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Sammanfattning 
Examensarbetets titel: Gapar unga konsumenter efter hållbara livsmedel? - En kvalitativ           

studie av möjliga gap i köpprocessen och dess bakomliggande faktorer vid ungas konsumtion             

av hållbara livsmedel 

Seminariedatum: 2020-06-03 
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Författare: Viktor Fanedl, Sandra Persson och Mikaela Vanselius 

Handledare: Nikos Macheridis 

Nyckelord: Hållbar konsumtion, Livsmedel, Gap, AIDA-modellen, Konsumentbeteende  

Syfte: Uppsatsen syftar till att skapa en förståelse för var gap uppstår i köpprocessen, hur               

olika faktorer påverkar uppkomsten av dessa gap och vilken betydelse dessa faktorer har i              

förhållande till varandra, vid konsumtion av hållbara livsmedel hos hållbarhetsintresserade          

unga i åldern 18-29 år.  

Metod: Studien har en kvalitativ forskningsmetod med en abduktivt forskningsansats. Studien           

är genomförd utifrån ett tolkningsperspektiv och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.  

Teoretiska perspektiv: Den genomförda studien utgår från fyra teorier om          

konsumentbeteende: Attitude-behavior gap, Theory of planned behavior, SHIFT och         

Value-belief-norm theory. Dessa används för att skapa en förståelse för bakomliggande           

faktorer till att gap uppkommer i köpprocessen. Vidare har AIDA-modellen använts för att             

skapa en förståelse för mellan vilka steg i köpprocessen som gap uppstår.  

Empiri: Det empiriska materialet består av 12 semistrukturerade intervjuer genomförda med           

hållbarhetsintresserade unga i åldrarna 18-29 år.  

Resultat: De faktorer som skapar betydelsefulla gap i AIDA-modellen är kunskap,           

värderingar, incitament, vanor och social omgivning. Gap uppkommer utifrån analysen          

mellan samtliga steg i AIDA-modellen. Faktorerna attityd och enskilda individen anses utifrån            

respondenternas svar inte vara betydande faktorer för uppkomsten av gap i AIDA-modellen.            

De faktorer som har störst betydelse för uppkomsten av gap är utifrån respondenternas svar              

faktorerna incitament och vanor.  
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Abstract  
Title: Do young consumers demand sustainable groceries? - A qualitative study of possible             

gaps in the purchasing process and its underlying factors for young consumer's consumption             

of sustainable groceries 

Seminar date: 2020-06-03 

Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration,        

Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr 

Authors: Viktor Fanedl, Sandra Persson and Mikaela Vanselius 

Advisor: Nikos Macheridis 

Key words: Sustainable consumption, Groceries, Gap, AIDA-model, Consumer behavior,  

Purpose: The purpose of the thesis is to create an understanding of where gaps emerges in the                 

purchasing process, how different factors affects the emergence of these gaps, and what             

significance these factors have in relationship to each other, for the consumption of             

sustainable groceries amongst young consumers between 18-29 years old with an interest in             

sustainability. 

Methodology: The study holds a qualitative scientific method with an abductive approach.            

The study has been executed from an interpretive and a social constructive perspective. 

Theoretical perspectives: The study is based on four theories concerning consumer behavior:            

Attitude-behavior gap, Theory of planned behavior, SHIFT and Value-belief-norm theory.          

These have been used to create an understanding of underlying factors regarding the             

emergence of gaps in the purchasing process. Furthermore, the AIDA-model has been used to              

create an understanding of between which steps in the purchasing process that gaps emerges. 

Empirical foundation: The empirical material consists of 12 semi-structured interviews with           

young people in the ages of 18-29 years, with an interest in sustainability. 

Conclusions: The factors creating substantial gaps in the AIDA-model are knowledge, values,            

incentives, habits and the social environment. These factors create gaps between all steps in              

the AIDA-model. The factors attitude and individual self are, given the respondents answers,             

not deemed to be decisive factors concerning the emergence of gaps in the AIDA-model. The               

factors with greatest significance for the emergence of gaps given the respondents answers,             

are incentives and habits. 
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1. Inledning 
I det första kapitlet introduceras ämnet hållbar konsumtion, med särskilt fokus på livsmedel.             

Även fenomenet kring gap mellan konsumenters attityder och beteende introduceras. Denna           

introduktion följs av en problematisering kring gapen, med fokus på unga           

hållbarhetsintresserade konsumenter och livsmedel. Kapitlet avslutas med studiens syfte.  

 

1.1 Bakgrund 
WWF (2019) beskriver att jordens befolkning under 2019 konsumerade för 1,7 planeter, i             

Sverige konsumerade befolkningen för fyra planeter. Detta går emot tanken om en hållbar             

utveckling, vilken enligt FN definieras som “En utveckling som tillfredsställer dagens behov            

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (UNDP,           

2017)  

 

Hållbar utveckling bygger på hållbarhet inom tre olika områden: social, miljö och ekonomi             

(UNDP, 2017). Hållbar konsumtion och produktion behandlas i klimatmål 12 i Agenda 2030,             

där hållbar konsumtion vid Oslo Symposium 1994 definierades enligt följande:  

 

The use of services and related products, which respond to basic needs and bring a better quality of                  

life while minimizing the use of natural resources and toxic materials as well as the emissions of                 

waste and pollutants over the life cycle of the service or product so as not to jeopardize the needs                   

of further generations. (United Nations, u.å)  

 

Flera företag har som följd av ökad medvetenhet om klimathotet valt att inkludera ett              

hållbarhetstänk i verksamheten. Detta kallas för en Corporate Social Responsibility-strategi          

(CSR-strategi) och handlar om ett företags åtagande utöver det som är definierat i ett              

regelverk (Borglund, De Geer, Sweet, Frostenson, Lerpold, Nordbrand, Sjöström & Windell,           

2012). Åtagandet innefattar flera områden, bland annat minskad miljöpåverkan (Borglund et           

al. 2012). För att CSR-strategier ska vara framgångsrika krävs enligt Vitell (2015) att samtliga              

initiativ går i linje med konsumenters intresse. Således behöver en CSR-strategi kombineras            

med en så kallad Consumer Social Responsibility-strategi (CnSR-strategi) för att vara           

gynnsam (Vitell, 2015). Caruana och Chatzidakis (2014) beskriver att CnSR handlar om när             
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socialt medvetna eller motiverade konsumenter köper etiska produkter som matchar deras           

åsikter i frågan. Detta ansvarsfulla agerande inkluderar bland annat ansvarstagande för miljön            

(Öberseder, Schlegelmilch, Murphy & Gruber, 2014). Förutom att företagen tar ett ansvar är             

konsumenterna således en viktig del i att skapa en hållbar utveckling. 

 

I den kvantitativa undersökningen “Allmänheten om klimatet” rapporteras att 95 % av            

Sveriges befolkning tror att klimatförändringar kommer att påverka Sverige (Gullers Grupp           

Rapport, 2018). Vidare uppger 78 % av de svarande att de tror att de själva genom medvetna                 

val kan var med och bromsa klimatförändringarna (Gullers Grupp Rapport, 2018). I en             

undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av ICA (2018) uppger över 70 % att de                

kan tänka sig att handla mer klimatsmart. Undersökningen visar vidare att 68 % i åldrarna               

18-29 år har klimatångest och 63 % i åldersgruppen tror att valet av livsmedel i ganska eller                 

mycket stor utsträckning påverkar klimatavtrycket (ICA, 2018).  

 

Även forskning av Dutta (2014) tyder på en ökad oro för klimatet, vilket kan påverka               

konsumenters beslutsprocess vid köp. Svensk Handels (2018) hållbarhetsundersökning visar         

att fyra av fem konsumenter tycker att det är viktigt att handla från hållbara företag och                

företag uppger att de upplever ett större intresse hos kunderna i hållbarhetsfrågor. Den             

bransch där svenskar uttrycker störst vilja att konsumera hållbart beskrivs i samma rapport             

som livsmedelsbranschen, där nio av tio tycker det är viktigt att livsmedel är hållbart              

producerade (Svensk Handel, 2018). De svenska hushållens konsumtion av livsmedel utgör i            

dagsläget omkring en tredjedel av hushållens totala utsläpp och spelar således en viktig roll i               

konsumenters klimatpåverkan (Livsmedelsverket, 2020). 

 

Flera studier tyder på att det finns en koppling mellan konsumenters oro för klimatet och               

hållbar konsumtion. Bland annat menar Cheung och To (2019) att miljömedvetenhet påverkar            

inställningen till miljöfrågor och således graden av grönt köpbeteende. Däremot beskriver           

rapporten presenterad av Svensk Handel (2018) att det inte går att se ett förändrat beteende               

hos konsumenter avseende efterfrågan på miljömärkta eller etiskt märkta livsmedel. Dock           

konstateras att fler konsumenter idag väljer att äta vegetariskt jämfört med tidigare (Svensk             

Handel, 2018).  
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Fenomenet som beskrivs ovan, där konsumenter trots positiva attityder inte väljer att            

konsumera hållbara produkter, benämns ofta som “Attitude-behavior gap” (Chatzidakis,         

Hibbert & Smith, 2007).  

 

1.2 Problem 

Ett flertalet undersökningar beskriver att det finns en uttryckt önskan bland konsumenter att             

konsumera hållbart (ICA, 2018; Svensk Handel, 2018). Den yngre åldersgruppen är särskilt            

engagerade i frågan, vilket bland annat en SIFO-undersökning på uppdrag av ICA (2018)             

visar. Trots detta belyser rapporten från Svensk Handel (2018) en problematik i att det inom               

dagligvaruhandeln, som till största del består av livsmedel, inte går att se en ökad hållbar               

konsumtion. Uppkomsten av denna typ av gap mellan medvetenhet och faktisk konsumtion av             

hållbara produkter problematiseras bland annat av Couto, Tiago, Gil, Tiago och Faria (2016),             

som menar att europeiska konsumenter trots hög medvetenhet kring miljöproblem inte är            

villiga att köpa gröna produkter. Denna typ av gap blir på grund av de unga konsumenternas                

engagemang i hållbarhet (ICA, 2018; Horvatovic, 2018) extra intressant att undersöka i den             

yngre åldersgruppen.  

 

Denna typ av gap är problematiska ur ett flertal perspektiv. Livsmedelsbranschen har enligt             

Handelsrådet (2015) en viktig roll i att skapa en hållbar utveckling. Detta genom att erbjuda               

hållbara produkter med en lägre miljöpåverkan (Handelsrådet, 2015). Det finns också stora            

möjligheter till ett förbättrat hållbarhetsarbete inom livsmedel (Handelsrådet, 2015). Det är av            

stor vikt för företag som vill erbjuda en hållbar produkt på livsmedelsmarknaden att förstå              

konsumentbeteendet gällande hållbara livsmedel, för att kunna anpassa marknadsföring och          

strategi till konsumentbeteendet (Couto et al. 2016). Att skapa förståelse för vad gapen beror              

på är således av stor vikt för att driva försäljning av hållbara livsmedel (Couto et al. 2016).  

 

Att öka hållbarhetsarbetet är idag högt prioriterat inom dagligvaruhandeln i Sverige (Svensk            

dagligvaruhandel, u.å). Konsumenter bidrar i hög utsträckning till livsmedelskategorins         

hållbarhetsarbete enligt Tukker, Huppes, Guinée, Heijungs, de Koning, van Oers, Suh,           

Geerken, Van Holderbeke, Jansen och Nielsen (2006). De varor som köps inom            

livsmedelskategorin står för omkring 20-30 % av påverkan på miljön, exempelvis genom            
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växthusgasutsläpp, försurning och användning av miljögifter (Tukker et al. 2006). Av den            

totala övergödningen står livsmedel för 50 % (Tukker et al. 2006). För att genom ökad hållbar                

konsumtion minska livsmedelsbranschens miljöpåverkan är det således viktigt att förstå          

relationen mellan konsumenters uppmärksamhet och deras faktiska konsumtion av livsmedel.          

Att förstå och kunna påverka konsumtionen av hållbara livsmedel ger vidare möjlighet att             

bidra till ökad hållbarhet inom livsmedelskonsumtionen (Tukker et al. 2006). 

 

Peattie (2001) belyser i sin artikel en problematik i att många företag investerar mer i               

hållbarhet för att tillfredsställa ett upplevt behov hos gröna konsumenter, men att företagen             

inte får något gensvar från konsumenterna i termer av faktisk konsumtion. Författaren menar             

att detta beror på svårigheterna att förstå fenomenet “grön konsumtion” (Peattie, 2001).  

 

Att konsumenter trots uttryckt vilja att konsumera hållbart inte väljer att konsumera hållbara             

livsmedel kan bero på ett flertal faktorer, vilket har belyst i tidigare forskning och teorier               

kring fenomenet. Bland annat menar Couto et al. (2016) att om en konsument ska köpa en                

produkt är det viktigt att värdet av produkten upplevs som tillräckligt högt. Konsumenter är              

intresserade av att konsumera hållbara produkter, men intentionen efterlevs inte på grund av             

att värdet på hållbara produkter uppfattas som otydligt (Couto et al. 2016). Vidare menar              

Couto et al. (2016) att det huvudsakliga problemet ligger i att konsumenter inte ser tillräckligt               

stor skillnad på hållbara produkter och jämförbara alternativ som inte är hållbara. Således kan              

det motiveras att konsumenter inte är villiga att betala mer för hållbara produkter (Couto et al.                

2016).  

 

Även Ginsberg och Bloom (2004) menar att hållbara produkter inte är konkurrenskraftiga.            

Hållbarhet prioriteras inte över andra produktattribut och konsumenter väljer således          

produkter med andra attribut som anses viktigare. Dessutom finns en uppfattning att hållbara             

produkter håller lägre kvalitét, vilket också kan bidra till att hållbara produkter väljs bort              

(Ginsberg & Bloom, 2004).  

 

Anselmsson, Bondesson och Johansson (2014) tar också upp hållbara livsmedels brist på            

konkurrenskraft i sin studie. Studien visar att konsumenter i låg utsträckning är villiga att              

betala ett prispremium för CSR (Anselmsson, Bondesson & Johansson, 2014). Detta           
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problematiseras eftersom att CSR-varumärken på grund av höga produktionskostnader många          

gånger måste ta ut en prispremie på sina produkter (Anselmsson, Bondesson & Johansson,             

2014).  

 

Vermeir och Verbeke (2006), som har studerat gap mellan intention och faktisk konsumtion             

av hållbara livsmedel, menar att det även krävs högre involvering och uppfattad effektivitet             

hos konsumenterna för att de ska börja konsumera mer hållbar mat. Vidare tas tillgänglighet              

och sociala normer upp som bidragande faktorer till att gap mellan intentioner och faktisk              

konsumtion uppstår (Vermeir & Verbeke, 2006).  

 

Vidare beskrivs livsmedelsbranschen som den bransch där svenskar uttrycker störst vilja att            

konsumera hållbart (Svensk Handel, 2018). Livsmedelsbranschen är en kategori där ett flertal            

forskare, bland annat Chatzidakis, Hibbert och Smith (2007) samt Vermeir och Verbeke            

(2006), beskriver att det finns gap mellan attityder och faktisk konsumtion.  

 

Ovan nämnd forskning visar ett flertal bakomliggande orsaker till att gap i köpprocessen             

uppstår vid konsumtion av hållbara varor. I förhållande till tidigare forskning inom ämnet             

krävs det för att öka konsumtionen av hållbara livsmedel och minska gap, en djupare              

förståelse för vilka faktorer som påverkar uppkomsten av dessa gap. Vidare har lite forskning              

gjorts på hur faktorer som orsakar gap påverkar varandra och var i konsumentens köpprocess              

gapen uppstår. Det blir således intressant att skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som               

påverkar uppkomsten av gap, hur faktorerna samverkar och var i köpprocessen dessa gap             

uppstår. Detta ligger till grund för studiens syfte.  
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1.2.1 Problemformulering  

De problemformuleringar som arbetet syftar till att besvara är följande: 

● Vilken betydelse har olika bakomliggande faktorer för uppkomsten av gap i           

köpprocessen vid konsumtion av hållbara livsmedel hos hållbarhetsintresserade unga i          

åldern 18-29 år?  

● Var i köpprocessen uppstår dessa gap?  

 

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att skapa en förståelse för var gap uppstår i köpprocessen, hur olika               

faktorer påverkar uppkomsten av dessa gap och vilken betydelse dessa faktorer har i             

förhållande till varandra, vid konsumtion av hållbara livsmedel hos hållbarhetsintresserade          

unga i åldern 18-29 år.  
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2. Teori 
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensram som uppsatsen baseras på. I kapitlet             

presenteras AIDA-modellen som används för att förstå köpprocessen och för att identifiera            

mellan vilka steg i köpprocessen gap kan uppstå. Huvuddelen av kapitlet presenterar teorier             

om konsumentbeteende, som används för att identifiera möjliga faktorer till att gapen uppstår. 

 

2.1 AIDA-modellen  
Michaelson och Stacks (2011 återgiven i Hassan, Nadzim & Shiratuddin, 2015) menar att             

AIDA-modellen är en av de mest vedertagna modellerna över köpprocessen inom           

marknadsföring.  

 

Alla köpprocesser går enligt Dahlén, Lange och Rosengren (2017) att dela upp i tre delar. Den                

första delen är kognitiv och reflekterar kunskap och kännedom om produkten (Dahlén, Lange             

& Rosengren, 2017). Den andra delen är affektiv och handlar om åsikter och tankar kring               

produkten (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017). Den sista delen handlar om beteende, vilket             

reflekterar den faktiska handlingen (Kotler & Keller, 2016).  

 

AIDA-modellen består av fyra steg: Attention (vidare benämnt uppmärksamhet), interest          

(vidare benämnt intresse), desire (vidare benämnt begär) och action (vidare benämnt faktisk            

konsumtion) (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017). AIDA-modellen beskriver resan som en           

konsument genomgår, från uppmärksamhet till faktisk konsumtion (Ghirvu, 2013).         

Michaelson och Stacks (2011 återgiven i Hassan, Nadzim & Shiratuddin, 2015) menar att en              

individ i köpprocessen följer samtliga modellens steg, från uppmärksammande av produkten           

till faktisk konsumtion. Strong (1925 återgiven i Ghirvu, 2013) menar att AIDA-modellens            

olika steg kan användas för att analysera effekterna av ett budskap från uppmärksamhet, till              

faktisk konsumtion.  
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Figur 1. Egengjord illustration över AIDA-modellens fyra steg (Kotler & Keller, 2016).  

 

Uppmärksamhet handlar om att fånga uppmärksamhet och skapa en medvetenhet om stimulin            

eller produkten (Lee & Hoffman, 2015). Produkten bör marknadsföras på ett sätt som gör              

konsumenten medveten om att den finns, men som också skapar långvarig uppmärksamhet            

(Ghirvu, 2013). Kotler och Keller (2016) menar att uppmärksamhet är ett kognitivt stadie.  

 

Intresse handlar om att öka kundens nyfikenhet och intresse (Lee & Hoffman, 2015). Ett              

intresse reflekteras när det aktivt uttrycks med koppling till en specifik produkt eller stimuli              

(Ghirvu, 2013). Kotler och Keller (2016) menar att intresse är ett affektivt stadie.  

 

Begär handlar om att skapa en önskan efter produkten (Lee & Hoffman, 2015).             

Marknadsförare bör fokusera på att få köparen att fatta ett köpbeslut (Ghirvu, 2013). Kotler              

och Keller (2016) menar att begär är ett affektivt stadie.  

 

Faktisk konsumtion handlar om att skapa köpintention (Lee & Hoffman, 2015).           

Marknadsföraren måste således uppmuntra köpet (Ghirvu, 2013). Kotler och Keller (2016)           

menar att faktisk konsumtion är ett beteende-stadie.  

