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Förord  

Föreliggande rapport är ett examensarbete inom teknik och hållbar utveckling som ges av 

ABE/Hållbarhet och miljöteknik. Arbetet har en omfattning av 15 högskolepoäng och 

genomfördes under vårterminen 2018 vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  

 

Jag vill passa på att tacka alla som hjälpt och stöttat mig genom det här projektet. Extra tack 

till Monica Olsson och Hanna Eggestrand för vägledning och inputs. Ett speciellt tack till 

Daniel Franzén som bistått med goda råd, vägledning och intressanta diskussioner under 

arbetets gång.  

 

  



 

 

Sammanfattning  

Grön konsumtion och grönt medborgarskap är begrepp som blivit vanligare i takt med ökad 

medvetenhet om miljöpolitiska problem, klimatutveckling och vår omgivnings tillstånd och 

framtid. Livsmedelskonsumtion står för en väsentlig del av växthusgasutsläppen ett vanligt 

hushåll orsakar varje år och utgör därmed en adekvat avgränsning till den här studien. I det 

här arbetet presenteras båda begreppens bakgrund och betydelse baserat på en litteraturstudie. 

Skillnader, likheter och signifikanta karaktärsdrag analyseras för att sedan utgöra grunden till 

uppbyggandet av en enkätundersökning. Undersökningen baseras på fyra huvudgrenar;  

 

• Generella karaktäristiska egenskaper 

• Nivå av klimatanknytning 

• Förändringsbenägenhet i syfte att konsumera mer miljövänligt  

• Drivkrafter som kan kopplas till typiska konsumtionsbaserade aktiviteter 

 

Studien avgränsades till kollektivt beteende kring livsmedelskonsumtion. Resultatet av 

enkätundersökningen visade en överrepresentation av grönt medborgarskap och en positiv 

inställning till värderingar med tydlig psykologisk och moralisk koppling till miljö och 

konsumtion. Respondenterna svarade även i enlighet med grön konsumtion, vilket var 

framträdande vid påståenden om mervärde i utförande av vissa konsumtionsrelaterade 

aktiviteter. Slutsatsen av arbetet belyser svårigheterna i att gruppera grön konsumtion och 

grönt medborgarskap i två separata kategorier för att använda dem som en klassificering 

och/eller gruppering av mänskligt beteende. Däremot kan de med fördel användas som ett 

verktyg för att diskutera drivkrafter, livsstil, värderingar och sociala attityder kring 

miljömedvetenhet i olika sammanhang. 

 

Nyckelord 

livsmedelskonsumtion; grön medborgare; grön konsument; miljömedvetenhet; livsmedel; 

värderingar 

  



 

 

Abstract 

Green consumption and green citizenship are concepts that are established with increased 

awareness of environmental policy issues, climate change and the current state and the future 

of the environment. The aim of this study was to examine the background and meaning of 

these pro-environmental concepts based on a literature study. A survey was constructed based 

on the analyze given in the study, containing specific differences, similarities and significant 

characteristics for green consumption and citizenship. The survey contained four main 

characteristic indicators;  

 

• General characteristic ideals 

• Connection to nature 

• Willingness to change 

• Driving forces connected to commonly targeted consumption-based behaviors 

 

The results of this study showed an overrepresentation of green citizenship and a positive 

attitude towards the values with distinct psychological connection to the environment and 

consumption patterns. The results also responded in accordance with green consumption, 

most commonly regarding to consumption-based behaviors contributing a psychological 

added value. The conclusion of the work highlights the difficulty of dividing green 

consumption and green citizenship into two separate categories in order to use them as a 

classification and/or grouping of human behavior. On the other hand, they can advantageously 

be used as a discussion tool in subjects related to driving forces, lifestyles, values and social 

attitudes about environmental awareness in different contexts.  
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food consumption; green citizen; green costumer; environmental awareness; food; values
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1. Inledning  

Miljöutmaningarna som mänskligheten står inför idag är en följd av ekonomisk tillväxt, ökat 

befolkning och framför allt - ökad konsumtion. Grön konsumtion och grönt medborgarskap är 

exempel på begrepp som blivit vanligare i takt med ökad medvetenhet om vår omgivnings 

tillstånd och framtid. Det har skett en förändring i den kollektiva inställningen till konsumtion 

och hur vi ser på resursförbrukning och materialflöde. Miljöproblemen är närvarande och 

många är överens om att det krävs stora omställningar i mänskligt beteende om det ska bli 

möjligt att urskilja förändringar i miljön. Det finns olika mönster som tyder på en ny 

mentalitet och ett genombrott för den miljövänliga banan. 

 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis projektets syfte, mål och avgränsningar. 

Avslutningsvis beskrivs de metoder som tillämpats för att frambringa underlaget till den 

enkätundersökning som syftar till att undersöka kollektivt mänskligt beteende anknutet till 

livsmedelskonsumtion. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med arbetet är att utreda begreppen grön konsumtion och grönt medborgarskap. I 

redogörelsen ingår att undersöka skillnader och likheter mellan begreppen samt hur de visar 

sig i mänskligt beteende. 

 

1.2 Mål 

Inledningsvis fullgöra en litteraturstudie i syfte att identifiera skillnader, likheter och 

karaktäristiska egenskaper för begreppen grön konsumtion och grönt medborgarskap. Därefter 

skapa en enkätundersökning som baserar sig på litteraturstudien och av resultatet tolka om 
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man beter sig övervägande som grön konsument eller grön medborgare vad gäller 

livsmedelskonsumtion.  

1.3 Avgränsningar 

Teorier och redogörelser av begreppen grön konsumtion och grönt medborgarskap utgår och 

begränsas av de vetenskapliga artiklar som framgår i avsnitt 2.5, Bakgrund till grönt 

medborgarskap och grön konsumtion. Studien begränsar sig till begreppens koppling till 

livsmedelskonsumtion, vilket motiveras av flera skäl. Dels står mat för en väsentlig del av de 

växthusgasutsläpp som årligen orsakas av ett vanligt hushåll, se vidare i avsnitt 2.2 Mat och 

miljöpåverkan där en redogörelse av matens roll i utsläppen av växthusgaser presenteras. Dels 

kan livsmedel med fördel appliceras på studiens frågeställningar och utgjorde dessutom en 

god förutsättning vid genomförandet av en enkätundersökning. Oavsett målgrupp så är mat ett 

ämne som många har en anknytning till och/eller en åsikt om.  

 

Avgränsningarna motiverades som adekvata för omfattningen av det här arbetet utan att 

limitera området för studien. De bidrog med en tydlig inramning av de relevanta delarna och 

möjligheten att nå ett tillämpbart resultat. 
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2. Bakgrund  

Följande avsnitt inleder till hållbar utveckling som begrepp, härkomsten av det och i vilka 

sammanhang det förekommer. Perspektiv och problematik kring begreppet illustreras samt 

hur olika delar kan användas som verktyg för att diskutera miljörelaterade frågor. Avsnittet tar 

därefter upp livsmedlets samband med miljöpåverkan och hur man kan se konsumtion som en 

del av mänsklig identitet. 

 

2.1 Hållbar utveckling som begrepp  

1972 hölls Stockholmskonferensen - den första FN-konferens som kopplade samman miljö 

med människa och utveckling. 113 länder närvarade vid sammankomsten för att diskutera 

framtidens miljöpolitik och reda ut vilka utmaningar man behövde fokusera på för att nå de 

gemensamma målen. Diskussionen kretsade bland annat kring vad man ville åstadkomma i 

industri- respektive utvecklingsländer framöver och hur mycket man egentligen påverkar 

varandra genom konsumtion (Svenska Unescorådet; Utbildningsdepartementet, 2012). 

  

20 år efter Stockholmskonferensen, 1992, myntades begreppet hållbar utveckling under FN-

konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro. Syftet var att sätta upp gemensamma 

mål och arbeta med att förbättra framtidens miljöförutsättningar, både globalt och på lokal 

nivå. Hållbar utveckling som begrepp är normativt och föreskriver ingen tydlig definition att 

förhålla sig till (Svenska Unescorådet; Utbildningsdepartementet, 2012). Det man 

ursprungligen kopplade begreppet till handlade om hur man skulle reducera förbränningen av 

fossila bränslen, bilanvändande och produktion av farliga ämnen - alltså tunga globala 

miljöpolitiska problem (Robert et.al, 2015). Sedan 1992 har begreppet utvecklats med 

samtiden och förgrenats i underkategorier som diskuterar det ur olika perspektiv. Trots att det 

finns många olika infallsvinklar och teman kring ämnet så förenas de kring vissa 

fundamentala begrepp. Att leva idag och efterlämna en värld där framtida generationer kan 

tillfredsställa sina behov är exempel på ett sådant begrepp som ofta förekommer i kontext av 
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hållbar utveckling. En vanlig modell som visualiserar de centrala delarna av hållbar 

utveckling presenteras i Figur 1. 

 

 

Figur 1. Venndiagram som används för att beskriva de centrala delarna av hållbar utveckling  

 

Modellen visualiserar skillnad och korrelation mellan social-, ekologisk- och ekonomisk 

hållbarhet. Vad varje del innefattar, eller hur skärningen mellan de olika delarna ska tolkas 

har ingen tydlig föreskrift. Istället kan man med fördel använda Modellen som ett verktyg i 

diskussion kring ekonomisk tillväxt, social utveckling, förbrukning av naturresurser och 

generella miljöpolitiska frågor (Adams, 2006). 

 

I det här arbetet diskuteras samspelet mellan ekologisk- och social hållbarhet och tas upp i 

samband med mänskligt beteende kring livsmedelskonsumtion. Båda hållbarhetsperspektiven 

har en koppling till grundprinciperna av de begrepp som förekommer i rapporten.  
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2.2 Mat och miljöpåverkan 

Livsmedelskonsumtionen i ett vanligt hushåll orsakar drygt två tredjedelar av de totala 

konsumtionsbaserade utsläppen växthusgaser varje år, motsvarande omkring 105 miljoner ton 

växthusgaser. Detta representerar drygt en fjärdedel av hushållets årliga totala miljöpåverkan, 

vilket framgår i Figur 2. 

 

Totala konsumtionsbaserade växthusgaser per område 2018–2015 

 

Figur 2. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser  

(Naturvårdsverket, 2017; Så mår miljön) 

 

Baserat på FN:s klassificering av hushållets miljöpåverkan, Classification of Individual 

Consumption to Purpose (COICOP), framgår att de konsumtionsbaserade utsläppen som sker 

i andra länder har ökat med 50 procent sedan år 2000. Samtidigt har svenskarna blivit bättre 

på att minska de konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige av sverigeproducerade varor vilka 

har minskat med 30 procent under samma tidsperiod. Orsaken till utvecklingen beror på ökad 

import av livsmedel, där höjda konsumtionsbaserade utsläpp i andra länder blir en naturlig 
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följd. Trots minskade utsläpp inom Sveriges gränser så orsakar svenskarna allt större utsläpp i 

andra delar av världen på grund av långa transporter samt utsläppsintensiva varor och 

produktionsmetoder. Utsläppsintensitet motsvaras av ett lands totala växthusgasutsläpp per 

BNP och baseras exempelvis på hur närliggande vattendrag och fauna påverkas av 

närliggande produktion, reningsteknik och energikällor (Naturvårdsverket, 2017; 

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser, i Sverige och i andra länder). 

 

2.3 Konsumtion och livsstil 

I en publikation av Naturvårdsverket reder man ut vilken koppling det finns mellan hållbar 

konsumtion, livsstil och social utveckling. Ett par av de grenar som tas upp i rapporten är 

symbolisk konsumtion och konsumtionsaktivism.  

 

Symbolisk konsumtion är ett uttryck för konsumentens värdering i de produkter och tjänster 

hen väljer att köpa och använda. Tyngden ligger i produktens uttryck snarare än vad det 

faktiskt är man köper. Den här typen av konsumtion har en stark koppling till produkter som 

är laddade med miljövänliga attribut för att attrahera konsumenter som har för avsikt att sända 

ut en viss typ av signaler till sin omgivning. (Sjöström & Ählström, 2005). