälp för att hitta fler sätt att bidra till ett bättre klimat och uppmuntra fler
företag att erbjuda miljövänliga transportalternativ. Syftet med enkäten är att undersöka hur konsumenter
som handlar dagligvaror på internet vill ha information om miljövänlig transport. Det är frivilligt att delta
i studien och dina svar är helt anonyma.

Tack för din hjälp!

Varma hälsningar, 
Frida Carlsson och Selma Grahn

*Obligatorisk

Beställa mat på internet
Har du någon gång beställt livsmedel från en matbutik på internet? *
Välj ett alternativ
Markera endast en oval.

 Ja, prenumeration på matkasse
 Ja, livsmedel till hushållet utan att teckna en prenumeration
 Ja, både livsmedel till hushållet och prenumeration på matkasse
 Nej, aldrig Fortsätt till frågan 3.

Det här är en obligatorisk fråga

Beställa mat på internet
Vilka butiker har du beställt livsmedel ifrån? Tryck i alla butiker som du har har handlat ifrån *
Markera alla som gäller.

 ICA
 COOP
 MatHem
 Family food
 Hemköp
 Linas Matkasse
 Citygross
 Middagsfrid
 Årstiderna
 Övrigt: 

Det här är en obligatorisk fråga

Om du skulle överväga att välja miljövänligare transport från en
matbutik på internet, hur mycket begränsas du av...
Att du inte har kunskap om den miljövänligare transporten? *
Markera endast en oval.



1 2 3 4 5

Väldigt lite Väldigt mycket
Det här är en obligatorisk fråga
"Onödig ansträngning"? (t.ex. tidskrävande, svårt att jämföra med andra alternativ och svårtillgängligt) *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Väldigt lite Väldigt mycket
Det här är en obligatorisk fråga
Bristande tillit till att transporten är miljövänlig *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Väldigt lite Väldigt mycket
Det här är en obligatorisk fråga
Priset? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Väldigt lite Väldigt mycket
Det här är en obligatorisk fråga

Om en oberoende part kontrollerar att transporten är miljövänlig,
hur förändras ditt förtroende till att transporten är miljövänlig?
Markera endast en oval.

 Ökat förtroende
 Oförändrat förtroende
 Minskat förtroende

Det här är en obligatorisk fråga

Tänk dig in i situationen att du ska välja transportalternativ vid
utcheckningen när du handlar livsmedel på internet
Vilket av nedanstående format skulle motivera dig mest till att välja en miljövänligare transport? (Välj 1
alternativ) *
Markera endast en oval.

 Bild som informerar om miljövänligare transport



 Videoklipp som informerar om miljövänligare transport

 Detaljerad text som informerar om miljövänligare transport



 Kortare faktatext som informerar om miljövänligare transport

 Siffror som informerar om miljövänligare transport

 Symbol som informerar om miljövänligare transport
Det här är en obligatorisk fråga
Hur avgörande tror du att informationens visuella format är för att du ska välja det miljövänligare
transportalternativet? (bild, video, text, siffror eller symbol) *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls avgörande Väldigt avgörande
Det här är en obligatorisk fråga

Vad ger dig...
Bäst kunskap om den miljövänligare transporten? *
Markera endast en oval.

 Bild som informerar om miljövänligare transport
 Videoklipp som informerar om miljövänligare transport
 Detaljerad text som informerar om miljövänligare transport
 Kortare faktatext som informerar om miljövänligare transport
 Siffror som informerar om miljövänligare transport
 Symbol som informerar om miljövänligare transport
 Övrigt: 

Det här är en obligatorisk fråga
Minst ansträngning för att utvärdera den miljövänligare transporten? *
Markera endast en oval.

 Bild som informerar om miljövänligare transport



 Videoklipp som informerar om miljövänligare transport
 Detaljerad text som informerar om miljövänligare transport
 Kortare faktatext som informerar om miljövänligare transport
 Siffror som informerar om miljövänligare transport
 Symbol som informerar om miljövänligare transport
 Övrigt: 

Det här är en obligatorisk fråga
Störst förtroende för den miljövänligare transporten *
Markera endast en oval.

 Bild som informerar om miljövänligare transport
 Videoklipp som informerar om miljövänligare transport
 Detaljerad text som informerar om miljövänligare transport
 Kortare faktatext som informerar om miljövänligare transport
 Siffror som informerar om miljövänligare transport
 Symbol som informerar om miljövänligare transport
 Övrigt: 

Det här är en obligatorisk fråga
Störst betalningsvilja för den miljövänligare transporten?
Markera endast en oval.

 Bild som informerar om miljövänligare transport
 Videoklipp som informerar om miljövänligare transport
 Detaljerad text som informerar om miljövänligare transport
 Kortare faktatext som informerar om miljövänligare transport
 Siffror som informerar om miljövänligare transport
 Symbol som informerar om miljövänligare transport
 Övrigt: 

Det här är en obligatorisk fråga

Om du ska välja den miljövänligare transporten, vad skulle
minska prisets betydelse?
Välj alla alternativ du håller med om *
Markera alla som gäller.

 Ökad bekvämlighet (t.ex. mindre tidskrävande, lätt att jämföra med andra alternativ och
lättillgängligt)

 Ökat förtroende till den miljövänliga transporten
 Ökad kunskap om det miljövänliga transportalternativet
 Inget

Välj högst 3 alternativ.
Det här är en obligatorisk fråga

Vad motiverar dig mest till att konsumera miljövänligt? (Välj max
2 drivkrafter som stämmer bäst in på dig)
*
Markera alla som gäller.

 Att det syns att jag handlar miljövänligt, vilket är bra för min image och sociala status
 Att jag är bekant med produkten från tidigare situationer i livet
 Att jag vill att miljön och min omvärld mår bra



 Att jag mår bra av att göra goda gärningar för andra
 Att jag förstår sambandet mellan mitt val och konsekvenserna på miljön
 Att jag får belöning i form av positiv feedback
 Att jag tar ansvar för min miljöpåverkan
 Att jag ser andra som väljer miljövänligt och därför vill jag göra likadant
 Att jag får belöning i form av pengar
 Inget av ovanstående, jag motiveras av andra faktorer
 Inget av ovanstående, jag blir inte motiverad till att konsumera miljövänligt

Välj högst 2 alternativ.
Det här är en obligatorisk fråga
Hur avgörande tror du det är att informationen anspelar på dina personliga drivkrafter för att du ska välja
det miljövänligare transportalternativet? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Inte alls avgörande Väldigt avgörande
Det här är en obligatorisk fråga
Skulle prisets betydelse minska om informationen anspelade på dina personliga drivkrafter? *
Markera endast en oval.

 Ja
 Nej
 Kanske

Det här är en obligatorisk fråga

Nu har du bara sista delen av enkäten kvar!

Bra jobbat!

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig ?
Jag anser att människan missbrukar miljön *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5



Instämmer inte alls Instämmer helt
Det här är en obligatorisk fråga
Jag är orolig för miljöproblemen i världen *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Instämmer inte alls Instämmer helt
Det här är en obligatorisk fråga
Jag blir känslomässigt engagerad i miljöfrågor *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Instämmer inte alls Instämmer helt
Det här är en obligatorisk fråga

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig ?
Jag handlar ofta produkter eller tjänster som är märkta som “miljövänliga” (skonsamma mot naturen) *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Instämmer inte alls Instämmer helt
Det här är en obligatorisk fråga
Jag handlar ofta produkter eller tjänster som inte innehåller några alls eller väldigt få kemikalier *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Instämmer inte alls Instämmer helt
Det här är en obligatorisk fråga
Jag handlar ofta produkter eller tjänster som använder återvinningsbara förpackningar *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Instämmer inte alls Instämmer helt
Det här är en obligatorisk fråga

Om dig
Hur mycket tid lägger du på att utvärdera valet av transport när du handlar livsmedel eller matkassar på
internet? *
Markera endast en oval.

 7 sekunder eller mer
 6 sekunder eller mindre
 Ingen tid

Det här är en obligatorisk fråga
Vad är det första du tänker på när du ser miljövänliga produkter? *
Markera endast en oval.

 Jag ser inga fördelar med miljövänliga produkter
 Jag ser fördelar, men jag ser ändå ingen mening med att konsumera miljövänliga produkter
 Jag ser fördelar, men jag vill inte betala mer för miljövänliga produkter



 Jag ser fördelar och jag vill gärna betala mer för miljövänliga produkter
Det här är en obligatorisk fråga
Tänker du på transporters miljöpåverkan när du väljer mellan olika transportalternativ? *
Markera endast en oval.

 Ja
 Nej
 Ibland

Det här är en obligatorisk fråga
Vilket påstående stämmer bäst in på dig? *
Markera endast en oval.

 Jag är kärleksfull, hjälpsam och har goda relationer med andra
 Jag är målinriktad, prioriterar självförverkligande och är självständig

Det här är en obligatorisk fråga

Vem är du?
Senast slutförda utbildning *
Markera endast en oval.

 Folkskola/grundskola eller liknande
 Gymnasieutbildning/yrkesskola/folkhögskola
 1-3 år på universitets- eller högskoleutbildning
 Mer än 3 år på universitets- eller högskoleutbildning
 Övrigt: 

Det här är en obligatorisk fråga
Vad är din huvudsakliga sysselsättning? *
Markera endast en oval.

 Anställd
 Egenföretagare
 Pensionär
 Student
 Arbetssökande
 Övrigt: 

Det här är en obligatorisk fråga
Månadsinkomst före skatt *
Markera endast en oval.

 Mindre än 10 000
 10 000 - 20 000
 20 001 - 30 000
 30 001 - 40 000
 40 001 - 50 000
 50 001 - 60 000
 Mer än 60 000

Det här är en obligatorisk fråga
Juridiskt kön *
Markera endast en oval.

 Man
 Kvinna

Det här är en obligatorisk fråga
Ålder (svara i siffror) *

Det här är en obligatorisk fråga



Civilstånd *
Markera endast en oval.

 Gift
 Sambo
 Särbo (i relation men bor inte ihop)
 Singel
 Övrigt: 

Det här är en obligatorisk fråga
Har du barn? *
Markera endast en oval.

 Ja
 Nej Sluta fylla i det här formuläret.

Det här är en obligatorisk fråga

Fortsättning på tidigare fråga
Bor barnet/något av barnen fortfarande hemma med dig? *
Markera endast en oval.

 Ja
 Nej

Det här är en obligatorisk fråga
Skicka

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
6 % ifyllt

Tillhandahålls av

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. 
Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor
Redigera detta formulär
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