 

 

 

 

 

 

13 



 

2.2 Teorier om konsumentbeteende  

2.2.1 Attitude-behavior gap och Theory of planned behavior  

Gap som uppstår mellan stegen i AIDA-modellen kan förstås utifrån teorin Attitude-behavior            

gap. I den utökade versionen av Attitude-behavior gap förklarar Kollmuss och Agyeman            

(2002) faktorerna bakom den diskrepans i åsikter och faktiskt beteende som ofta existerar hos              

konsumenter vid hållbar konsumtion. Tidigare forskning inom området har försökt förklara           

konsumenters förmågor att skapa ett hållbart konumentbeteende genom att grunda det i            

konsumenters generella attityd gentemot och medvetenhet om miljön, där en större           

miljömedvetenhet i teorin bör leda till en mer hållbar konsumtion (Kollmuss & Agyeman,             

2002). Detta antagande, som ett flertal organisationer världen över använder i sin            

kommunikation, kritiseras delvis av Kollmuss och Agyeman (2002).  

 

Även om en generell baskunskap om miljön och aktuella miljöproblem anses vara en             

nödvändighet för att forma ett hållbart konsumentbeteende, beskriver Kollmuss och Agyeman           

(2002) att ett flertal andra faktorer också är viktiga att beakta. Kollmuss och Agyeman (2002)               

bygger det teoretiska ramverket på ett flertal interna och externa faktorer, som samtliga spelar              

roll i att forma ett hållbart konsumentbeteende. Dessa illustreras i figur 2.  
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Figur 2. Faktorer som påverkar konsumenters hållbarhetsbeteende enligt Attitude-behavior 

gap (Kollmuss & Agyeman, 2002).  

Attitude-behavior gap beaktar konsumenternas generella miljömedvetenhet (Kollmuss &        

Agyeman, 2002). Denna generella miljömedvetenhet beskriver Kollmuss och Agyeman         

(2002) som ett resultat av konsumentens samlade kunskaper, attityder, värden, känslor,           

rädslor och känslomässiga engagemang. Teorin belyser även påverkan av interna faktorer           

såsom personlighet och motivation (Kollmuss & Agyeman, 2002).  

Motivation bedöms vara centralt i att skapa nya vanor och beteenden (Kollmuss & Agyeman,              

2002). Moisander (2007) menar att motivation utgår från två olika motiv, primära och             

selektiva. Moisander (2007) beskriver att de primära motiven består av de anledningar som får              

en individ att agera eller avstå från att agera i en riktning, till exempel att konsumera mer                 

hållbart. De selektiva motiven är konkreta situationer individen ställs inför för att uppnå de              

primära motiven, till exempel att konsumera mer hållbara livsmedel trots hinder (Moisander,            

2007). De primära motiven, som ofta är altruistiska i sin karaktär, tenderar enligt Kollmuss              

och Agyeman (2002) att åsidosättas till förmån för de selektiva motiven. De selektiva motiven              

är ofta personliga och ses i förhållande till ett konkret alternativ, exempelvis ett tidigare              

föredragit livsmedel som är sämre för miljön (Kollmuss & Agyeman, 2002). Således uppstår             

15 



 

enligt Kollmuss och Agyeman (2002) en diskrepans mellan vad individen vill göra, de             

primära motiven och vad individen faktiskt gör, de selektiva motiven. Denna diskrepans            

menar de baseras på värderingar och kunskap kontra vanor. Värderingar och kunskap tenderar             

att forma primära motiv, medan vanor formar selektiva motiv (Kollmuss & Agyeman, 2002).  

Kollmuss och Agyeman (2002) menar vidare att externa faktorer såsom politik,           

sociokulturella faktorer och rådande ekonomisk situation är faktorer som påverkar hur och            

varför en individ väljer att konsumera mer hållbart. Konsumenter tenderar att välja            

miljövänliga alternativ när vinningen av att välja den hållbara produkten bedöms vara relativt             

påtaglig (Kollmuss & Agyeman, 2002).  

De interna och externa faktorerna är avgörande för att skapa ett nytt beteende enligt Kollmuss               

och Agyeman (2002). Andra faktorer, såsom vanor, klassificerar författarna som barriärer som            

kan hämma utvecklingen av ett nytt beteende. Kollmuss och Agyeman (2002) menar att             

konsumentens vilja och möjlighet att förändra beteendet försvagas av brist på           

miljömedvetenhet, interna möjligheter samt interna och externa incitament. Den sista          

barriären i teorin beskriver de som det upplevda behovet att förändra tidigare vanor. Trots en               

välvilja att konsumera hållbart, krävs det enligt Kollmuss och Agyeman (2002) att hållbar             

konsumtion sker kontinuerligt för att forma en ny vana. Vidare menar Kollmuss och Agyeman              

(2002) att en potentiell barriär kvarstår efter att ett hållbart konsumtionsbeteende har uppnåtts.             

Denna barriär beskrivs som att negativ eller otillräcklig feedback om beteendet från andra             

individer kan påverka konsumentens interna faktorer negativt (Kollmuss & Agyeman, 2002).  

Teorin Attitude-behavior gap bygger delvis på Ajzens (1991) Theory of planned behavior, en             

teori som syftar till att prediktera vilka faktorer som ligger bakom konsumentbeteende.            

Theory of planned behavior bygger på tre grundpelare: attityden mot det önskade beteendet,             

sociala normer och den uppfattade kontrollen över beteendet (Ajzen, 1991). Samtliga           

grundpelare påverkar konsumentens intention att anamma beteendet, exempelvis att         

konsumera mer hållbart (Ajzen, 1991).  
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Attityder mot beteendet bygger på konsumentens subjektiva föreställningar om potentiella          

konsekvenser och huruvida dessa är positiva eller negativa för individen (Ajzen, 1991).  

 

Sociala normer handlar om mängden externa påtryckningar och samhällets syn på beteendet            

(Ajzen, 1991).  

 

Den uppfattade kontrollen av beteendet handlar om hur konsumenten bedömer möjligheten att            

kunna anpassa sig till och upprätthålla beteendet (Ajzen, 1991). Vidare menar Ajzen (1991)             

att en större uppfattad kontroll gör det lättare för konsumenten att anamma det önskade              

beteendet. 

 

Figur 3. Theory of planned behavior (Ajzen, 1991).  

Samtliga tre grundstenar påverkar och formar intentionen till att skapa ett beteende (Ajzen,             

1991). Intentionen ses som den drivande faktorn enligt Ajzen (1991). Ajzen (1991) menar             

således att det är intentionen som direkt driver beteende och inte attityden mot området eller               

det önskade beteendet. Detta innebär att mindre fokus bör ligga på konsumenters attityder och              

mer fokus på vad deras intentioner till beteendet är (Ajzen, 1991). Teorin, som än generell i                

sin utformning, ger möjlighet att förstå beteende på både generella och specifika områden             

(Ajzen, 1991).  
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2.2.2 SHIFT 

Attitude-behavior gap diskuterar barriärer som gör att en individ fastnar i gamla            

beteendemönster (Kollmuss & Agyeman, 2002). White, Habib och Hardisty (2019)          

presenterar i ramverket SHIFT istället vad som tenderar att driva en förändring i             

konsumentbeteende till mer hållbart. Detta ökar möjligheten för organisationer att bättre förstå            

hur konsumenten kan nås och därigenom hur konsumentbeteendet kan förändras (White,           

Habib & Hardisty, 2019). Således kompletterar ramverket SHIFT den teori presenterad i            

Attitude-behavior gap eftersom ramverket förklarar vilka faktorer som bidrar till ändrat           

konsumentbeteende. Ramverket bygger på fem huvudsakliga faktorer: 

● Social influence (vidare benämnt socialt inflytande)  

● Habit formation (vidare benämnt vanor)  

● Individual self (vidare benämnt enskilda individen)  

● Feelings and cognition (Vidare benämnt känslor och kognition)  

● Tangibility (Vidare benämnt påtaglighet)  

(White, Habib & Hardisty, 2019) 
 

Socialt inflytande bygger på antagandet att konsumenter påverkas av sin omgivning och andra             

människors åsikter, beteenden och förväntningar (White, Habib & Hardisty, 2019).          

Abrahamse och Steg (2013) menar att sociala faktorer, däribland påtryckningar från           

närstående individer, är en av de faktorer som i hög grad påverkar konsumenten att förändra               

sitt beteende till mer hållbart. White, Habib och Hardisty (2019) lyfter huvudsakligen fram             

sociala normer, identiteter och önskvärdhet som viktigt.  

Sociala normer bygger enligt White, Habib och Hardisty (2019) på en tro om vad som anses                

lämpligt och accepterat i givna situationer. De menar att när en större grupp individer              

anpassar sig till specifika beteenden, till exempel återvinning eller kompostering, skapas           

större incitament för den enskilda individen att göra likadant. Vidare menar White, Habib och              

Hardisty (2019) att social identitet bygger på viljan att framstå på ett visst sätt, antingen som                

enskild individ eller som större grupp. Social önskvärdhet handlar i sin tur om en önskan att                

framställas på ett särskilt vis inför andra, exempelvis genom att använda hållbara            

transportmetoder, för att vinna social status (White, Habib & Hardisty, 2019).  
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Vanor är en stark faktor som förklarar individers beteenden enligt White, Habib och Hardisty              

(2019). Många beteenden är rutinmässiga och för att förändra ett beteende krävs det att en               

vana bryts och ersätts av en ny (White, Habib & Hardisty, 2019). Donald, Cooper och               

Conchie (2014) menar att matkonsumtion och val av livsmedel till stor del sker rutinmässigt.              

För att bryta redan befintliga vanor bland konsumenter och för att möjliggöra ett hållbart              

beteende menar White, Habib och Hardisty (2019) att det måste bli lättare att konsumera              

hållbart. Att konsumera hållbart menar Mckenzie-Mohr (2000) ofta är förknippat med           

svårigheter, till exempel att det upplevs tidskrävande. Vidare menar White, Habib och            

Hardisty (2019) att en ökad kommunikation om positiva konsekvenser av att konsumera            

hållbart, både efter och innan köp, är särskilt effektivt för att bryta befintliga vanor. 

Enskilda individen handlar om personliga faktorer som är kopplade till konsumentbeteende           

(White, Habib & Hardisty, 2019). Individer önskar att i största möjliga utsträckning            

upprätthålla en positiv självbild (White, Habib & Hardisty, 2019). Detta innebär enligt White,             

Habib och Hardisty (2019) att konsumenter som får kännedom och tar till sig av information               

om vilka konsumtionsvanor som påverkar miljön negativt är mer benägna att sluta med             

befintliga vanor. Detta menar de kan leda till mer hållbar konsumtion och på så sätt               

upprätthåller konsumenten en positiv självbild. De konsumenter som beskriver sig själva som            

miljömedvetna eller som har provat att konsumera mer hållbart uppvisar betydligt starkare            

förutsättningar för att förändra delar av sitt konsumentbeteende till mer hållbart (White, Habib             

& Hardisty, 2019).  

Känslor och kognition beskriver hur konsumenter generellt tenderar att agera på känslomässig            

eller kognitiv basis (Shiv & Fedorikhin, 1999). Kollmuss och Agyeman (2002) menar att             

kommunikation med negativa konsekvenser i fokus, inte bör skapa för starka negativa känslor             

hos mottagarna. Samtidigt menar White, Habib och Hardisty (2019) att skapandet av positiva             

känslor kan bidra till att skapa ett hållbart konsumentbeteende. Även vikten av information             

och kunskap gällande konsekvenser av beteendet betonas, där exempelvis ekologisk märkning           

på produkter möjliggör för konsumenter att ta del av detta mer konkret, vilket därmed kan               

påverka deras beteende (White, Habib & Hardisty, 2019).  
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Påtaglighet handlar om hur konkreta konsekvenserna av att övergå till en mer hållbar             

konsumtion är (White, Habib & Hardisty, 2019). Miljövänliga handlingar och resultatet av            

dessa handlingar är ofta starkt förknippat med att vara abstrakta, vaga och långt ifrån              

konsumenten, både geografiskt och tidsmässigt (Reczek, Trudel & White, 2018). Om           

konsekvenserna av en handling inte är märkbara för konsumenten, minskar incitamenten att            

förändra beteendet (Griskevicius, Cantú & Vugt, 2012). Således finns det en tydlig korrelation             

mellan att konsumera hållbart och de konsumenter som har ett stort fokus på framtiden              

(Arnocky, Milfont & Nicol, 2014). För att få konsumenter att konsumera mer hållbart är det               

därför av vikt att konsumenterna kan sammankoppla konsekvenserna av handlingar till något            

konkret och påtagligt (Akerlof, Maibach, Fitzgerald, Cedeno & Neuman, 2013). Om           

konsumenterna till hög grad får ta del av relevanta resultat av den hållbara konsumtionen,              

ökar incitamenten att skapa ett hållbart konsumentbeteende (Paswan, Guzmán, & Lewin,           

2017). 

2.2.3 Value-belief-norm theory 

Förutom de faktorer som skapar hållbar konsumtion eller som hindrar förändringar i beteende             

är det viktigt att skapa en förståelse för vad som gör att en individ i grunden stödjer en rörelse,                   

såsom hållbar utveckling. En teori som behandlar varför människor stödjer olika sociala            

rörelser är Value-belief-norm theory av Stern, Dietz, Abel, Guagnano och Kalof (1999). För             

att sociala rörelser ska lyckas med förändringar krävs det stöd från individer enligt Stern et al.                

(1999). Detta stöd kan yttra sig på ett flertalet sätt, från publika demonstrationer till förändring               

i individens konsumentbeteende (Stern et al. 1999). Inom hållbar utveckling kan stödet handla             

om att individen är villig att betala ett högre pris för en produkt som är bättre för miljön (Stern                   

et al. 1999).  

 

Stern et al. (1999) menar att människors stöd till sociala rörelser bygger på tre faktorer: value                

(vidare benämnt värderingar), belief (vidare benämnt tro) och norm (vidare benämnt personlig            

norm).  

 

För att en individ ska stödja rörelsen krävs för det första att individen accepterar de               

värderingar som rörelsen står och arbetar för (Stern et al. 1999). Detta är den första faktorn                

som benämns värderingar.  
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Vidare måste individen tro att värderingarnas syfte är hotat och att det finns möjlighet att som                

individ bidra till att uppnå eller återställa de värderingar som rörelsen står för, vilket benämns               

med faktorn tro (Stern et al. 1999).  

 

Om värderingar och tro uppnås, kommer individen att uppleva ett åtagande att agera på ett sätt                

som ger stöd till det syfte och de värderingar som rörelsen står för, vilket handlar om                

personlig norm enligt Stern et al. (1999). Hur stödet från individen till rörelsen ser ut beror på                 

vilka förmågor och begränsningar som individen har i situationen (Stern et al. 1999).  

 

2.3 Sammanfattning teori  
Sammanfattningsvis presenterar teorierna Attitude-behavior gap, Theory of planned behavior,         

Value-belief-norm theory och SHIFT faktorer som kan skapa en förståelse för varför gap             

uppstår mellan stegen uppmärksamhet, intresse, begär och faktisk konsumtion i          

AIDA-modellen. Attitude-behavior gap (Kollmuss & Agyeman, 2002) tar upp interna faktorer,           

såsom kunskap, känslor, rädsla, emotionell involvering, samt värderingar och attityder. Teorin           

tar även upp och externa faktorer, exempelvis sociala faktorer och politik (Kollmuss &             

Agyeman, 2002). Utifrån dessa uppstår olika barriärer som förhindrar hållbart          

konsumentbeteende. Attitude-behavior gap bygger delvis på Theory of planned behavior          

(Ajzen, 1991), som presenterar de tre faktorerna attityd, sociala normer och uppfattad            

kontroll. Dessa faktorer anses förklara konsumentbeteende. White, Habib och Hardisty (2019)           

presenterar i SHIFT en rad faktorer som påverkar varför en konsument ändrar ett             

konsumentbeteende. De faktorer som tas upp är: socialt inflytande, vanor, enskilda individen,            

känslor och kognition samt påtaglighet (White, Habib & Hardisty, 2019). Value-belief-norm           

theory (Stern et al. 1999) menar att det både krävs stöd för värderingar och en tro på att dessa                   

värderingar kan uppnås genom individens handlingar, för att en individ ska stödja den sociala              

rörelsen.  

 

De faktorer som Attitude-behavior gap, Theory of planned behavior, Value-belief-norm theory           

och SHIFT menar förklarar konsumenters beteende har sammanställts till sju övergripande           

faktorer. Dessa sju faktorer används som teman genom hela studiens gång, både i             

empiriinsamling och analys.  

21 



 

 

 
Figur 4. Egengjord illustration över den teoretiska referensramen i studien.  
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3. Metod  
Det tredje kapitlet presenterar den metod som användes för att uppfylla studiens syfte. En              

kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer, ur ett tolkningsperspektiv och ett            

socialkonstruktionistiskt perspektiv, användes i studien. Metoden valdes för att kunna uppfylla           

studiens syfte: att skapa en förståelse för var gap uppstår i köpprocessen, hur olika faktorer               

påverkar uppkomsten av dessa gap och vilken betydelse dessa faktorer har i förhållande till              

varandra, vid konsumtion av hållbara livsmedel hos hållbarhetsintresserade unga i åldern           

18-29 år. Kapitlet avlsutas med en diskussion kring metodvalen.  

 

3.1 Kunskapsteoretisk ansats  
Kunskapsteori handlar om vad som bör ses som kunskap inom ett område (Bryman & Bell,               

2017). Kunskapsteori kan enligt Bryman och Bell (2017) delas in i positivism och             

tolkningsperspektivet. Det positivistiska synsättet speglar det naturvetenskapliga       

angreppssättet (Bryman & Bell, 2017). Tolkningsperspektivet skiljer sig från positivismen då           

det utgår ifrån att studier av människor inte kan göras och betraktas på samma sätt som                

naturvetenskapliga studier (Bryman & Bell, 2017). Detta då studier av människor innefattar            

en subjektiv innebörd av sociala handlingar, vilket måste beaktas (Bryman & Bell, 2017). De              

handlingar som människor gör har en betydelse för dem och denna betydelse spelar roll när               

människor agerar, vilket är en viktig skillnad från naturvetenskapen som bör uppmärksammas            

enligt Bryman och Bell (2017).  

 

Den genomförda studien utgick från ett tolkningsperspektiv. Tolkningsperspektivet valdes då          

det är en studie av en social verklighet som genomförts. Vikten låg i att tolka människors                

handlingar och skapa en förståelse för varför konsumenter agerar på ett visst sätt vid              

konsumtion av hållbara livsmedel. En viktig del av studiens syfte var att tolka och förstå hur                

respondenterna uppfattade konsumtion av hållbara livsmedel. Därmed speglar        

tolkningsperspektivet det som avsågs att göras väl, då studiens syfte var att skapa förståelse              

och inte förklara.  
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3.2 Undersökningsansats  
Vid insamling av data finns möjlighet att tillämpa en kvalitativ eller en kvantitativ metod              

(Bryman & Bell, 2017). En kvalitativ forskningsstrategi, som många gånger tenderar att ha en              

induktiv ansats, fokuserar enligt Bryman och Bell (2017) främst på ord och deras innebörd vid               

insamling och analys av empiri. Ett kvalitativt tillvägagångssätt lägger stor vikt vid att tolka              

ordval och innebörd i exempelvis genomförda intervjuer, för att på så sätt få en detaljerad bild                

av området som studeras (Bryman & Bell, 2017). Bryman och Bell (2017) menar att en               

kvalitativ metod ger möjlighet till att få en bättre förståelse för bakomliggande orsaker i ett               

redan identifierat problem. En kvantitativ forskningsstrategi fokuserar istället på att genom ett            

systematiskt tillvägagångssätt samla in stora mängder data, vilken är möjlig att kvantifiera på             

ett jämförbart vis (Bryman & Bell, 2017).  

 

För att analysera och tolka enskilda individers subjektiva tankar och uppfattningar om hållbar             

konsumtion av livsmedel valdes en kvalitativ forskningsstrategi som utgångspunkt för          

studien. Detta då den kvalitativa metoden väl matchade studiens syfte. Då studien syftade till              

att undersöka och skapa förståelse för skillnaden i vad individer säger och gör, underlättade en               

kvalitativ metod. Detta eftersom den gav möjlighet att genomföra semistrukturerade intervjuer           

med utvalda individer, där fokus låg på att tolka det individerna sa. Genom metodvalet gick               

det att djupare studera individuella synsätt och tolka innebörden av insamlat material.  

 

En kvalitativ metod utgår ofta ifrån ett konstruktionistiskt perspektiv på verkligheten (Bryman            

& Bell, 2017). Bryman och Bell (2017) menar att det konstruktionistiska perspektivet innebär             

att verkligheten anses vara socialt konstruerad. Vidare innebär det att sociala företeelser och             

deras innebörd är konsekvenser av individers samverkan och interaktion med varandra           

(Bryman & Bell, 2017). Den genomförda studien gjordes med utgångspunkt i det            

socialkonstruktionistiska perspektivet, eftersom perspektivet matchade studiens syfte väl. Ett         

socialkonstruktionistiskt perspektiv fokuserar på individers tolkning och uppfattning av         

verkligheten (Slater, 2018). Eftersom empiri och analys utgår från respondenternas tolkningar,           

ansågs perspektivet relevant för både analys och slutsats. Att inta ett konstruktionistisk            

perspektiv i studien innebär även att verkligheten inte ses som konstant utan den anses vara i                

ständig förändring (Bryman & Bell, 2017). En viktig del av perspektivet är att den verklighet               
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som människor upplever är skapad genom interaktioner med varandra och är således inte en              

absolut sanning (Slater, 2018). I den genomförda analysen var språket en central del, vilket är               

viktig inom socialkonstruktionismen enligt Slater (2018). Det är nämligen genom språket som            

kunskap uppstår enligt perspektivet (Slater, 2018). 
 

Även om en kvalitativ ansats ofta förknippas med att generera teorier och inte pröva på               

förhand utformade teorier, finns belägg för att den kvalitativa metoden kan användas i båda              

situationer (Bryman & Bell, 2017). Detta belägg styrks ytterligare när studien besitter ett             

abduktivt tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2017). 

 

3.3 Typ av undersökning  
Då studien grundade sig i ett skapa förståelse för konsumenters hållbara konsumtion av             

livsmedel och då studien huvudsakligen grundades på ett fåtal utvalda teorier, kan studien             

delvis anses använda en deduktiv ansats. Bryman & Bell (2017) menar att en deduktiv ansats               

grundar sig i en eller flera på förhand utvalda teorier, som ligger till grund för resterande                

process. Den resterande processen inkluderar utformning samt prövning av hypoteser, resultat           

och eventuell omformulering av teorin i efterhand (Bryman & Bell, 2017). Denna studie har              

däremot inte utformat och prövat hypoteser. Dessutom är den data som samlades in av              

kvalitativ karaktär, något som tenderar att vara förknippat med en induktiv ansats (Bryman &              

Bell, 2017). Vid en induktiv ansats anses teorin dock vara ett resultat utav en eller flera                

forskningsansatser, något som inte heller har varit fallet i denna studie (Bryman & Bell,              

2017).  

Studien använder således en kombination av dessa ansatser. Denna kombination av en            

deduktiv och induktiv ansats är vedertaget känt som en abduktiv ansats (Bryman & Bell,              

2017). Att i studien kombinera de båda ansatserna gav möjlighet att fokusera på deras              

respektive styrkor och därmed undvika begränsningar av att enbart följa en av ansatserna. En              

abduktiv ansats grundar sig många gånger i ett problem som sedan ska förklaras och kan ses                

som en pendel mellan empiri och teori (Bryman & Bell, 2017). Detta speglar väl den               

genomförda studien.  
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3.4 Teoretisk referensram  
Uppsatsen utgick ifrån en abduktiv ansats, med inslag av både deduktion och induktion. Detta              

då undersökningen byggde på tidigare framtagna teorier om gap i konsumenters beteende.            

Genom analys av den insamlade empirin togs en modell fram som beskriver gap som kan               

uppstå i unga konsumenters köpprocess. Denna modell kombinerar AIDA-modellen och          

teorier om konsumentbeteende. Modellen låg till grund för de slutsatser som studien            

formulerade.  

 

Ett flertal teorier kring konsumentbeteende användes för att skapa en förståelse för hur olika              

bakomliggande faktorer påverkar gapens uppkomst. Dessa är: Attitude-behavior gap,         

Value-belief-norm theory, SHIFT och Theory of planned behavior. Dessa teorier presenterar           

bakomliggande faktorer till gap som kan bidra med en förståelse kring gapens uppkomst.             

Dessa teorier användes i studien som ett verktyg för att identifiera ett flertal övergripande              

faktorer, som senare i studien användes för att skapa en förståelse för varför gap uppstår i                

unga konsumenters köpprocess vid konsumtion av hållbara livsmedel. De faktorer som valdes            

ut var framträdande i en eller flera av teorierna. Dessa faktorer fungerade sedan som teman               

under både intervjuerna och analysen. Genom intervjuerna skapades en förståelse för hur            

faktorerna spelar roll i unga konsumenters köp av livsmedel, exempelvis vilka faktorer som             

var extra framträdande och vilka som visade sig vara mindre betydelsefulla. På så sätt              

användes teorierna som utgångspunkt. Empiriinsamlingen genom semistrukturerade intervjuer        

skapade sedan en förståelse för hur olika faktorer samspelar och påverkar unga konsumenters             

köpbeteende gällande hållbara livsmedel. Utifrån studiens resultat utvecklades en modell          

anpassad för segmentets konsumtion av livsmedel, vilken presenteras i slutsatsen.  

 

Vidare användes AIDA-modellen som modell för att analysera köpprocessen och de olika steg             

som konsumenter genomgår vid ett köp. Det är betydelsefullt att förstå i vilka steg av               

köpprocessen eventuella gap kan uppstå, för att kunna överbrygga gap. Valet att använda             

AIDA-modellen som köpprocess grundande sig i att AIDA-modellen anses beskriva          

konsumtion av enkla produkter väl enligt Dahlén, Lange och Rosengren (2017). Livsmedel            

kan anses vara en enkel produkt då människor inte ägnar mycket tanke åt produkterna              

(Dahlén, Lange & Rosengren, 2017).  
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3.5 Operationalisering av teoretiska begrepp  
De faktorer som Attitude-behavior gap, Theory of planned behavior, SHIFT och           

Value-belief-norm theory tar upp som bakomliggande faktorer till uppkomsten av gap           

sammanslogs och sammanställdes till sju övergripande faktorer. Dessa sju faktorer fungerade           

som teman under studien, både under empiriinsamlingen och i den genomförda analysen. De             

sju övergripande faktorerna sammanställdes genom att samla gemensamma eller liknande          

faktorer från teorierna under ett samlingsbegrepp. Definitioner från respektive teori låg           

således till grund för de sju faktorerna som utformades. Vilka faktorer från respektive teori              

som sammanställdes till en övergripande bakomliggande faktor illustreras i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1. Framtagna faktorer över bakomliggande faktorer och deras teoretiska koppling.  

 

3.6 Empiriinsamling  
Den kvalitativa metod som användes i uppsatsen består av semistrukturerade intervjuer.           

Intervjuer är den mest använda metoden i kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017). Till              

skillnad från kvantitativ forskning som lägger stor vikt vid struktur, reliabilitet och validitet,             

lägger kvalitativ forskning större vikt vid respondenternas egna uppfattningar, synsätt och           

ståndpunkter (Bryman & Bell, 2017). Detta matchade både studiens syfte och den            

kunskapsteoretiska ansatsen väl.  
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Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuerna sker med utgångspunkt i en          

intervjuguide med på förhand bestämda öppna frågor (Alvehus, 2013). Detta möjliggör att            

respondenten kan påverka intervjuns innehåll, vilket ställer krav på att intervjuaren ställer            

relevanta följdfrågor för ämnet (Alvehus, 2013). Ordningen i intervjuguiden som togs fram            

följdes i största möjliga utsträckning, dock tilläts respondenterna under intervjuerna att själva            

utforma sina svar. Bryman and Bell (2017) belyser att det centrala i semistrukturerade             

intervjuer är att respondenten själv får utforma sina svar. Semistrukturerade intervjuer är att             

föredra när forskaren har ett tydligt fokus och vill ställa specifika frågeställningar, vilket även              

det matchade studiens syfte väl (Bryman & Bell, 2017). Strukturen kan vara olika strikt              

beroende på hur tydlig bild forskaren har av hur analysen ska vara utformad (Bryman & Bell,                

2017).  

 

Semistrukturerade intervjuer valdes framför andra metoder eftersom att flera forskare skulle           

utföra intervjuerna. Valet gjordes för att säkerställa ett visst minimum av jämförbarhet i             

intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer valdes även framför andra metoder, såsom         

fokusgrupp för att undvika interaktion mellan respondenterna. Att undvika interaktion syftade           

i studien till att öka sanningshalten i svar angående respondenternas faktiska beteende. Detta             

eftersom det i en homogen grupp av miljömedvetna skulle kunna framstå som skamfullt att              

inte konsumera hållbart trots en uttryckt positiv attityd mot hållbar konsumtion. Vidare är             

intervjuer effektiva vid kvalitativ forskning, eftersom att de ger insikt och förståelse i             

respondenternas känslor och motiv i frågor (Alvehus, 2013), vilket även det matchade            

studiens syfte väl.  

 

3.6.1 Urval 

Till skillnad från kvantitativa undersökningar där slumpmässiga urval ofta används för att            

kunna generalisera resultatet, används i kvalitativ forskning ofta andra typer av urval då             

statistisk säkerställdhet inte är det som syftas till att uppnås (Alvehus, 2013). I den              

genomförda studien användes ett icke slumpmässigt urval i form av målstyrt urval.  
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Målstyrt urval är vanligt i kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2017). Ett målstyrt             

urval innebär att urvalet görs utifrån målet med uppsättningen för att frågeställningarna ska             

kunna besvaras (Bryman & Bell, 2017). Alvehus (2013) menar vidare att urvalet måste             

matcha problematiseringen. Ett målstyrt strategiskt urval användes för att välja respondenter           

till intervjuerna. Ett strategiskt urval gjordes genom att enbart intervjua personer med intresse             

för hållbarhet. Detta eftersom studiens syfte var att undersöka gap hos hållbarhetsintresserade            

unga. Vidare har det målstyrda urvalet det som Teddlie & Yu (2007 återgiven i Bryman &                

Bell, 2017) benämner som en fastställd strategi och består av det som Hood (2007 återgiven i                

Bryman & Bell, 2017) benämner som ett a priori urval. Detta eftersom att urvalet var bestämt                

utifrån frågeställningarna vid inledningen av studien och kriterierna inte ändrades under           

studien (Bryman & Bell, 2017).  

 

Att genomföra ett litet urval, som dessutom inte är ett sannolikhetsurval, innebär att resultatet              

inte kan generaliseras. Men då studiens syfte utifrån problemformuleringen var att skapa en             

mer djupgående förståelse inom den valda målgruppen och inte att uppnå representativitet i             

resultatet, ansågs inte detta vara ett hinder för studien.  

 

Urvalet bestod dessutom enbart av personer som tillhör åldersgruppen 18-29 år. Detta kan             

motiveras med att det är en tongivande åldersgrupp när det gäller hållbarhetsfrågor (ICA             

2018; Horvatovic, 2018) och utifrån den problematisering som togs fram. Urvalet kan vidare             

argumenteras vara ett bekvämlighetsurval då det är baserat på de respondenter som fanns             

tillgängliga för forskarna (Alvehus, 2013). Att endast fokusera på ett snävt åldersspann            

innebär att studiens resultat inte går att applicera på resterande ålderskategorier. Detta då det              

exempelvis visade sig att unga i stor utsträckning styrs av en begränsad hushållsekonomi,             

vilket troligtvis kan ha påverkat deras svar och därmed slutsatsen. Samtidigt var studiens syfte              

att skapa en djupare förståelse för fenomenet kring gap i konsumentbeteende, vilket innebär             

att det fanns en fördel med att avgränsa till ett mindre åldersspann. Detta då det möjliggjorde                

en mer detaljerad och djupgående studie inom just denna grupp.  

 

För att skapa en viss nyans i den annars homogena målgruppen i termer av ålder och                

hållbarhetsintresse bestod respondenterna av en blandning av både studenter och arbetande           

inom ålderskategorin 18-29 år. Detta benämns av Bryman and Bell (2017) som ett målstyrt              

29 



 

urval då ett generiskt målstyrt urval gjordes för att spegla variation och mångfald bland              

respondenterna. Målstyrningen kan motiveras genom att studenter och ungdomar som arbetar           

har olika inkomst och troligtvis olika konsumtionsmönster som en konsekvens. Vilka som            

deltog i studien visas i tabellen nedan.  

 

Tabell 2. Sammanställning över respondenterna som deltog i studien.  

 

Bryman and Bell (2017) beskriver svårigheten i att avgöra hur många individer som ska              

intervjuas innan teoretisk mättnad uppnås. Ju större omfånget av en kvalitativ studie är, desto              

större urval krävs (Bryman & Bell, 2017). Bryman and Bell (2017) beskriver vidare att en del                

undersökningar av teoretisk mättnad tyder på att det uppnås tidigare än förväntat. Eftersom             

urvalet var målstyrt utifrån ett flertal parametrar och för att intervjuer av hög kvalite skulle               

kunna genomföras och transkriberas, genomfördes 12 stycken intervjuer. Detta val grundar           

sig dels i den begränsning av tid som studien hade, dels att en tendens till teoretisk mättnad                 

kunde ses strax innan tolfte intervjun. Det framkom inte ny betydande infallsvinklar eller             

tankar under de sista intervjuerna.  
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3.6.2 Utformning av intervjufrågor  

Intervjufrågorna utformades för att besvara studiens frågeställningar. Det var viktigt att de            

teoretiska begrepp som ligger till grund för de sju faktorer, som används som tema i intervjun,                

operationaliserades på ett bra sätt genom intervjufrågorna. För att operationalisera de           

teoretiska begreppen i frågorna användes de definitioner av faktorerna som teorierna           

Attitude-behavior gap, Theory of planned behavior, SHIFT och Value-belief-norm theory          

presenterar som utgångspunkt. Dessa definitioner användes sedan för att utforma frågor på            

respektive sammanställd faktors tema. Det är utifrån hur de fyra teorierna beskriver en faktor              

som styrde utformningen av frågorna under respektive tema i intervjun. För en illustration             

över vilka faktorer från de olika teorierna som sammanställdes till var och en av de sju                

övergripande faktorerna, se tabell 1.  

 

Samtliga intervjufrågor finns sammanställda i intervjuguiden, se bilaga 1. Frågorna är enligt            

Bryman och Bell (2017) utformade på ett inte för specifikt sätt för att lämna utrymme för                

alternativa idéer och synsätt. Frågorna formulerades även utifrån studiens problemformulering          

och operationaliserades utifrån teorierna. Vidare var det betydelsefullt att försöka förstå hur            

respondenten ser på frågorna och att frågorna täckte de områden eller teman som             

respondenterna anser viktiga. Frågorna utformades på ett sätt som underlättade svar på            

undersökningens problemformuleringar. Språket i frågorna anpassades till den på förhand          

definierade målgruppen (Bryman & Bell, 2017).  

 

3.6.3 Utförande av intervjuer  

På grund av begränsade möjligheter till fysiska möten, genomfördes intervjuerna via telefon.            

Intervjuerna spelades in efter godkännande av respondenten och transkriberades i efterhand.           

Att banda intervjuerna är viktigt för att få med ordagranna formuleringar (Bryman & Bell,              

2017). Att spela in intervjuerna var också fördelaktigt eftersom inspelning och transkribering            

enligt Heritage (1984 återgiven i Bryman & Bell, 2017) bidrar till att förbättra minnet,              

underlättar analys och möjliggör flertalet genomgångar av intervjusvaren. Dock finns det även            

nackdelar med att spela in intervjuerna, bland annat kan personen som intervjuas känna sig              

begränsad och inte våga uttrycka sig helt öppet (Alvehus, 2013).  
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Intervjuerna inleddes, efter att studiens syfte, de etiska riktlinjerna och samtycke om            

inspelning presenterats, med tre övergripande frågor kring ämnet hållbar utveckling och           

hållbar konsumtion. Detta gjordes dels för att introducera ämnet, dels för att säkerställa att              

respondenten var intresserad av hållbarhet. Detta var viktigt att säkerställa eftersom studiens            

syfte var att skapa förståelse för gap hos hållbarhetsintresserade unga. Efter de inledande             

frågorna kring ämnet ställdes frågor i en bestämd ordning utifrån intervjuguiden. För varje en              

av de sju faktorernas tema fanns en övergripande och öppen fråga som var formulerad för att                

den intervjuade själv skulle få berätta sina tankar och upplevelser kring temat, utan att bli               

styrd av den som intervjuade. På flera av faktorernas tema fanns även uppföljningsfrågor för              

att kunna fånga upp vissa mer specifika detaljer som ansågs intressanta utifrån studiens syfte              

och den teoretiska referensramen. Eftersom semistrukturerade intervjuer genomfördes hade         

den som genomförde intervjun möjlighet att själv komplettera med ytterligare          

uppföljningsfrågor om det ansågs behövas. 

 

Intervjuerna genomfördes av uppsatsens författare, där varje författare genomförde fyra          

intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2017) ska intervjuaren vara distanserad då denne försöker             

få fram information från respondenten. Vidare kan det vara fördelaktigt att låta intervjun röra              

sig i olika riktningar, då det ger respondenten möjlighet att uttrycka vad den tycker är viktigt                

(Bryman & Bell, 2017). Dessa var riktlinjer som intervjuaren följde under intervjuerna.            

Eftersom semistrukturerade intervjuer genomfördes, vilket innefattar öppna frågor och         

möjlighet till oplanerade följdfrågor, blev intervjuernas längd något olika. Längden på de            

genomförda intervjuerna varierar därför mellan 20 och 30 minuter.  

 

3.6.4 Etiska riktlinjer under studien 

Studien genomfördes med vägledning av en rad etiska principer. Särskild tonvikt lades vid de              

etiska principerna som presenteras av Bryman och Bell (2017): informationskravet,          

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet, falska      

förespeglingar samt att respondenterna inte ska ta skada av studien. Därför informerades            

respondenterna tydligt vid intervjuerna om studiens syfte. För att följa nyttjandekravet           

kommer den insamlade datan endast att användas i detta specifika studieändamål. Vidare            

tydliggjordes att deltagandet i studien är helt frivilligt och att respondenten när som helst hade               
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rätt att avbryta sitt deltagande. Vid intervjuerna informerades respondenterna även om att            

uppgifter insamlade under studien kommer att behandlas med konfidentialitet, samt att den            

data som används och presenteras i uppsatsen kommer att vara helt anonym. För att              

säkerställa anonymiteten har respondenterna därför i presentationen av det insamlade          

materialet benämnts med en bokstav (A-L) istället för namn.  

 

3.7 Bearbetning och analysmetod  
Eftersom intervjuerna endast spelades in genomfördes en transkribering av samtliga          

intervjuer. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att säkerställa att inga svar föll bort              

och för att ge möjlighet till att lyssna på intervjuerna flera gånger. Den transkribering som               

gjordes fokuserade främst på vad intervjupersonerna sa, det vill säga själva innehållet i de              

svar som gavs. 

  

Den vidare hanteringen av det transkriberade materialet från intervjuerna gjordes i tre steg             

som presenteras av Rennstam och Wästerfors (2011 återgiven i Alvehus, 2013): sortera,            

reducera och argumentera.  

  

Det första steget handlade om att sortera materialet (Rennstam & Wästerfors, 2011 återgiven i              

Alvehus, 2013). Denna sortering utgick ifrån de sju faktorer som fungerade som teman under              

intervjuerna, vilka var framtagna utifrån teorierna om konsumtionsbeteende. De sju faktorerna           

som togs fram och deras teoretiska koppling presenterades i avsnitt 3.5 Operationalisering av             

teoretiska begrepp. De sju faktorerna som användes som teman under intervjuerna och under             

analysen av materialet var: Kunskap, Attityd, Värderingar, Incitament, Social omgivning,          

Vanor och Enskilda individen.  

 

Eftersom intervjuerna var strukturerade utifrån dessa sju teman underlättades         

sorteringsprocessen avsevärt. Sorteringen utgick från samma teman över faktorer som          

intervjuerna var strukturerade kring, vilka återgavs ovan. Till dessa teman av faktorer fördelas             

sedan det transkriberade materialet. Materialet genomgicks ett flertal gånger för att undersöka            

om svar på en viss faktors tema även kunde passa in under ett annat. På så sätt skapades även                   

en bild över vilka av faktorerna som var relaterade till varandra.  
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Efter att en sortering och fördelning av det transkriberade materialet gjorts, gjordes en             

sortering och kategorisering inom respektive faktors tema. Svar från respondenter som liknade            

varandra eller behandlade samma sak placerades ihop i olika sub-teman. Särskilt fokus vid             

framtagning av sub-teman lades på att leta efter upprepningar, likheter och skillnader            

(Bryman & Bell, 2017). För att ett sub-tema skulle skapas krävdes att minst två respondenter               

tagit upp det. Om någon av respondenternas svar starkt skiljde sig från detta sub-tema, togs               

även detta svar upp. Exempelvis, under temat incitament tog flertalet respondenter upp att de              

inte ansåg det finnas tillräckligt med incitament att köpa ett mer hållbart livsmedel till ett               

högre pris. De svar som behandlade detta placerades då tillsammans i empirin som ett              

sub-tema.  

 

Nästa steg i processen enligt Rennstam och Wästerfors (2011 återgiven i Alvehus, 2013) var              

att reducera materialet. Detta då det var svårt att göra en analys av god kvalité om allt material                  

från intervjuerna skulle användas (Rennstam & Wästerfors, 2011 återgiven i Alvehus, 2013).            

Urvalet av empirin gjordes utifrån studiens problem och syfte. Det material som inte ansågs              

uppfylla studiens syfte och besvara problemformuleringen sorterades därför bort. Materialet          

reducerades ned något, men med försiktighet för att inte sortera bort svar som sedan kunde               

visa sig vara relevant vid analysen. Vid presentationen av materialet i empirin valdes             

representativa citat ut för att göra mängden material hanterligt för läsaren. Det innebär att de               

citat som presenteras som exempel anses representera huvudbudskapet i respondenternas svar           

väl.  

  

Det tredje steget enligt Rennstam och Wästerfors (2011, återgiven i Alvehus, 2013) var att              

bygga upp argumentationen i uppsatsen. Detta gjordes i kapitlet analys, där de tema och              

sub-teman utifrån de sju faktorerna som tagits fram kopplades till den teoretiska            

referensramen för studien. Detta gjordes för att skapa förståelse för hur det kommer sig att gap                

uppstår i unga konsumenters köpprocess med teorierna om hållbart konsumentbeteende som           

utgångspunkt. Här analyserades de olika faktorernas betydelse och kopplingar i ungas           

köpprocess. Vidare placerades de bakomliggande faktorerna in i AIDA-modellen för att skapa            

en förståelse för var i konsumenternas köpprocess som gapen uppstår. Utifrån dessa analyser             

togs slutsatsen fram som besvarar studiens problemformuleringar.   
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Därmed går det att argumentera för att den genomförda analysen är en form av tematisk               

analys, som utgått från de sju faktorer som tagits fram utifrån de respektive bakomliggande              

faktorerna som teorierna presenterar. Inom varje faktors tema skapades sedan sub-teman med            

svar som liknade varandra eller som stark motsade varandra. Dessa teman och sub-teman             

användes sedan i analysen där empirin kopplades samman med teorierna som slutligen ledde             

fram studiens slutsats.  

  

3.8 Metoddiskussion  
Kvalitativ forskning har både styrkor och svagheter. Någon som ofta riktas som kritik mot              

kvalitativ forskning menar Bryman och Bell (2017) är dess brist på replikerbarhet, även             

benämnt extern reliabilitet. Replikerbarhet innebär möjlighet att vid ett senare tillfälle upprepa            

undersökningarna som gjorts vid studien och få samma resultat (Bryman & Bell, 2017).             

Förvisso användes en intervjuguide som gör det möjligt att i viss mån genomföra liknande              

intervjuer igen. Men eftersom att det handlar om ett fåtal personers upplevelser och tankar är               

det troligen svårt att uppnå en replikation. Att kvalitativa studier ofta är svåra att replikera               

beror på att de speglar en social miljö och denna är i ständig förändring enligt det                

konstruktionistiska perspektivet (Bryman & Bell, 2017). Det gör det svårt att uppnå samma             

resultat vid ett nytt genomförande av intervjuerna, vilket är en möjlig svaghet med studien              

som genomförts.  

 

Kvalitativ forskning tenderar även att ha brister i den externa validiteten, det vill säga att det                

är svårt att generalisera det resultat som tas fram till andra situationer (Bryman & Bell, 2017).                

Detta kan ses som en nackdel i den genomförda studien. Att studien som genomförts              

innefattade en relativt liten grupp av respondenter och att intervjuerna genomfördes vid ett             

enda tillfälle, gör att dess överförbarhet kan anses vara relativt låg. Bryman och Bell (2017)               

betonar dock att kvalitativ forskning kan användas i andra syften. Istället för att producera ett               

generaliserbart resultat kan kvalitativ forskning bidra med detaljrika beskrivningar av en           

kultur eller kontext (Bryman & Bell, 2017). Dessa beskrivningar kan sedan användas av andra              

forskare som en databas, som i sin tur kan använda materialet för att testa om det är                 

överförbart även till andra möjliga kontexter (Bryman & Bell, 2017). Således finns det stor              

nytta av den genomförda studien även om den inte kan generaliseras och överföras direkt till               
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andra kontexter. Med tanke på att studiens syfte inte var att uppnå representativitet, utan att               

skapa en mer djupgående förståelse i en viss kultur och sammanhang, anses problematiken             

kring generalisering och överförbarhet inte vara en stor svaghet i studien.  

 

Vidare kan användning av kvalitativ metod innebär problem eftersom den analys och de             

resultat som framkommer kan präglas av subjektivitet (Bryman & Bell, 2017). Kritiken            

grundar sig i att de analyser som görs av materialet bygger på forskarens subjektiva              

uppfattningar (Bryman & Bell, 2017). Subjektivitet är troligen något som förekommer i den             

genomförda studien. Detta eftersom tidigare erfarenheter, kunskap och föreställningar om          

ämnet kan påverka uppfattningar och tolkningar av det empiriska materialet. En viss            

subjektivitet är troligen svår att undvika, men genom att tydligt strukturera upp en             

intervjuguide och göra en strukturerad analys baserat på den teoretiska referensramen, gjordes            

ett försök att minska subjektiviteten i studien.  

 

Förutom forskarens subjektivitet vid analysen är även respondenterna i studiens upplevelser           

och tankar subjektiva. Att datan som samlats in bygger på respondenternas egna tankar och              

upplevelser är en viktig grundsten av kvalitativa intervjuer, men det är även viktig att ha i                

åtanke. Eftersom många köp inom livsmedel dessutom görs oplanerade och baserat på vanor             

kan det vara svårt för respondenterna att djupare reflektera över varför de väljer en viss               

produkt. Vissa frågor var därför svåra för respondenterna att besvara, vilket kan ha påverkat              

resultatet av studien. Vidare finns det även subjektivitet vid tolkning av vad olika begrepp              

innebär. Exempelvis kan hållbar konsumtion ha olika betydelser för olika personer, vilket kan             

ha påverkat empirin som samlades in och även analysen som genomfördes. För att undvika              

denna problematik definierades begrepp där en enad betydelse ansågs viktigt tydligt i            

inledningen av intervjuerna. Dock kommer en viss subjektiv tolkning alltid att finnas hos             

respondenterna, vilket även är eftersträvansvärt vid kvalitativa studier då det kan berika            

materialet.  

 

Det kan även finnas en problematik i att respondenterna inte vågar uttrycka sina upplevelser              

och tankar öppet och ärligt. Detta kan bero på en uppfattning av att vissa tankar och åsikter                 

inte är socialt accepterade. Det kan även bero på att respondenterna skäms, är rädda för vilken                

bild andra människor kan få av dem, eller är orolig för hur materialet kommer att användas.                
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Det kan finnas en rädsla att framstå negativt eftersom studien utreder gap mellan attityd och               

beteende. Detta har hafts i åtanke under arbetets gång, för att sträva mot att respondenterna               

skulle uppleva en stor trygghet under intervjuerna. Detta gjordes exempelvis genom att tydligt             

förklara att respondenterna kommer vara anonyma när studiens resultat presenteras och att            

materialet kommer att hanteras konfidentiellt. 

 

Valet att använda semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamling bör även           

diskuteras. Att använda semistrukturerade intervjuer för insamling av empiri var inte ett            

självklart val. Ett annat alternativ av insamlingsmetod som övervägdes var fokusgrupper.           

Fokusgrupper är en form av gruppintervju som oftast består av sex till tio deltagare som               

fokuserar på ett särskilt tema (Bryman & Bell, 2017). Samspelet mellan individerna som             

deltar är ofta en stor del av fokusgrupper, exempelvis hur de reagerar på varandras åsikter               

(Bryman & Bell, 2017). Anledningen till att fokusgrupper valdes bort var att fördelarna med              

att genomföra semistrukturerade intervjuer ansågs högre. Genom att använda         

semistrukturerade intervjuer istället för fokusgrupper uppstod ingen gruppeffekt och alla          

deltagare kom till tals (Bryman & Bell, 2017). Genom enskilda intervjuer påverkades inte             

respondenten av andras svar och åsikter i frågan, men samtidigt förlorades fördelarna med att              

respondenterna gemensamt samspelar fram till olika svar. Utifrån de fördelar och nackdelar            

som de olika insamlingsmetoderna innebär, valdes semistrukturerade intervjuer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 



 

4. Empiri  
I följande kapitel presenteras den insamlade empirin från de semistrukturerade intervjuerna.           

Kapitlet är strukturerat utifrån de sju faktorer som intervjuerna var uppbyggda på och som              

även analysen bygger på. Den presenterade empirin kommer senare att ligga till grund för              

analysen i nästa kapitel.  

 

4.1 Kunskap  
På de frågor i intervjuerna som behandlade kunskap om hållbar konsumtion var svaren från              

respondenterna delvis skilda. En majoritet av respondenterna uppgav dock att de har            

grundläggande kunskap. Denna kunskap är tillräcklig för att de själva ska uppleva deras             

kunskap som god eller relativt god. Däremot uppgav ett flertal respondenter att kunskapen på              

detaljnivå kring hållbara livsmedel inte var tillräckligt hög. Till exempel kommenterade           

respondent B att “[...] det övergripande intresset är väldigt starkt, men detaljnivån är svag”.              

Vidare kommenterade respondent E att “[...] jag skulle säga att det är mycket jag tror jag vet i                  

alla fall. Men sen finns det säkert saker jag inte vet tillräckligt om.” Även respondent H                

belyste detta:  

 

Övergripande har jag kunskap för att kunna göra val som känns bra, men jag tror att det finns en                   

lång väg kvar för att faktiskt kunna säga att man handlar hållbart. (Respondent H) 

 

Likaså kommenterade respondent J att “Jag skulle ändå vilja säga att jag har ganska god koll                

på området, även om jag självklart inte är någon expert på det.” Respondent L kommenterade               

att han bedömer sin övergripande kunskap som bra “Jag tycker ändå att den är ganska bra. I                 

alla fall i teorin. Jag har ju koll på ungefär vad som är bra och vad som inte är bra.”  

 

Respondent I ansåg att hennes kunskap kring hållbar konsumtion inte är hög, däremot uppgav              

hon att det är ett ämne som hon själv tycker att fler borde ha bättre koll på, vilket framkom i                    

svaret “Jag är egentligen inte särskilt insatt i det, tyvärr, men hade velat lära mig mer om                 

området. Jag tycker det är något fler borde ha bättre koll på.” 
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Vidare ställde sig en majoritet av respondenterna tveksamma till deras kunskap avseende den             

miljöpåverkan de livsmedel som de köper idag har. Flertalet respondenter uttryckte att de har              

större insikt när det gäller vissa typer av varor, såsom köttprodukter, vegetariskt och bomull.              

Den information som resonemangen utgår från uppgavs i ett flertal fall vara sådant som              

respondenterna har hört är bra eller dåligt på nyheter, från andra eller som de har läst sig till                  

på förpackningar. Respondent G uppgav att han upplever att det finns en större medvetenhet              

för vissa varor än andra “Jag tror att jag är medveten, eller jag är medveten, om hur mycket                  

sämre vissa varor är. Exempelvis med olika kött och alla transportsträckor som finns, så jag är                

medveten.” Ett flertal respondenter tog under intervjun upp att kunskapen varierar inom olika             

kategorier, exempel på svar följer nedan: 

 

Jag är både medveten om miljöpåverkan av varorna jag köper och inte medveten. Jag är medveten                

om, och det kan vara för att debatten är centrerat kring det, att vissa råvaror har en större                  

miljöpåverkan, såsom nötkreatur och liknande. (Respondent D) 

 

Men när det kommer till den exakta miljöpåverkan mina varor har, har jag faktiskt inte jättebra                

koll. Alltså man vet ju ungefär, men inte specifikt hur de påverkar miljön. Men att vegetariskt ofta                 

är bättre än kött och sådana grejer har man ju koll på. Sen behöver ju inte vegetariska alternativ                  

alltid vara särskilt hållbara. (Respondent L)  
 

Respondent J uppgav bristande information på förpackningar som en möjlig anledning till            

bristande kunskap om livsmedels miljöpåverkan:  

 

Men sen ska jag vara helt ärlig med att jag vet inte riktigt alltid, och det tror jag egentligen gäller                    

för ganska många, vilken exakt miljöpåverkan de produkter jag väljer har. Det känns som att det                

sällan står på förpackningen om det inte är någon produkt som faktiskt är bra för miljön. Det blir ju                   

lätt att man bara fortsätter att handla som man alltid gjort. (Respondent J) 
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Vidare frågades respondenterna om märkningar av olika slag påverkar deras val av produkter.             

Enstaka respondenter uppgav att märkningar bidrar till att urskilja varor och att märkningar,             

såsom KRAV, ekologiskt och Fairtrade spelar stor roll för val av produkt. Exempelvis svarade              

respondent H:  

 

Men alltså det är något som hjälper mig att urskilja, kanske. Så det hjälper jättemycket. Vissa                

förpackningar känns ju mer, nu har jag inget konkret exempel, men jag vet ju att vissa saker                 

fastnar man för direkt och fattar direkt att jo, det här är en bra produkt och det är tydlig                   

information, inte för lång och liten text någonstans utan det är klart och tydligt. Och då känner man                  

att okej det här verkar vara en bra produkt. Så att ja, absolut. (Respondent H) 

 

Majoriteten av respondenterna uppgav dock att märkningar och information på förpackningar           

inte påverkar deras val i stor utsträckning. Däremot uppgav ett flertal respondenter att de              

gånger de köper ett livsmedel med märkningar, så känns det bra, även om de inte aktivt tänker                 

på att konsumera produkter med märkningar. Exempelvis svarade respondent E: 

 

Alltså nej det skulle jag inte säga. Jag tittar nog inte jättemycket efter det när jag väljer varor. Men                   

sen är det klart att om en produkt har en märkning kanske det känns bättre att jag köper den, men                    

det är inte det som är avgörande när jag är och handlar. (Respondent E) 

 

Vidare kommenterade respondent F att hon inte upplever märkningar som avgörande, utan att             

hon snarare köper de varumärken som hon förknippar med hållbarhet, “[...] jag tror att det för                

mig är att jag har förknippat vissa varumärken som hållbara”.  

 

4.2 Värderingar  
Under intervjun ställdes frågor för att undersöka respondenternas värderingar, dels genom           

frågor om deras generella inställning till hållbar utveckling, dels genom frågor kring            

respondenternas engagemang i hållbar utveckling. Respondenternas generella inställning till         

hållbar utveckling var samstämmig, där alla på ett eller annat sätt ansåg att hållbar utveckling               

var viktigt och något samtliga kunde stå bakom. Detta belystes exempelvis både av             

Respondent A “Jag tycker det är viktigt och jag försöker att tänka på det när jag handlar.” och                  

respondent C “Jag tycker det är viktigt att tänka på det och påverkar andra att också tänka på                  
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det genom att vara positivt inställd till det.” Nedan presenteras exempel på svar som visar att                

respondenternas värderingar stödjer hållbar utveckling:  

 

Min åsikt är att jag tycker att hållbarhetsfrågor är en av de viktigaste frågorna i vår nutid, om vi                   

ska skapa en förändring gäller det att börja nu, för jag tror att startsträckan för att hitta bra                  

lösningar är ganska lång. Det är högst relevant och viktig. (Respondent D) 

 

Ja, det tycker jag. Det känns som att det är viktigt att alla försöker göra sitt bästa utifrån sina                   

förutsättningar. Men sen kan det lätt vara att man glömmer bort det, även om jag tycker det är                  

viktigt. (Respondent E) 

 

Ja, absolut gör jag det. Det är viktigt för framtiden, för att mina framtida barn och barnbarn ska ha                   

en bra plats att leva på, precis som jag har haft när jag varit liten. (Respondent I) 

 

Som visat ovan uttryckte respondenterna att de ansåg att hållbar utveckling var ett viktigt              

område att försöka bidra till och tänka på. Nästa intervjufråga reflekterade värderingar och i              

vilken grad respondenterna ansåg sig engagerade i hållbar utveckling. Här svarade flertalet av             

respondenterna att de själva inte anser sig vara engagerade i hög grad i frågan. Detta trots att                 

de tidigare uppgivit att hållbarhet är ett viktigt ämne och en del av deras värderingar. Detta                

genomsyrar ett flertal av svaren på frågorna kring engagemang och kunskap. Bland annat             

uppgav respondent K att “Kanske inte superengagerad. Som sagt följer jag med på nyheterna              

och så vidare om det, men det är inget jag sysslar med på fritiden.” Nedan visas fler exempel                  

på svar som reflekterar detta:  

 

Jag är nog inte jätteengagerad i det, och det är nog ganska mycket lathet det handlar om. För jag                   

vet ju att många är det och jag har i grunden kunskapen om det för att kunna vara mer med i                     

debatten. (Respondent G) 

 

Engagerad skulle jag kanske inte dra i med att säga. Inte till den grad att jag försöker påverka                  

andra aktivt i alla fall. Det är mer att man tycker det är viktigt och försöker göra så gott man själv                     

kan med de medlen man har, men jag försöker ju inte vara någon Greta Thunberg. (Respondent J)  
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Engagerad och engagerad, det skulle jag väl inte riktigt säga. Jag försöker följa det som tas upp på                  

nyheter och sociala medier, men inte särskilt mycket mer än så. Det känns som att man får in allt                   

det man behöver därifrån gällande detta. Det är ju inget som jag brinner för särskilt mycket, jag                 

finner väl inga anledningar att lägga ner jättemycket tid på det. (Respondent L)  

 

En av respondenterna ansåg sig dock mer engagerad än sin omgivning och att hållbar              

utveckling var en stor del av hennes värderingar:  

 

Jag skulle nog ändå säga att det ligger ganska högt upp. Särskilt om man jämför med andra                 

personer tycker jag att det något jag ändå anser att jag är ganska engagerad i. Det känns nog som                   

jag tänker på det lite mer än andra jag känner. (Respondent E) 

 

4.3 Attityder 
Även respondenternas inställning och attityder mot hållbar utveckling undersöktes under          

intervjuerna. Ett flertal respondenter lyfte fram hållbar utveckling som något viktigt och            

centralt för framtiden, både för dem själva och samhället i stort. Ett flertal respondenter              

uppmärksammade den påverkan som deras val kan få i framtiden. Respondent F menade att              

han “[...] tycker det är jätteviktigt och är positiv till det, jag tror definitivt att det kommer                 

påverka mitt liv framöver”. Nedanstående svar är exempel på hur respondenterna såg hållbar             

utveckling som viktigt och betydelsefullt. Dock trodde majoriteten att påverkan av           

konsumtionen idag främst kommer vara märkbar på lång sikt och inte under sin egen livstid.  

 

Jag anser att det är viktigt. Men jag känner nog inte att klimatet och så, det känns som att det mer                     

kommer vara ännu längre fram och att jag under mitt liv kanske inte kommer att märka av några                  

jättestora förändringar. Det kommer nog inte påverka oss på det sättet. Det här med att det blir                 

hårdare väder tror jag inte kommer att bli särskilt mycket under våra liv, utan att det mer är                  

framtida generationer. (Respondent E) 

 

Min generella attityd gentemot hållbar konsumtion är positiv. Man försöker att leva miljömedvetet,             

men kan såklart bli ännu bättre på det. Det har ju kommit in mer och mer i vardagslivet och på så                     

sätt blivit mer påtagligt. Man försöker ju till exempel källsortera och leva så miljövänligt man kan.                

Jag tror framförallt att man i framtiden såklart kommer kunna se effekter av de val man gör idag,                  

men jag tror inte att det kommer påverka mitt liv lika mycket. Det är klart att man får ändra på                    

vissa vanor som man idag har, men det är ju något man i sådana fall får acceptera. (Respondent I) 
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Det är ju klart att det är viktigt. Sen kanske det inte är lika viktigt för mig som för framtida                    

generationer, det är ju de som kommer få stå ut med de val vi gör idag. Och det är väl lite därför                      

det är viktigt, vi har möjlighet att påverka framtiden genom att konsumera mer hållbart, och på så                 

sätt bidra till en bättre framtid. (Respondent K) 

 

4.4 Incitament  
För att undersöka vilka incitament respondenterna upplever styr vid köp av livsmedel, ställdes             

frågor kring vad som är viktigt vid val av livsmedel i dagligvaruhandeln. Vidare ställdes              

frågor om vad som kan få hållbara livsmedel att bli ett förstahandsval. Majoriteten av              

respondenternas svar kretsade kring pris. Samtliga 12 respondenter uppgav att ett högre pris             

var en stor bidragande faktor till att de inte väljer att konsumera mer hållbara livsmedel.               

Exempelvis svarade respondent A att ”För mig personligen är det en kostnadsfråga.”,            

respondent C att ”Lite det jag varit inne på, man tycker att när man står i affären är det en stor                     

kontrast i pris mellan ekologiska och icke-ekologiska varor.” och respondent F att            

”Framförallt kanske ekonomiskt, att det oftast är dyrare.” 

 

Respondent D belyste även att hållbara varor innebär en ökad produktionskostnad och därmed             

ett högre pris, vilket ansågs problematiskt: ”Jo, framförallt innebär hållbarhet ofta ökade            

produktionskostnader och då läggs det priset på konsumenten tillslut också. Så det rör mycket              

pris.”  

 

Trots att ett högre pris lyftes som en primär faktor till bristande konsumtion av hållbara               

livsmedel, uppgav sex av respondenterna att de skulle vara villiga att betala ett högre pris för                

en hållbar vara. Det uttrycktes dock att prisskillnaden inte fick vara allt för stor, samt att                

kvalitén på varan måste motivera det högre priset. Exempelvis svarade respondent D att ”Ja,              

det skulle jag vara villig att göra. Men då tycker jag att kvalitén måste motsvara priset också.                 

Det ska kännas på slutprodukten.” och respondent H att ”Ja i viss mån, sen får det ju inte vara                   

för mycket. Och sen lite beroende på vilken produkt det är.” Respondent K resonerade på ett                

liknande sätt:  
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Ja, alltså absolut kan jag vara det. Men det beror ju lite på hur högt priset är och vad det är för                      

produkt. Om det gäller kött till exempel, är jag definitivt redo att betala lite mer för att få något                   

närproducerat och av högre kvalitet som är bättre för miljön. (Respondent K) 

 

En av respondenterna, respondent G, belyste att han inte var villig att betala ett högre pris på                 

grund av sina ekonomiska förutsättningar som student. Däremot uppgavs att han i framtiden             

skulle kunna tänka sig att betala ett högre pris för hållbara livsmedel. Detta framkom i svaret:                

”Inte idag, med den ekonomin jag har som student. Men när jag får fast anställning och stabil                 

ekonomi, då kan jag absolut tänka mig det.”  

 

Istället för hållbarhet uttryckte respondenterna att det fanns andra produktattribut som i större             

utsträckning skapade incitament att köpa en viss produkt. Förutom pris var kvalitét en viktig              

faktor. Detta uppgav ett flertal respondenter, till exempel svarade respondent F att ”Pris och              

kvalité också.”, respondent G ”Det ska vara hyfsat billigt och bra kvalité.” och respondent I               

”Kvalitet och pris är väl det viktigaste.”  

 

Att det är viktigt att livsmedel har en låg miljöpåverkan nämndes också som ett incitament att                

köpa en produkt, men det ansågs inte vara det viktigaste attributet. Detta tog bland annat               

respondent B upp i sitt svar “Ser man också att det är eco är det plus i kanten.” och respondent                    

J “Sen kommer väl pris och miljöpåverkan.” Även respondent H belyste det i sitt svar nedan: 

  

[...] sen som sagt är jag för dålig på att bara gå på att det är märkt på något sätt att det är hållbart,                        

men det är en solklar jättestor bonus om jag ser det. (Respondent H) 

 

Flertalet av respondenterna uppgav också en osäkerhet kring vilken påverkan konsumtion av            

olika livsmedel har. Framförallt fanns det en osäkerhet kring vilken skillnad deras val av              

livsmedel bidrog med. Detta uppgavs skapa bristande incitament att köpa ett dyrare livsmedel,             

trots att det angavs vara bättre för den hållbara utvecklingen. Detta beskrevs bland annat av               

respondent F: ”Det är svårt att tänka sig att det gör det, men så är det ju med alla saker.”                    

Ytterligare respondenter beskrev att de kände sig osäkra på vilken skillnad och påverkan deras              

val har. Exempel på detta visas i följande tre svar: 
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Om jag verkligen hade vetat att den ena varan är bättre för exempelvis miljön, skulle jag kunna                 

göra det. Men ibland när man står där och väljer, känner jag att man tänker att gör det verkligen så                    

stor skillnad. Men hade jag vetat att det verkligen kommer vara mycket bättre för miljön, skulle jag                 

nog kunna betala lite mer. (Respondent E)  

 

Men ärligt talat så nej, det gör jag inte. Man står där i butiken och ska motivera sig att köpa något                     

som är 50 % dyrare bara för att det är bättre för miljön och tänker att vad gör den här enskilda                     

produkten för nytta. (Respondent K)  

 

Nej det gör jag väl faktiskt inte. Och det är ju jättetråkigt. Men det är svårt att se hur det egentligen                     

gör någon skillnad när man väljer FairTrade-kaffe framför något annat. Sen vet jag ju att det                

faktiskt gör skillnad egentligen. (Respondent L) 

 

4.4.1 Motivation  

Att förstå ungas motivation till att handla hållbara varor är en viktig del i att skapa förståelse                 

för gap. Motivation är tätt sammankopplat med incitamenten som presenterades ovan. En            

bristande motivation som många av respondenterna presenterade var att de upplevde att köp             

av hållbara livsmedel inte kommer göra en betydande skillnad för hållbar utveckling. Detta             

framgick av de svar som presenterades i föregående avsnitt 4.4 Incitament. Det fanns dock ett               

respondenter som upplevde att deras val inom livsmedel påverkade hållbar utveckling, även            

om dessa var något färre. Exempelvis svarade respondent A att ”Ja men kanske lite både och.                

Lite beroende på vad för vara man köper. Vissa varor kanske man känner det lite mer.” och                 

respondent F ”Ja, jag tror det, för jag har ändå den inställningen att alla kan göra små val som                   

har en påverkan i längden.” Även respondent D beskrev detta i sitt svar, vilket visas nedan:  

 

Både ja och nej, jag tror att jag gör det nog framförallt för att jag ska känna att jag bidrar sen hur                      

mycket det bidrar i slutändan, det vet jag inte och det får man ju sällan något konkret fakta på.                   

Men bara utifrån att köpa det själv får jag ju en känsla av att jag stödjer dem som arbetar med                    

hållbara produkter och livsmedel. Sen tror jag inte att vi konsumenter kan göra jättemycket, jag är                

realist och tror att det krävs större åtaganden. (Respondent D)  
 

Som framgår av svaren ovan fanns det dock fortfarande en viss tveksamhet till hur stor               

skillnad valen av livsmedel gör för den hållbara utvecklingen.  
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4.4.2 Påtaglighet 

Påtagligheten påverkar incitamenten att köpa hållbara produkter. Påtaglighet är de konkreta           

konsekvenserna som en individ upplever av att konsumera mer hållbara livsmedel (White,            

Habib & Hardisty, 2019). För att undersöka vilka konsekvenser respondenterna trodde att en             

mer hållbar livsmedelskonsumtion skulle ha, ställdes frågor om hur respondenterna trodde att            

deras handlingar påverkar den hållbara utveckling. Ett flertal respondenter svarade att de            

trodde att de kunde göra skillnad, dock i olika utsträckningar. En stor del respondenter              

uttryckte en tveksamhet till om den enskilda individens konsumtion av livsmedel spelar roll.             

Dessa svar återgavs i föregående avsnitt 4.4 Incitament och 4.4.1 Motivation.  

 

Vidare ställdes frågor för att undersöka hur respondenterna trodde att konsekvenserna av att             

inte främja hållbar utveckling skulle påverka dem under deras egen livsstil. En del             

respondenterna trodde att de kommer bli påverkade under sin livstid, medan andra trodde att              

konsekvenserna av det som konsumeras idag ligger betydligt längre fram i tiden. Dessa svar              

återfinns i avsnitt 4.3 Attityd och återges därför inte igen.  

 

Andra mer konkreta och personliga konsekvenser som togs upp var ekonomiska, som kan             

anses ligga närmare individen i tid än konsekvenser av en hållbar utveckling. Som visat              

tidigare i avsnitt 4.4 Incitament var ett högre pris en viktig faktor som påverkade vid val av                 

livsmedel, speciellt för de som ansågs sig ha en begränsad ekonomi. Mer konsumtion av              

hållbara livsmedel upplevdes av respondenterna leda till högre matutgifter, vilket ur           

respondenternas synpunkt var problematiskt på grund av en den låga inkomst de har som              

unga.  

 

4.4.3 Uppfattad kontroll  

Uppfattad kontroll, det vill säga om individen kan upprätthålla och bibehålla beteendet, utgör             

också en del av incitament. I detta fall handlar det om att upprätthålla ett hållbart               

konsumtionsbeteende gällande livsmedel. Här är de svar som presenterades i avsnitt 4.4            

Incitament återigen av vikt, där ett flertal respondenter ansåg att ett högre pris var              

problematiskt, då de är unga och har en begränsad ekonomi. På grund av ett högre pris på                 

hållbara livsmedel, ansågs det svårt att ha ett hållbart konsumtionsbeteende. Detta speglas            
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exempelvis genom svaret ”Det hade väl kunnat innebär att mina utgifter för mat hade ökat en                

del.” från respondent E och svaret “Sen lär det ju säkerligen bli ganska mycket dyrare.” från                

respondent I.  

 

Flera respondenter uppgav även att de hade krävts en ansträngning från deras sida för att               

förändra sitt konsumtionsbeteende till ett mer hållbart. Ett flertal respondenter motiverade           

detta med att ett ändrat konsumtionsbeteende innebär att bryta vanor. Exempelvis svarade            

respondent I att ”Man får ju ge upp en del gamla vanor man haft.” och respondent K att “Man                   

kanske får lägga om sina vanor lite för att kunna anpassa sig.” Även respondent L tog upp                 

vanorna som en faktor i sitt svar ”Det blir väl mer att man får lägga om sina vanor, kanske att                    

man behöver planera sina inköp lite mer noggrant.”  

 

4.5 Social omgivning 
Respondenterna ombads även beskriva hur konsumtionsvanorna av hållbara livsmedel ser ut           

hos personer i deras omgivning. Majoriteten av respondenterna resonerade om att de unga i              

deras omgivning är drivande i hållbarhetsfrågor. Flertalet uppgav att de personer i deras             

omgivning som främst är drivande är vänner och studiekamrater. Respondent D nämnde bland             

annat att “Kollar man i min vänskapskrets är det definitivt mycket viktigare att konsumera              

hållbart.” Ytterligare respondenter uppgav detta, exempel på svar visas nedan:  

 

Bland vänner är det de i skolan som är väldigt medvetna, som jag inte känner sen innan. Jag                  

märker mycket i skolan att vissa personer är väldigt medvetna om exempelvis vilka fik och sånt de                 

går till. Och vad de köper och konsumerar överlag, och vilka märken. Jag tror det blir mer och mer                   

viktigt för unga speciellt. Och jag tror jag blir lite influerad av de i skolan. (Respondent G) 

 

Bland mina vänner är det en liten annan grej. Det känns som att unga rent generellt tenderar att                  

vara betydligt mer miljömedvetna än den äldre generationen, och att man känner att det faktiskt är                

viktigt att konsumera hållbart. Sen är det verkligen inte så att jag och mina vänner brukar sitta och                  

prata om det särskilt ofta. (Respondent K) 

 

Jag tror att mycket handlar om hur man vill framställa sig gentemot andra, och att det till viss del                   

handlar om en statusfråga, om ens vänner köper hållbara varor kanske man inte vill vara den som                 

är den som köper varor som är dåliga för miljön. (Respondent I) 
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Vidare uppgav ett flertal respondenter att medvetenhet kring hållbar konsumtion är någonting            

som har uppkommit på senare tid som en konsekvens av att frågan har fått ökad medial                

uppmärksamhet:  

  

Det är absolut inte något jag har vuxit upp med. Då fanns inte den debatten alls, och man såg inte                    

följderna av vår överkonsumtion då, vilket såklart är väldigt sorgligt. Idag är ju situationen en               

helt annan, och miljödebatten får ta en en helt annan plats i samhället. (Respondent I) 

 

Generellt uppgav respondenterna att hållbar konsumtion var viktigare och mer omtalat bland            

vännerna än i familjen och att det inte var något som de hade varit omgivna av när de vuxit                   

upp. Under uppväxten präglades inte livsmedelskonsumtionen av ett hållbarhetstänk på          

samma sätt enligt respondenterna. Övergripande speglar svaren att miljömedvetenheten finns          

närvarande i samtliga av respondenternas närhet, dock främst via vänner och inte via familjen.              

Respondent J uppgav bland annat att hon “[...] skulle säga att flera av de i min närhet håller                  

klimatet rent generellt ganska högt”. 

 

Vidare resonerade respondenterna om i hur stor grad personer i deras omgivning påverkar val              

av livsmedel, då ofta i termer av att våga testa nya saker som en konsekvens av att vänner blir                   

mer miljömedvetna. Detta togs exempelvis upp av respondent I: 

 

Ja, att det till viss del handlar om en statusfråga. Det är klart att man inte vill vara sämre än andra                     

om ens vänner enbart köper ekologiskt. Men nu när allt fler blir vegetarianer och veganer, och man                 

får möjlighet att prova på deras mat, som brukar anses vara mer hållbar, är det klart att man hämtar                   

en del inspiration därifrån. (Respondent I) 

  

Vidare uppgav en majoritet av respondenterna att medvetenheten hos personer i omgivning            

påverkar deras val: 

 

Jag är ingen expert på ämnet, det finns de som är mer insatta än mig och då kan man ju ibland få                      

info som man inte visste, och då blir man såklart mer återhållsam mot vissa produkter. Som                

exempelvis, hur mycket vatten som används i framställningen av halloumi. Det var en av mina               

kompisar som är vegetarian som pratade om att hon avstår det, just av den anledningen, men själv                 

har jag alltid sett halloumi som ett bra substitut till kött. Då blir man återhållsam och försöker testa                  

något nytt. (Respondent D) 
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Om man umgås med människor som är väldigt insatta i ämnet är det klart att man själv kanske                  

påverkas i viss mån av det. Sen kan man ju tänka att om man omvandlar medvetenhet till folks                  

vanor, till exempel att fler väljer att bli vegetarianer på grund av miljön, måste man ju anpassa sig                  

efter dem när man till exempel bjuder på middag. (Respondent I) 

 

Andra uppgav att omgivningens medvetenhet inte påverkar i stor utsträckning, bland annat            

kommenterade respondent K att “Inte särskilt mycket nej. Men det är klart att jag kanske               

skulle anpassa mig och köpa något hållbart för att imponera lite på min syster som tycker det                 

är jätteviktigt.”  

 

Vidare ställdes frågor kring påverkan av externa faktorer, såsom sociala medier och den             

politiska debatten. Respondenterna trodde att de blir påverkade, dock inte i särskilt stor             

utsträckning på grund av att källorna inte ansågs trovärdiga. Respondenterna menade att de i              

större utsträckning påverkas av nära vänner och familj. Exempel på svar som reflekterar detta              

visas nedan:  

 

Jag tror att man blir påverkad. Men jag känner nog inte att jag blivit jättepåverkad inom just                 

livsmedel, utan jag äter mer bara det jag alltid ätit och tänker inte mycket på det som läggs ut. Just                    

eftersom det i sociala medier finns mycket som inte går att lita på absorberar man nog inte lika                  

mycket av det. (Respondent G) 

 

Ja men jo, det gör det ju. Jag tror inte att jag påverkas särskilt mycket av politikerna, men sociala                   

medier spelar absolut en stor roll. Särskilt nu på de senaste åren när influencers har blivit stora, blir                  

det ju att man påverkas på ett helt annat sätt än tidigare av de man följer dagligen. Men jag skulle                    

absolut inte heller säga att det är något avgörande för mig personligen, utan då är det i så fall som                    

sagt personer i min närhet som är viktigare. (Respondent J) 
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4.6 Vanor  
För att undersöka hur stor påverkan vanor har vid val av livsmedel ställdes ett antal frågor                

kring vanornas betydelse för respondenternas konsumtion. Avseende livsmedel svarade         

majoriteten av respondenterna att de till stor del konsumerar baserat på vanor. Ett flertal              

respondenter lyfte fram bristande tid och intresse för att prova nya varumärken eller produkter              

som motivering. Respondenterna uppgav istället att de föredrar att välja varor som de redan är               

bekanta med eftersom de då vet vad de får för pengarna. Respondent K menade att han själv                 

handlar mycket på vanor, speciellt när det gäller mat och tror att “Många bara kör på rutin och                  

tar det man brukar om man kan det.”, medan respondent G menade att “Det är klart att om                   

man känner igen förpackningen och är nöjd med produkten sedan tidigare blir det enkelt att               

bara gå dit och välja den man känner igen”. En del respondenter lyfte även upp att                

konsumtionsvanor under uppväxten fortfarande påverkar vilka livsmedel de konsumerar.         

Nedan visas exempel på svar som tyder på att respondenterna tycker att vanor påverkar val av                

livsmedel i hög grad:  

 

Jag vet att jag handlar jättemycket på vanor. Men det är nog för att jag köper samma saker som vi                    

alltid har haft hemma när jag bodde där, det blir att jag fortsätter med samma märken. Varför                 

skulle jag köpa något annat märke på typ pasta? Och jag tror inte ens att jag skulle köpt något                   

annat även om jag såg att det var billigare. Men det är väl någon slags trygghet och att man tror att                     

det är bra. (Respondent E) 

 

Definitivt. Som jag precis sa köper jag väldigt sällan något nytta märke eller vara för den delen,                 

utan det är mer om någon rekommenderar det eller att man tycker att något ser väldigt intressant                 

ut. (Respondent L) 

 

Ja, det tror jag. Särskilt när det kommer till matvaror. Jag tror absolut att man tar de varor man                   

känner sig trygg med och vet smakar bra. Det blir ju ofta att man köper det man alltid har köpt, och                     

som ens föräldrar kanske alltid har köpt, utan att man tänker vidare på det. (Respondent I) 

 

Vid frågan om hur ofta respondenterna väljer en redan bekant produkt i förhållande till hur               

ofta de provar en ny produkt, svarade samtliga respondenter att de i en majoritet av fallen                

väljer bekanta produkter. De faktorer som gör att de provar en ny vara är av nyfikenhet, men                 

framförallt uppgav respondenterna att de provar nya produkter när produkterna är nedsatta i             

pris, eller när en vän rekommenderar en produkt. Exempel på svar som speglar detta: 
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Inte särskilt ofta blir det ju då. Om jag väl gör det är det väl ofta för att vänner rekommenderar det                     

eller för att det är nedsatt pris på varor jag annars tycker är för dyra. Sen kan det ju även vara att                      

man i butikerna får smaka vissa produkter, och om det är gott är det klart att jag kanske blir mer                    

benägen till att testa just det. (Respondent I) 

 

En utmärkt sak att lyfta upp är extrapris. Att man går efter en vara man tänkt köpa och på vägen dit                     

ser man att det är extrapris på en liknande produkt. Då kanske man testar den istället för att den är                    

några kronor billigare. Sen är jag personligen en person som också hittar mycket nytt genom recept                

och liknande. (Respondent D) 

 

4.7 Enskilda individen  
Respondenterna gavs även möjlighet under intervjun att reflektera kring och uppskatta sina            

generella miljömedvetenhet. Detta gjordes för att få en mer övergripande bild av hur             

respondenternas miljömedvetenhet ser ut och hur detta kan påverka respondenternas          

beteenden.  

 

Flera respondenter uppgav att deras generella miljömedvetenhet är relativt god. De uppgav            

vidare att de tänker på miljön och försöker agera utifrån ett miljöperspektiv. Men trots positiv               

inställning, fanns det även respondenter som beskrev sin miljömedvetenhet som begränsad på            

grund av svårigheter att implementera hållbarhetstänket i vardagen. När det kommer till            

livsmedel uppgav ett flertal respondenter att det var en särskilt svår kategori att implementera              

det inom. Nedanstående svar reflekterar exempel på detta:  

 

Min miljömedvetenhet, är relativt god. Och det är något som jag försöker öka successivt, för jag                

tycker att det är en genuint viktig fråga, men det är inte helt lätt att få ihop i vardagen. (Respondent                    

B) 

 

Min miljömedvetenhet är väl inte bättre eller sämre än någon annans skulle jag tro. Jag försöker                

göra det jag kan som att cykla mer istället för att köra bil och flyga mindre. Men just med maten                    

känns det som att man lätt bara kör på som vanligt, att det inte spelar lika stor roll. (Respondent K) 

 

Ja, det skulle jag säga. Jag försöker att cykla framför att köra bil, köpa second hand både gällande                  

inredning och kläder. Men just maten erkänner jag att jag verkligen kan bli bättre på. (Respondent                

C) 
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5. Analys 
I följande kapitel genomförs analysen av den insamlade empirin utifrån studiens syfte, det vill              

säga att skapa en förståelse för uppkomsten av gap, olika bakomliggande faktorers betydelse             

och var i köpprocessen gap uppstår. En analys av de olika faktorernas betydelse görs utifrån               

Attitude-behavior gap, Theory of planned behavior, SHIFT och Value-belief-norm theory.          

Därefter kopplas de olika faktorerna och dess betydelse in i köpprocessen genom            

AIDA-modellen.  

 

5.1 Kunskap och enskilda individens betydelse för uppkomst av gap i           

AIDA-modellen 
Ett flertal respondenter uppgav att de har en grundläggande kunskap inom hållbar utveckling             

och aktuella miljöproblem, även om många respondenter belyste att kunskapen inte är på             

detaljnivå. Det finns även en grundläggande medvetenhet om att det finns livsmedel som är              

olika bra för den hållbara utvecklingen. Detta återspeglas i avsnitt 4.1 Kunskap. Teorin             

Attitude-behavior gap (Kollmuss & Agyeman, 2002) antar att en generell baskunskap om            

miljön och aktuella miljöproblem är en nödvändig faktor för att forma ett hållbart             

konsumentbeteende. Eftersom en majoritet av respondenterna uppgav att de har en           

baskunskap kring miljö och hållbar utveckling går det att konstatera att respondenterna            

besitter tillräckligt stor allmän kunskap om hållbarhet. Således borde ett gap inte uppstå på              

grund av bristande kunskap enligt Kollmuss och Agyeman (2002).  

 

Däremot belyste ett flertal respondenter i avsnitt 4.1 Kunskap en brist på mer specifik kunskap               

inom konsumtion av livsmedel. De uppgav att den kunskap de har kring livsmedels påverkan              

ofta är en konsekvens av vad som är omskrivet eller omdiskuterat. Denna brist på mer specifik                

kunskap skulle kunna innebära att ett gap uppkommer i köpprocessen.  

 

Vidare uppgav en majoritet av respondenterna att miljömärkningar på livsmedel inte påverkar            

deras val i stor utsträckning. Däremot uppgav ett flertal respondenter i avsnitt 4.1 Kunskap att               

köp av hållbara livsmedel med en märkning känns bra i efterhand. Kollmuss och Agyeman              

(2002) belyser att information och kunskap avseende konsekvenser av beteendet kan påverka            
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beteende positivt. Denna typen av information skulle kunna ges till konsumenten dels genom             

märkningar, dels genom att konkretisera klimatpåverkan på förpackningar. Att en stor del av             

konsumenterna trots övergripande miljömedvetenhet uppgav att märkningar, såsom        

ekologiskt, inte spelar stor roll vid val av produkt kan bero på en bristande kunskap kring vad                 

märkningarna innebär eller en brist på konkretisering av miljöpåverkan för livsmedel. Även            

White, Habib och Hardisty (2019) menar att information och kunskap om konsekvenserna av             

ett visst beteende är viktigt för att påverka och förändra ett beteende. Att respondenterna inte               

tar till sig information och kunskap inom livsmedel, genom exempelvis märkningar och            

information på förpackningar, kan därmed enligt White, Habib och Hardisty (2019) försvåra            

en förändring i konsumtionsbeteendet till ett mer hållbart och således skapas ett gap i              

köpprocessen.  

 

Trots att en majoritet av respondenterna besitter en baskunskap gällande hållbar konsumtion,            

går det således att argumentera för att den bristande kunskapen kring hållbara livsmedel och              

hållbara märkningar är problematisk. Utifrån denna brist i mer specifik kunskap, kan faktorn             

kunskap anses vara en bidragande orsak till att gap uppstår i köpprocessen.  

 

Faktorn enskilda individen handlar om att individer vill upprätthålla en positiv självbild            

(White, Habib & Hardisty, 2019). Detta innebär enligt ramverket SHIFT (White, Habib &             

Hardisty, 2019) att de personer som har bra kännedom och kunskap kring hållbarhet, är mer               

benägen att ändra beteendet till mer hållbart. I avsnitt 4.7 Enskilda individen framgick det att               

en majoritet av respondenterna ansåg sig ha en god miljömedvetenhet och att hållbar             

konsumtion är något de försöker ta till sig i större utsträckning. Detta stöds även av svaren i                 

avsnitt 4.1 Kunskap, där respondenterna ansåg sig besitta grundläggande kunskap kring           

hållbarhet och miljön. Respondenternas goda generella miljömedvetenhet bör enligt White,          

Habib och Hardisty (2019) öka den hållbara konsumtionen för att upprätthålla en positiv             

självbild. Därmed bör inte faktorn enskilda individen vara en betydelsefull faktor för            

uppkomsten av gap i köpprocessen.  
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5.1.1 Placering av faktorerna kunskap och enskilda individen i AIDA-modellen  

Enskilda individen konstaterades vara en icke-betydelsefull faktor för uppkomsten av gap i            

köpprocessen. Däremot konstaterades faktorn kunskap vara betydelsefull för uppkomst av          

gap. Dahlén, Lange och Rosengren (2017) beskriver att den första delen av köpprocessen är              

kognitiv och reflekterar kunskap och kännedom om produkten. En majoritet av           

konsumenterna besitter en baskunskap kring hållbar utveckling och konsumtion och är           

medvetna om att det finns livsmedel som är bättre och sämre för den hållbara utvecklingen.               

Utifrån detta kan det första steget uppmärksamhet i AIDA-modellen anses uppfyllt, då det             

finns en viss medvetenhet hos respondenterna, vilket enligt Lee och Hoffman (2015) krävs.             

Dock uppgav en majoritet av respondenterna att deras mer specifika kunskap kring både             

livsmedel och miljömärkningar är bristfällig. Detta bidrog till att respondenterna inte           

konsumerade märkta livsmedel i stor utsträckning.  

 

Med utgångspunkt i att den generella kunskapen och medvetenhet om hållbar konsumtion            

anses vara tillräckligt hög och att steget uppmärksamhet enligt Lee och Hoffman (2015)             

därmed är uppfyllt, går det att resonera kring ett potentiellt gap mellan den kognitiva delen               

och den första affektiva delen i AIDA-modellen, det vill säga mellan uppmärksamhet och             

intresse. Gapet uppstår mellan dessa steg i AIDA-modellen eftersom en majoritet av            

respondenterna uppgav att hållbara märkningar inte påverkar val av produkt i stor            

utsträckning och att de inte besitter tillräckligt med kunskap om hållbara livsmedel. Detta             

tyder på en brist både i nyfikenhet och intresse för hållbara livsmedel då det finns en tydlig                 

avsaknad av specifik kunskap om hållbara livsmedel och deras märkning. Därmed uppstår ett             

gap mellan uppmärksamhet och intresse på grund av faktorn kunskap. Detta gap gör att              

varken begär eller faktisk konsumtion i sin tur skapas (Michaelson & Stacks, 2011 återgiven i               

Hassan, Nadzim & Shiratuddin, 2015).  
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5.2 Attityder och värderingars betydelse för uppkomst av gap i          

AIDA-modellen 
Teorin Attitude-behavior gap (Kollmuss & Agyeman, 2002) lyfter värderingar och attityder           

som faktorer som kan hämma ett hållbart konsumtionsbeteende. Bland annat belyser           

Kollmuss och Agyeman (2002) att existerande värderingar kan leda till att ny kunskap om              

hållbarhet hindras. I avsnitt 4.2 Värderingar ansåg samtliga respondenter att hållbarhet både            

var viktigt och något som de själva ville bidra till att uppnå. Således verkar det inte finnas en                  

problematik i att respondenternas värderingar hindrar ny kunskap om hållbar konsumtion.           

Vidare menar teorin Attitude-behavior gap (Kollmuss & Agyeman, 2002) att existerande           

värderingar kan leda till blockering av emotionell involvering i miljömedvetet beteende.           

Baserat på respondenternas svar i avsnitt 4.2 Värderingar och 4.3 Attityder verkar detta inte              

vara ett problem då respondenternas värderingar inte konflikterar med involvering i hållbar            

utveckling. Respondenternas attityd och värderingar tyder sammantaget på att dessa faktorer           

inte orsakar en betydande problematik, såsom bristande emotionella involvering i hållbar           

konsumtion eller hindrande av ny kunskap, då värderingar och attityder stödjer hållbar            

utveckling. Utifrån detta skapar faktorerna attityd och värderingar inte betydelsefulla gap i            

köpprocessen.  

 

Vidare menar teorin Value-belief-norm theory (Stern et al. 1999) att värderingar är en av de               

faktorer som styr om en individ kommer att stödja en social rörelse, vilket i denna studie                

utgörs av hållbar utveckling. Enligt Stern et al. (1999) krävs det att individen först stödjer och                

accepterar de värderingar som rörelsen står för. Stödjer och accepterar inte individen hållbar             

utveckling, kommer inte individen att ändra sitt beteende för att stödja rörelsen genom att,              

exempelvis, konsumera mer hållbart (Stern et al. 1999). I avsnittet 4.2 Värderingar beskrev             

respondenterna att de i hög utsträckning stödjer och accepterar de värderingar som hållbar             

utveckling står för. Enligt Value-belief-norm theory (Stern et al. 1999) är kriteriet att stödja              

den sociala rörelsens värderingar därmed uppfyllt. I nästa steg av teorin Value-belief-norm            

theory (Stern et al. 1999) måste individen tro att syftet i rörelsen är hotat och att individen                 

själv kan bidra till att uppnå eller återställa de värderingar som rörelsen, i detta fall hållbar                

utveckling, står för. Detta krävs för att uppnå tredje faktorn, personlig norm, där individen              

ändrar sitt beteende (Stern et al. 1999).  
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Svaren i avsnitt 4.4 Incitament visar att en stor del av respondenterna inte tror att deras val av                  

livsmedel kommer att göra skillnad för den hållbara utvecklingen. Således verkar           

respondenterna inte uppfylla faktorn tro i teorin Value-belief-norm theory (Stern et al. 1999).             

Att endast värderingar och inte tro är uppfyllt hos en betydande del av respondenterna skulle               

kunna förklara varför respondenterna inte uppnår den tredje faktorn personlig norm, det vill             

säga att konsumera mer hållbara livsmedel. Brist på tro att uppnå de värderingar som hållbar               

utveckling står för kan därmed skapa gap i köpprocessen. Följaktligen bidrar faktorn            

värderingar indirekt till att gap uppstår, då respondenterna inte upplever att de kan bidra till att                

uppnå de värderingar rörelsen står för genom sina handlingar.  

 

5.2.1 Placering av faktorerna attityd och värderingar i AIDA-modellen  

Utifrån respondenternas svar i avsnitt 4.3 Attityder och 4.2 Värderingar tyder det på att dessa               

faktorer inte skapar gap i köpprocessen hos respondenterna, då deras attityd och värderingar             

stödjer hållbar konsumtion. Dock konstaterades att respondenterna inte upplever att deras val            

av livsmedel kommer att göra skillnad för att uppnå de värderingar som hållbar utveckling              

står för. Detta benämns enligt teorin Value-belief-norm theory (Stern et al. 1999) som tro och               

är en förutsättning för att stödja en rörelse med ett visst beteende.  

 

Trots att respondenternas värderingar stödjer hållbar utveckling som koncept saknade de en            

tro på att de kunde bidra till att uppnå rörelsens värderingar. Detta leder till ett gap i                 

AIDA-modellen mellan intresse och begär eftersom respondenterna visar en tydlig nyfikenhet           

och intresse i sina attityder och värderingar avseende hållbar utveckling, men då de inte              

upplever det som Lee och Hoffman (2015) benämner som en begär efter hållbara livsmedel.              

Detta eftersom de inte tror att deras val kommer att bidra till att uppnå de värderingar rörelsen                 

står för. Detta grundar sig i respondenternas åsikter och tankar om produkten (Dahlén, Lange              

& Rosengren, 2017), där respondenterna inte tror att konsumtion av hållbara livsmedel            

kommer att göra skillnad. Således skapas inte ett begär. Det är följaktligen inte             

respondenternas grundläggande värderingarna som skapar gap, utan bristen på tro, som           

indirekt gör att faktorn värderingar skapar ett betydelsefullt gap mellan intresse och begär i              

köpprocessen.  
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5.3 Incitaments betydelse för uppkomst av gap i AIDA-modellen  
Faktorn incitament innefattar både motivation, påtaglighet och uppfattad kontroll. Moisander          

(2007) beskriver att motivation utgår från två typer av motiv: primära och selektiva. De              

primära motiven driver enligt Moisander (2007) individen att agera. I detta fall kan ett              

agerande vara att leva mer hållbart. Primära motiv tenderar att formas av faktorerna kunskap              

och värderingar (Kollmuss & Agyeman, 2002). Vidare menar Moisander (2007) att selektiva            

motiv är konkreta situationer där individen ställs inför val som innebär att primära motiv kan               

uppnås. I detta fall kan de selektiva motiv utgöras av konkreta situationer där konsumenterna              

väljer mellan ett hållbart och ett mindre hållbart livsmedel. Selektiva motiv är ofta personliga              

och påverkas mycket av vanor (Moisander, 2007). De primära motiven, som ofta är             

altruistiska i sin karaktär, tenderar att åsidosättas till förmån för de selektiva motiven             

(Kollmuss & Agyeman, 2002).  

 

Respondenternas svar tyder på att de primära motiven, det vill säga att leva mer hållbart, finns                

hos de unga konsumenterna. Detta framgick bland annat i svaren under avsnitt 4.2             

Värderingar. I avsnittet uppgav en majoritet av respondenterna att de försöker tänka hållbart             

när de handlar, samt att de ansåg hållbar utveckling och hållbar konsumtion som viktigt. I               

avsnitt 4.1 Kunskap framkom dessutom att respondenterna hade en grundläggande kunskap           

om hållbar utveckling, vilket enligt Kollmuss och Agyeman (2002) formar de primära            

motiven till att stödja hållbar konsumtion.  

 

Precis som Kollmuss och Agyeman (2002) tar upp, tyder svaren på att respondenterna             

åsidosätter de primära motiven till förmån för de selektiva. Att primära motiv tenderar att              

åsidosättas för selektiva motiv återspeglas i skillnaden mellan vad respondenterna vill           

konsumera och vad de uppgav att de faktisk konsumerar i avsnitt 4.4 Incitament. Denna              

diskrepans skulle kunna bero på att respondenterna inte upplevde att deras konsumtion av             

hållbara varor gör skillnad för hållbar utveckling. Detta framgick i avsnitt 4.4 Incitament där              

ett flertal respondenter upplevde att deras val inte gjorde en stor skillnad. 
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I avsnitt 4.4 Incitament uppgav respondenterna att det inte finns tillräckligt starka argument             

för att välja en hållbar produkt, således åsidosattes de primära motiven för selektiva motiven.              

Detta beror till stor del på vanor enligt Moisander (2007). Detta stöds även av              

respondenternas svar, vilket går att utläsa under avsnitt 4.6 Vanor. De selektiva motiven som              

styrs av vanor, i kombination med bristande incitament som respondenterna belyste i avsnitt             

4.4 Incitament, kan därmed anses vara betydelsefulla bakomliggande faktorer för uppkomsten           

av gap i köpprocessen.  

 

Vidare uppgav respondenterna i avsnitt 4.4 Incitament att ett högre pris var en bidragande              

orsak till att de inte konsumerar hållbara livsmedel. Samtliga 12 respondenter uppgav att det              

höga priset minskar incitamenten att köpa hållbara livsmedel. Att respondenterna dels           

upplevde att priset var viktigt, dels inte upplevde tillräckligt starka incitament att betala ett              

högre pris, kan tillsammans med att de inte upplevde att deras val gör skillnad, skapa en                

diskrepans mellan vad respondenterna vill göra och faktiskt gör. Dock fanns det ett antal              

respondenter som i viss mån ansåg att de var villiga att betala ett högre pris för en hållbar                  

vara. Respondenterna betonade dock att kvalíten på produkten i så fall måste motivera             

prisskillnaden.  

 

Teorin Attitude-behavior gap (Kollmuss & Agyeman, 2002) beskriver att brist på incitament,            

både externa och interna, kan bidra till stagnering i gamla beteendemönster. Ett högre pris              

skulle kunna skapa bristande incitament. En avsaknad av incitament att konsumera hållbart            

skulle därmed kunna leda till att unga konsumenter fastnar i gamla konsumtionsbeteenden och             

och ett betydelsefullt gap uppstår i köpprocessen.  

  

Incitament påverkas även av den upplevda påtagligheten av att konsumera hållbara livsmedel            

(Griskevicius, Cantú & Vugt, 2012). Påtaglighet syftar till de konkreta konsekvenser           

konsumenten upplever av att handla mer hållbara livsmedel (White, Habib & Hardisty, 2019).             

En del respondenter trodde att deras val gjorde skillnad för den hållbara utvecklingen medan              

andra inte trodde det. Bland de som trodde att val av livsmedel gjorde skillnad fanns dock en                 

tveksamhet till hur stor skillnaden egentligen var. Enligt ramverket SHIFT (White, Habib &             

Hardisty, 2019) är det svårt att skapa incitament att öka hållbar konsumtion om pålitligheten              

är låg, det vill säga om konsekvenserna av beteendet upplevs vara långt borta, geografiskt              
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eller tidsmässigt, eller är vaga. Respondenternas svar i avsnitt 4.4.2 Påtaglighet, där            

respondenterna uppgav att de upplevde att skillnaden deras handlingar gjorde för hållbar            

utveckling var vaga, borde enligt Griskevicius, Cantú och Vugt (2012) leda till bristande             

incitament.  

 

Vidare uppgav en del respondenter i avsnitt 4.3 Attityd att de inte trodde att              

klimatförändringar skulle påverka dem under deras livstid. Att konsekvenserna av ett hållbart            

konsumtionsbeteende inte är märkbart inom den närmsta tiden kan även det leda till brist på               

incitament att handla mer hållbara livsmedel enligt Griskevicius, Cantú och Vugt (2012) . I              

avsnitt 4.3 Attityd uppgav dock ett flertal av respondenterna att de trodde att deras val kommer                

påverka dem under deras livstid. Men även dessa respondenterna uppgav att dessa            

konsekvenser troligtvis ligger långt bort i tiden. Att konsekvenserna ligger långt bort i tid kan               

bidra till bristande incitament. Att respondenterna upplevde dessa konsekvenser som vaga och            

långt borta kommer enligt ramverket SHIFT (White, Habib & Hardisty, 2019) leda till             

bristande incitament att konsumera hållbara livsmedel på grund av låg påtaglighet. 

 

Respondenterna listade i avsnitt 4.4.3 Uppfattad kontroll istället betydligt mer konkreta           

konsekvenser av att konsumera mer hållbara livsmedel som både låg inom en kort tidsperiod              

och som var konkreta. Eftersom dessa konsekvenser upplevs närmare i tid och som mer              

konkreta kan de enligt ramverket SHIFT (White, Habib & Hardisty, 2019) antas styra mer vid               

val av livsmedel. Exempel på mer konkreta konsekvenser som respondenterna uppgav i            

avsnitt 4.4.3 Uppfattad kontroll var högre matutgifter till följd av att konsumera mer hållbart.              

Dessa konsekvenser ligger närmare i tid och är således mer påtagliga än mer långsiktiga              

konsekvenser för den hållbara utvecklingen. Att de positiva konsekvenserna av en mer hållbar             

konsumtion är vaga och långt borta i tiden, samtidigt som de negativa är mer konkreta och                

nära individen, leder enligt Griskevicius, Cantú och Vugt (2012) till bristande incitament att             

konsumera mer hållbara livsmedel. Trots att respondenterna uttrycker en positiv attityd till att             

konsumera hållbart kan därmed bristande påtaglighet, som leder till bristande incitament,           

orsaka gap i köpprocessen.  
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Vidare påverkar graden av uppfattad kontroll över beteendet hur starka incitamenten är att ta              

till sig beteendet. Graden av uppfattad kontroll innebär möjligheten att upprätthålla och            

anpassa sig till beteendet (Ajzen, 1991). Enligt teorin Theory of planned behavior (Ajzen,             

1991) innebär hög uppfattad kontroll över beteendet större sannolikhet och incitament att            

förändra beteendet. I avsnitt 4.4 Incitament menade en majoritet respondenterna att de i hög              

grad styrs av ett lågt pris vid livsmedelskonsumtion. Detta uppgavs till stor del bero på               

begränsad ekonomi. Respondenterna uppgav även att de till stor del styrs av vanor vid              

konsumtion av livsmedel. På grund av högre matutgifter och ansträngningen i att bryta vanor              

skulle det således kunna vara svårt för respondenterna att upprätthålla en hållbar konsumtion             

av livsmedel. Dessa anledningar kan innebära låg uppfattad kontroll över beteendet. Detta            

innebär enligt teorin Theory of planned behavior (Ajzen, 1991) svaga incitament att anamma             

beteendet och orsakar således ett betydelsefullt gap i köpprocessen.  

 

5.3.1 Placering av faktorn incitament i AIDA-modellen 

En upplevd brist på incitament, som till stor del relateras till att hållbara varor är dyrare,                

framkom från respondenternas svar. Incitamenten försvagas ytterligare då konsekvenserna av          

handlandet för miljön har en låg påtaglighet. De ekonomiska konsekvenserna blir betydligt            

mer påtagliga, då de ligger närmare i tid. Dessutom tydde respondenternas svar på en              

uppfattad brist på kontroll vilket också leder till bristande incitament att förändra            

konsumentbeteendet. Vidare visar respondenternas svar att deras primära motiv åsidosattes          

för de selektiva, vilket till stor del beror på vanor.  

 

Dessa aspekter leder till att faktorn incitament skapar ett gap i AIDA-modellen mellan de              

affektiva stegen intresse och begär. I båda stegen är konsumenternas åsikter och tankar om              

produkten centrala (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017). Trots att respondenterna visar på ett             

intresse att konsumera hållbart leder bristande incitament till att respondenterna inte har ett             

begär eller önskan efter hållbara livsmedel, vilket enligt Lee och Hoffman (2015) krävs i det               

affektiva stadiet. Detta grundar sig i respondenternas tankar och åsikter om hållbara            

livsmedel, det vill säga att de är för dyra och de positiva konsekvenserna inte tillräckligt               

påtagliga. Respondenterna uppgav även i avsnitt 4.4 Incitament att andra produktattribut,           

såsom pris och kvalité, värderas högre och skapar ett större köpbegär än hållbarhet.             
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Respondenterna uttryckte ett större begär efter andra produktattribut än hållbarhet hos           

livsmedel. De bristande incitamenten att välja en hållbar vara skapar ett betydelsefullt gap             

mellan intresse och begär i AIDA-modellen.  

 

Det går även att argumentera för att ett betydelsefullt gap uppstår mellan nästa steg, det vill                

säga att det finns ett visst begär enligt det som Lee och Hoffman (2015) beskriver, men på                 

grund av bristande incitament tas inte beslutet att konsumera hållbara livsmedel. Detta speglas             

exempelvis hos de respondenter som uttryckte att de var villiga att betala ett högre pris för en                 

produkt om de visste att produkten har en högre kvalité som motiverar prisskillnaden. På              

grund av osäkerhet kring värdet på produkterna skapas ett betydelsefullt gap mellan begär och              

faktiskt konsumtion, då respondenterna trots vilja att betala mer för en bättre produkt inte              

upplever att värdet motiveras tillräckligt tydligt för att leda till faktisk konsumtion, som krävs              

enligt Lee och Hoffman (2015).  

 

5.4 Den sociala omgivningens betydelse för uppkomst av gap i          

AIDA-modellen 
Faktorn social omgivning innefattar bland annat socialt inflytande. Socialt inflytande beskrivs           

av White, Habib och Hardisty (2019) i ramverket SHIFT påverka incitament att förändra             

konsumtionsbeteende till mer hållbart. Socialt inflytande bygger på antagandet att          

konsumenter påverkas av sin omgivning genom till exempel påtryckningar från närstående           

individer (Abrahamse & Steg, 2013). En annan aspekt av social omgivning är sociala normer,              

som i sin tur bygger på upplevelsen av vad som anses vara ett lämpligt och acceptabelt                

beteende i en situation (White, Habib & Hardisty, 2019). Även teorin Theory of planned              

behavior (Ajzen, 1991) tar upp att social norm påverkar intentionen att skapa ett visst              

beteende.  

 

De faktorer som påverkar sociala normer uppgavs av respondenterna vara vänner och familj.             

Även externa faktorer såsom sociala medier och den politiska debatten var faktorer som             

diskuterades under intervjuerna. Ett flertal respondenter uppgav i avsnitt 4.5 Social omgivning            

att sociala medier och den politiska debatten inte påverkade deras val av livsmedel i särskilt               

stor utsträckning. Detta beskrevs bland annat bero på bristande trovärdighet i källorna.            
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Således påverkas inte respondenternas sociala normer i stor utsträckning av externa faktorer,            

såsom sociala medier eller den politiska debatten och dessa faktorer blir därmed utifrån             

respondenternas svar inte betydelsefulla för uppkomsten av gap.  

 

En majoritet av respondenterna uppgav däremot i avsnitt 4.5 Social omgivning att den             

medvetenhet personer i den nära omgivningen har avseende hållbarhet påverkar dem i stor             

utsträckning. Påverkan sker främst från vänner och familj. I avsnitt 4.5 Social omgivning,             

beskriver ett flertal respondenter att hållbar konsumtion av livsmedel inte har varit centralt             

under deras uppväxt, vilket även framkom i ett flertal svar i avsnitt 4.6 Vanor. Istället är                

hållbar konsumtion något som blivit mer aktuellt bland vännerna på senare tid.  

 

Detta tyder på att en majoritet av respondenterna har vuxit upp i en omgivning där hållbart                

konsumtionsbeteende gällande livsmedel inte har varit centralt. White, Habib och Hardisty           

(2019) menar att när en större grupp anpassar sig till ett beteende, ökar incitament för den                

enskilda individen att göra detsamma. Eftersom respondenterna uppgav att deras sociala           

omgivning under uppväxten inte har haft ett hållbart konsumtionsbeteende, kan en vana av att              

konsumera livsmedel som inte är hållbara ha skapats till följd av en anpassning till den sociala                

omgivningen. Den sociala omgivningen i form av familj skapar därmed ett betydelsefullt gap i              

köpprocessen.  

 

En stor del av respondenterna uppgav i avsnitt 4.5 Social omgivning att hållbart             

konsumtionsbeteende har blivit mer viktigt på senare tid. Detta var särskilt framträdande i             

vänskapskretsen i den sociala omgivningen som ansåg att hållbar konsumtion är viktigt.            

Därmed går det att argumentera för att den sociala omgivningen bestående av vänner enligt              

White, Habib och Hardistys (2019) resonemang skapar incitament att konsumera mer hållbart.            

Detta eftersom individen enligt ovanstående resonemang kommer att vilja anpassa sig till            

vännernas mer hållbara konsumtionsbeteende. Detta reflekterar det White, Habib och Hardisty           

(2019) benämner som social önskvärdhet i ramverket SHIFT. Detta tyder på att den sociala              

omgivningen i form av vänskapskrets inte skapar betydelsefulla gap i köpprocessen eftersom            

deras inflytande influerar till en mer hållbar konsumtion.  
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5.4.1 Placering av faktorn sociala omgivningen i AIDA-modellen  

Flera respondenter uppgav att familj och vänner i olika mån påverkar val av livsmedel. Ett               

flertal respondenter uppgav att hållbar konsumtion av livsmedel har blivit mer viktigt bland             

personer i deras närhet på senare tid, dock främst bland vänner. Detta menade respondenterna              

skapar en önska att konsumera mer hållbart. Respondenterna uppgav att sannolikheten att de             

väljer ett hållbart alternativ ökar om någon i deras närhet rekommenderar en produkt. Den              

sociala omgivningen i form av vänner skapar därmed inte betydelsefulla gap mellan stegen             

uppmärksamhet, intresse, begär och faktisk konsumtion. Detta eftersom vänner påverkar          

individen att konsumera mer hållbara livsmedel.  

Däremot är familjen och uppväxten den faktor i social omgivning som påverkar uppkomsten             

av betydelsefulla gap i AIDA-modellen. De konsumtionsvanor som funnits under uppväxten           

har skapat vanor som påverkar konsumtionen av livsmedel hos respondenterna idag. Gapet            

uppstår mellan de affektiva stegen intresse och begär. Detta eftersom den sociala            

omgivningen under uppväxten har format starka konsumtionsvanor. Respondenterna upplever         

ett högre begär för att konsumera livsmedel baserat på vanor, vilket gör att begäret efter               

hållbara livsmedel inte blir tillräckligt starkt för att bryta vanan. Ett tillräckligt starkt begär              

efter en produkt krävs enligt Lee och Hoffman (2015) för att uppfylla steget begär i               

köpprocessen. Istället finns ett högre begär hos respondenterna för de varor som de känner sig               

trygga med sedan uppväxten. Därmed uppstår ett betydelsefullt gap mellan intresse och begär             

i köpprocessen på grund av faktorn social omgivning.  

 

5.5 Vanornas betydelse för uppkomst av gap i AIDA-modellen  

Under intervjuerna framkom vanor som en av de mest betydelsefulla faktorerna som styrde             

respondenternas val av livsmedel. Trots att samtliga respondenter tydligt klargjorde att de vill             

konsumera mer hållbara livsmedel, uppgav de samtidigt att vanor är en avgörande faktorer till              

att de inte konsumerar mer hållbart. Denna problematik belyses i teori Attitude-behavior gap             

(Kollmuss & Agyeman, 2002), där vanor är en de barriärer som hämmar förändring av ett               

befintligt beteende.  
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En majoritet av respondenterna beskrev i avsnitt 4.6 Vanor att det är viktigt för dem att veta                 

vad de får när de köper en vara. Detta innebär att även om de övriga faktorerna i                 

Attitude-behavior gap (Kollmuss & Agyeman, 2002) är uppfyllda, tycks respondenternas          

befintliga vanor vara en barriär för att ändra deras beteende till ett hållbart och ett gap uppstår                 

i köpprocessen.  

 

Vikten av att bryta konsumtionsmönster är centralt för att skapa nya vanor, något som berörs i                

ramverket SHIFT (White, Habib & Hardisty, 2019), som menar att befintliga vanor måste             

brytas för att ersättas av ett nytt beteende. Flera respondenter nämner i avsnitt 4.6 Vanor att de                 

är mer benägna att bryta vanor och handla mer hållbara livsmedel vid exempelvis nedsatt pris.               

Däremot uppgav ingen av respondenterna att dessa vanor fortsätter när varorna säljs till             

ordinarie pris, vilket gör att de enligt ramverket SHIFT (White, Habib & Hardisty, 2019) inte               

har möjlighet att i längden skapa ett hållbart konsumentbeteende. Utifrån både           

Attitude-behavior gap (Kollmuss & Agyeman, 2002) och ramverket SHIFT (White, Habib &            

Hardisty, 2019) är vanor därmed en faktor som skapar ett betydelsefullt gap i köpprocessen.  

 

5.5.1 Placering av faktorn vanor i AIDA-modellen  

Samtliga respondenter uppgav att de förlitar sig på befintliga vanor vid val av livsmedel.              

Detta hindrar enligt Attitude-behavior gap (Kollmuss & Agyeman, 2002) och ramverket           

SHIFT (White, Habib & Hardisty, 2019) skapandet av ett hållbart konsumtionsbeteende vid            

köp av livsmedel. En majoritet av respondenterna uppgav att deras begränsade benägenhet att             

prova hållbara produkter beror på att de inte vill riskera att köpa en sämre produkt och att de                  

föredrar livsmedel de känner till. Detta tyder på ett gap i AIDA-modellen mellan de affektiva               

stegen intresse samt begär. Trots att flera respondenter menade på att det är viktigt med               

hållbarhet och visade ett intresse för att bidra till hållbar utveckling, tycks begäret efter att               

välja redan beprövade alternativ vara för stor för att skapa ett begär för de icke beprövade                

hållbara varorna. För att uppnå steget begär i köpprocessen krävs det att det finns en önskan                

efter produkten (Lee & Hoffman, 2015), men enligt respondenterna är begäret av att             

konsumera välkända livsmedel starkare. Därmed uppstår ett betydelsefullt gap mellan intresse           

och begär i köpprocessen på grund av faktorn vanor.  

 

64 



 

6. Slutsats  
I följande kapitel presenteras slutsatsen baserat på den analys som genomförts i föregående             

kapitel. Slutsatsen besvarar den problemformulering som presenterades i det inledande          

kapitlet för att uppfylla studiens syfte. Även studiens bidrag presenteras.  

 

Figur 5. Egengjord modell som sammanfattar studiens slutsatser.  

 

De faktorer som skapar betydelsefulla gap i AIDA-modellen är enligt analysen faktorerna            

kunskap, värderingar, incitament, vanor och social omgivning. Dessa faktorer skapar tydliga           

gap i olika delar av AIDA-modellen.  

 

Faktorn kunskap skapar ett gap mellan uppmärksamhet och intresse i AIDA-modellen på            

grund av bristande kunskap om hållbara livsmedel och hållbara märkningar. Faktorn           

incitament skapar gap på två ställen i AIDA-modellen. För det första skapar faktorn incitament              

gap mellan intresse och begär i AIDA-modellen på grund av bristande uppfattad kontroll,             

motivation och påtaglighet. För det andra skapar faktorn incitament gap mellan begär och             

faktisk konsumtion i AIDA-modellen för de respondenter som uppgav att de var villiga att              

betala mer för en hållbar vara om det var tydligt vad som motiverar prisskillnaden. Faktorn               

värderingar skapar gap mellan intresse och begär i AIDA-modellen eftersom respondenterna           

trots positiva värderingar gentemot hållbar konsumtion inte trodde att deras val av hållbara             

produkter skulle göra en skillnad för att uppnå värderingarna. Faktorn vanor skapar ett gap              

mellan intresse och begär i AIDA-modellen, dels eftersom respondenternas gamla vanor till            

viss del konflikterar med hållbar konsumtion, dels eftersom andra incitament än hållbar            

konsumtion upplevdes starkare än begäret efter hållbara livsmedel. Den sociala omgivningen i            

65 



 

form av familj skapar ett gap mellan intresse och begär i AIDA-modellen då den sociala               

omgivningen under respondenternas uppväxt inte konsumerat hållbara produkter. Begäret av          

att fortsätta konsumera enligt vanorna blir större än önskan att köpa hållbara livsmedel. 

 
De två resterande faktorerna, attityd och enskilda individen, bedöms utifrån respondenternas           

svar och dess koppling till teorierna inte vara faktorer som skapar betydelsefulla gap i              

AIDA-modellen. Detta då attityderna och individernas självbilder stödjer hållbar utveckling.  

 
Sammanfattat skapar ett flertal faktorer betydelsefulla gap mellan uppmärksamhet, intresse,          

begär och faktisk konsumtion i AIDA-modellen. De faktorer som tycks vara mest            

betydelsefulla för uppkomsten av gap i köpprocessen utifrån analysen är faktorerna incitament            

och vanor. Detta då de tydligt betonades av flera respondenter. Dessa faktorer skapar gap              

mellan intresse och begär i AIDA-modellen på grund av bristande incitament att konsumera             

hållbart, kopplat till motiv, påtaglighet och kontroll, samt de vanor som respondenterna har.             

Men även faktorerna social omgivning, värderingar och kunskap skapar gap i AIDA-modellen,            

även om dessa faktorers betydelse inte verkar vara lika stor som vanor och incitament.              

Analysen av respondenternas svar visar även att det finns kopplingar mellan de olika             

faktorerna och att de påverkar varandra. Exempelvis påverkar värderingar och kunskap           

respondenternas motiv och den sociala omgivningen påverkar respondenternas vanor.  

 

Slutligen kan det konstateras att en majoritet av faktorerna skapar gap mellan uppmärksamhet             

och begär i AIDA-modellen. Det är även mellan stegen uppmärksamhet och begär som de              

mest betydelsefulla faktorer, det vill säga incitament och vanor, skapar gap. Detta är             

problematiskt eftersom en individ i en köpprocess enligt Michaelson och Stacks (2011            

återgiven i Hassan, Nadzim & Shiratuddin, 2015) måste följa samtliga modellens steg            

sekventiellt innan konsumtion kan ske och ett flertal betydelsefulla faktorer skapar således            

barriärer tidigt i köpprocessen. Med grund i resonemanget ovan kan det konstateras att även              

om gapet mellan uppmärksamhet och intresse bara beror på faktorn kunskap, skapar gapet en              

barriär i det första steget av AIDA-modellen. Eftersom konsumenter enligt Michaelson och            

Stacks (2011 återgiven i Hassan, Nadzim & Shiratuddin, 2015) måste genomgå samtliga steg i              

AIDA-modellen innan ett köp kan ske, måste detta gap således överbryggas först.  
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6.1 Studiens bidrag  
Den genomförda studien har genom en kombination av AIDA-modellen och fyra teorier om             

konsumentbeteende relaterat till hållbarhet skapat en djup och detaljerad förståelse för vilka            

faktorer som skapar gap och vilken betydelse dessa faktorer har i förhållande till varandra i               

unga konsumenters köpprocess. Dessutom har studien skapat en förståelse för var i            

köpprocessen dessa gap uppstår. Gap mellan vad konsumenter säger och gör har studerats             

tidigare i olika former och branscher. Det kunskapsbidrag som den genomförda studien bidrar             

med inom området är att, genom en kombination av väl använda teorier inom             

konsumtentbeteende och AIDA-modellen, tillsammans med en tydlig avgränsning och fokus          

gällande bransch och målgrupp, skapa en djupgående förståelse för ett komplext fenomen hos             

en hållbarhetsintresserad målgrupp. Dessutom har en bransch där hållbarhet är högt prioriterat            

och betydelsefullt undersökts, vilket gör bidraget användbart. Genom att inte enbart studera            

bakomliggande faktorer till varför gapen uppstår, utan också var i köpprocessen de uppstår,             

har en djupare förståelse för fenomenet skapats. Att avgränsa till en specifik bransch och en               

specifik åldersgrupp gav även möjlighet att skapa en detaljerad bild över gapen, vilket bidrar              

med ny kunskap inom området.  

 

Den genomförda studien har genererat ett praktiskt bidrag i form av en förståelse för gap i                

ungas köpprocess. Denna förståelse kan nyttjas av aktörer i livsmedelsbranschen för att            

överbrygga gapen genom strategi och marknadsföring. För att kunna överbrygga gapen           

genom marknadsföring och strategi och få fler unga att konsumera mer hållbara livsmedel,             

krävs en förståelse för faktorerna bakom gapens uppkomst och faktorernas betydelse. Det är             

denna förståelse studien har bidragit med. Eftersom livsmedelsbranschen är en viktig aktör för             

att öka den hållbara konsumtionen, är det praktiska bidraget användbart och betydelsefullt för             

att skapa en mer hållbar utveckling i samhället. Det är därmed värdefullt både för företagen               

inom livsmedelsbranschen och samhället i stort att få den förståelse för gap som studien bidrar               

med.  
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7. Diskussion 
I detta avslutande kapitel förs en diskussion om studiens slutsats, men också kring studien i               

sin helhet. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 
7.1 Diskussion av studiens slutsats  
Slutsatsen speglar att det finns en problematik i att unga konsumenter upplever bristande             

incitament att betala ett högre pris för ett mer hållbart livsmedel. Detta beror på ett flertal                

orsaker, exempelvis bristande påtaglighet och uppfattad kontroll över beteendet. Slutsatsen          

bekräftar bland annat forskning av Couto et al. (2016) som menar att hållbar konsumtion              

hämmas på grund av att värdet av hållbara produkter ofta upplevs som oklart. Slutsatsen              

speglar även att andra produktattribut prioriteras högre än hållbarhet, vilket är samstämmigt            

med det som Ginsberg och Bloom (2004) presenterat kring hållbar konsumtion. 

 

En av de mest förekommande motiveringarna till att respondenterna inte valde att konsumera             

hållbara livsmedel var att de upplevdes som dyrare. Detta bekräftar Anselmsson, Bondesson            

och Johanssons (2014) forskning om prispremium. Respondenternas priskänslighet kan delvis          

bero på deras ålder. En majoritet av respondenterna befinner sig, trots stort            

hållbarhetsintresse, i ett livsstadie med begränsad inkomst. Det faktum att den undersökta            

populationen är väldigt styrd av den ekonomiska faktorn har troligtvis påverkat studiens            

resultat, vilket kan innebära att andra faktorer framstår som mindre betydelsefulla. Det går             

således att reflektera över om unga konsumenter är den mest meningsfulla gruppen att studera              

gällande hållbar konsumtion, då ekonomin blir en så pass styrande faktor.  

 

Eftersom pris visade sig vara en betydande faktor för respondenterna vid val av livsmedel              

hade teorier om prispremie och priskänslighet kunnat inkluderas i undersökningen för att öka             

nyansen. Exempelvis hade en teori om priskänslighet och vad som driver prispremie, likt det              

som Anselmsson, Bondesson och Johansson (2014) presenterar i sin studie, kunnat användas            

för att få djupare förståelse för vad som driver prispremie. Detta hade troligtvis förstärkt              

kvalitén på analys och slutsats, eftersom priset visade sig vara en betydande faktor för              

respondenterna.  
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Studien var avgränsad till unga hållbarhetsintresserade konsumenter. Slutsatsen visade att          

bristande incitament att betala ett högre pris för hållbara livsmedel var en bidragande orsak till               

gap. Dock uppgav en del av respondenterna att de i framtiden när de har en bättre ekonomi                 

skulle vara villiga att köpa mer hållbara livsmedel. Även vanor visade sig vara en väldigt               

betydande faktor för uppkomsten av gap. Vanornas betydelse vid konsumtion belystes även            

av Kollmuss och Agyeman (2002), som menar att det krävs att hållbar konsumtion sker              

kontinuerligt och att motiven till att förändra dem är tydliga för att en ny vana ska uppstå.                 

Eftersom det visade sig att respondenterna präglas mycket av vanor i sin konsumtion av              

livsmedel går det att vidare diskutera om de unga respondenterna när de får andra ekonomiska               

förutsättningar, kommer att konsumera mer hållbara livsmedel. Möjligtvis kan de vanor som            

de skapat vid en begränsad ekonomi, samt som de tagit med sig från barndomen, göra att de                 

trots allt inte kommer att konsumera mer hållbara livsmedel, även om den ekonomiska             

situationen inte längre skapar hinder.  
 

7.2 Diskussion av studiens genomförande  
Studien syftade till att genom semistrukturerade intervjuer skapa en förståelse för gap mellan             

uppmärksamhet, intresse, begär och faktiska konsumtion av hållbara livsmedel inom          

åldersgruppen 18-29 år. Genom fyra teorier inom konsumentbeteende, det vill säga           

Attitude-behavior gap, Theory of planned behavior, SHIFT och Value-belief-norm theory togs           

ett flertal faktorer fram för att undersöka hur det kommer sig att gap kan uppstå.               

AIDA-modellen användes senare för att analysera var i köpprocessen faktorerna skapade gap.            

De fyra teorierna inom konsumtbeteende låg till grund för de sju övergripande faktorer som              

undersöktes i intervjuerna och som sedan analyserades. Det går att diskutera huruvida dessa             

faktorer är tillräckligt fullständiga för att beskriva uppkomsten av gap hos unga. Högst troligt              

finns det fler möjliga faktorer som inte berörts av de fyra teorierna som kan vara               

betydelsefulla för ungas konsumentbeteende. De fyra teorierna valdes utifrån att de var            

vanligt förekommande i forskning om gap i hållbart konsumentbeteende, men det betyder inte             

nödvändigtvis att de är heltäckande inom området. Det finns troligtvis andra teorier som hade              

kunnat användas för att förstå ungas konsumtionsbeteende utifrån andra faktorer, vilket hade            

kunnat påverka analysen och slutsatsen av studien. Därmed utesluts det inte att det finns andra               

möjliga orsaker till gapens uppkomst som inte nämnts i studien.  
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Givet studiens karaktär, där syfte och metod tar utgångspunkt i semistrukturerade intervjuer            

med ett mindre antal respondenter, är det inte möjligt att fastställa en generaliserbar slutsats              

för hela målgruppen. Slutsatserna som dragits i studien har uteslutande utgått från            

respondenternas svar och reflekterar enbart de enskilda respondenternas åsikter och tankar           

utifrån den teoretiska referensramen. Slutsatserna kan därmed inte anses applicerbara för unga            

konsumenter i stort. Detta har tagits i beaktning när slutsatserna faställdes. Valet att inte              

genomföra en kvantitativ studie grundar sig i att den data som i sådana fall hade samlats in                 

hade riskerat att bli otillräcklig och bristfällig i detaljer och därmed relativt intetsägande. Att              

fokusera på semistrukturerade intervjuer med ett mindre antal respondenter har gett tillgång            

till mer djupgående svar, reflektioner och åsikter. Som berörs i förslag på vidare forskning i               

nästkommande avsnitt, utgör denna studie en god grund för att genomföra en liknande studie              

av kvantitativ karaktär, där större möjligheter ges att få fram ett generaliserbart resultat. 

 

Det valda ämnet är på flera sätt komplext, vilket har inneburit viss problematik under studiens               

gång. Ämnet är i sig en del av något större, en hållbar utveckling, där individers egna                

verklighetsuppfattningar tenderar att spela stor roll i deras bedömningar. Att området i hög             

grad präglas av subjektivitet innebär en risk för skiljaktigheter gällande tolkningar och            

uppfattningar. Detta kan dels gälla begrepp som nämnts under de genomförda intervjuerna,            

dels respondenternas egna tolkningar av vad som anses hållbart. Denna risk har tagits i              

beaktning under studiens gång och har försökts minimeras genom att ge tydliga definitioner.             

Vidare, eftersom det är uppsatsförfattarna som gjort kvalitativa tolkningar av respondenternas           

svar utifrån teoriernas förklaringar, finns det möjligen andra tolkningar som hade inneburit            

andra resonemang av faktorers betydelse och var gapen uppstår. De slutsatser som            

presenterats är därmed igen generaliserbar sanning och andra möjliga tolkningar utesluts inte.  

 

En annan risk som bör belysas är risken för tvivelaktiga svar från respondenterna. Med tanke               

på att studien behandlar ett potentiellt känsligt ämne genom att undersöka skillnad mellan             

uttalad attityd och beteende, finns en potentiell risk att respondenterna formulerat sig på sätt              

som inte stämmer överens med verkligheten. Detta för att exempelvis upprätthålla en positiv             

självbild. Att det är ett ämne som respondenterna inte alltid tänker på, utan som ofta sker                

vanemässigt, skapar en risk för att respondenterna försökt tolka situationer de sällan funderar             

djupare på, något som i viss mån ökar osäkerheten kring deras svar. 
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Sammantaget har de aspekter som tagits upp i diskussionen inte ansetts hämma studien och              

inte heller äventyra reliabiliteten i resultatet. Genom ett tydligt tillvägagångssätt och ett            

kritiskt tolkningsperspektiv genom hela studien anses risken för betydande feltolkningar vara           

liten. Därmed har studiens syfte, att skapa en förståelse för uppkomsten av gap i köpprocessen               

vid konsumtion av hållbara livsmedel i åldersgruppen 18-29 år, kunnat uppnås på önskat sätt. 

 

7.3 Förslag på vidare forskning  
Den genomförda studien är av en kvalitativ karaktär, det innebär att de slutsatser som              

presenteras inte kan antas vara generaliserbara för hela populationen unga konsumenter. Detta            

eftersom att endast ett mindre antal individer deltagit i studien och dessa inte kan anses spegla                

hela populationen. Studiens syfte är inte att skapa ett representativt resultat för hela             

målgruppen, utan att skapa en djup och detaljerad förståelse för fenomenet kring gap inom              

hållbart konsumentbeteende. Det skulle därför vara intressant att göra vidare studier vars syfte             

är att undersöka hur generaliserbara de framtagna slutsatserna är på populationen unga            

konsumenter. Detta genom att göra en kvantitativ studie där ett större slumpmässigt urval             

undersöks på ett mer systematiskt sätt. På så sätt skulle mer generaliserbara slutsatser kunna              

dras kring studiens resultat.  

 

Vidare skulle det även vara intressant att studera skillnader inom populationen unga            

konsumenter. Eftersom att den genomförda studien endast gjordes på en liten grupp            

respondenter från populationen, genomfördes inga analyser av skillnader mellan olika          

variabler hos respondenterna. Exempelvis studeras det inte om det fanns skillnader mellan            

kön eller olika sysselsättningar. Detta eftersom ett litet urval inte gör det möjligt att dra dessa                

slutsatser. Det hade därför varit intressant och givande att i vidare forskning undersöka om              

dessa variabler har någon betydelse för uppkomst av gap i köpprocessen. Ett exempel på en               

intressant skillnad att undersöka inom populationen unga konsumenter är mellan studerande           

och arbetande.  

 

Vidare skulle det vara intressant att göra en liknande studie, men som studerar situationen i               

andra länder. Sverige anses ofta ligga i framkant i hållbarhetsfrågor. Att göra liknande studier              

i länder som skiljer sig från Sverige kan uppvisa andra resultat. Då exempelvis vanor visat sig                
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vara en starkt bidragande faktor till de undersökta respondenternas konsumentbeteende och då            

detta i hög utsträckning är påverkat av den sociala omgivningen i tidig ålder, skulle det vara                

intressant undersöka gap i länder vars samhälle skiljer sig från Sverige.  

 

Slutligen hade det även varit intressant att använda studiens slutsatser för att undersöka hur              

företag inom livsmedelsbranschen genom kommunikation och strategi kan överbrygga gapen i           

köpprocessen. Studiens analys och slutsatser syftar till att skapa en djupare förståelse för             

fenomenet kring gap hos unga konsumenter gällande deras konsumtion av livsmedel. I nästa             

steg skulle det därför vara intressant att undersöka hur denna djupare förståelse kan användas              

av aktörerna på livsmedelsmarknaden, för att överbrygga gapen och få fler unga att             

konsumera hållbara livsmedel i linje med deras hållbarhetsintresse.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

1. Berätta om syftet med studien och intervjun.  

Studien syftar till att skapa en förståelse för var gap uppstår i köpprocessen, hur olika faktorer                

påverkar uppkomsten av dessa gap och vilken betydelse dessa faktorer har i förhållande till              

varandra vid konsumtion av hållbara livsmedel hos hållbarhetsintresserade unga i åldern           

18-29 år. 

 

Vi har utgått från hållbar konsumtion av livsmedel som konsumtion som uppfyller            

definitionen av hållbar utveckling:  

The use of services and related products, which respond to basic needs and bring a better                

quality of life while minimizing the use of natural resources and toxic materials as well as the                 

emissions of waste and pollutants over the life cycle of the service or product so as not to                  

jeopardize the needs of further generations  

 

2. Informera om etiska riktlinjer  

● Samtycke - Ditt deltagande är helt frivilligt, och du har närsomhelst rätt att avbryta ditt               

deltagande i studien om du önskar. Du kan även meddela oss efter det intervjun är               

genomförd om du skulle önska att det insamlade materialet inte skall användas i             

studien. Om du väljer att avbryta kommer inget av det insamlade materialet från dig              

att användas i studien och det kommer att raderas omedelbart.  

● Konfidentialitet- och anonymitet - allt insamlat material kommer att behandlas med           

högsta möjliga konfidentialitet. Det material som används i uppsatsen kommer att vara            

helt anonymt. Intervjuerna sker under tystnadsplikt och samtliga personuppgifter         

förblir sekretessbelagda.  

● Nyttjandekravet: Det material vi samlar in kommer endast att användas i det syfte vi              

har presenterat.  

 

3. Samtycke om inspelning  

För att förbättra kvaliteten på den analys som ska genomföras önskar vi att spela in intervjun.                

Samtycker du till detta? 

 

80 



 

4. Tema/frågor att gå igenom under intervjun  

Inledande frågor: 

● Hur ser ditt intresse och dina åsikter kring hållbar utveckling ut? Hur tycker du att               

detta speglar sig i ditt vardagliga liv? 

● Tycker du att det är viktigt att konsumera mer hållbart?  

● Tänker du hållbart när du väljer varor inom livsmedel? Varför och på vilka sätt? 

Tema Frågor 

  

  

Kunskap 

Hur ser du på din kunskap kring hållbar konsumtion och          

hur påverkar den dina val? Hur ser du på din medveten           

om vilken miljöpåverkan de varor du köper idag har? 

  

Uppföljningsfrågor: 

● Hur stor roll spelar information om klimatpåverkan       

på förpackningar ditt val av varor? Ex. ekologiska        

märkningar eller annan miljömärkning. 

Värderingar Hur skulle du beskriva ditt engagemang och din syn på          

hållbar utveckling? Finns det värderingar som      

konflikterna med detta? 

Attityder Vad är din generella attityd gentemot hållbar konsumtion?        

Tror du att konsekvenserna av en hållbar utveckling, eller         

en inte hållbar utveckling, kommer att påverka ditt liv? 

  

  

  

  

Incitament (motivation, 

påtaglighet och uppfattad 

kontroll) 

Vilka är anledningarna till att du väljer bort att köpa          

hållbara varor när du handlar livsmedel? 

Uppföljningsfrågor: 

● Är du beredd att betala mer för en vara som är bättre            

för miljön? 

● Du går in i en butik, vad är de attribut som du anser             

bidrar med mest värde som avgör ditt val av         

livsmedel? 

● Om ett mer hållbart alternativ är dyrare än den         

mindre hållbara, hur skulle du resonera då? 

● Hur påverkar en övergång till mer hållbar       

konsumtion av livsmedel dig? 

● Känner du att du genom att köpa mer hållbara         

livsmedel, har en möjlighet att faktiskt bidra till en         

mer hållbar utveckling?  
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Sociala omgivningen 

Hur ser din omgivning, ex. familj och vänners,        

konsumtionsvanor ut gällande hållbara livsmedel? Något      

det pratas om? Något som anses viktigt? Något du vuxit          

upp med, eller blivit viktigare på senare tid? Värderas         

hållbarhet högt? 

 

Uppföljningsfrågor: 

● Handlar personer i din omgivning mycket hållbart       

inom livsmedel? 

● I hur stor grad anser du att personer i din omgivning           

påverkar dina val av dagligvaror? 

● Tror du att andras människors medvetenhet om       

hållbar konsumtion spelar roll i dina val? 

● Finns det andra externa faktorer i din omgivning, ex.         

sociala medier och politiska debatten, som du tror        

påverkar dina val av livsmedel? 

  

  

  

Vanor 

Beskriv hur du tror att vanor präglar dina köp av          

livsmedel. Köper du ofta samma varumärken och       

produkter? I vilket utsträckning tror du att dina köp         

präglas av vanor? 

Uppföljningsfrågor: 

● Varför tror du att det är så? 

● Hur ofta/stor del köper du samma vara och        

varumärke av livsmedel när du handlar? 

● Hur ofta tester du en helt ny vara eller varumärke?          

Varför gör du det? 

  

Enskilda individen 

Hur skulle du beskriva din generella miljömedvetenhet? Är        

hållbar utveckling något du försöker ta till dig? 

Avslutande frågor: 

Har du några avslutande kommentarer eller saker du skulle vilja lägga till?  
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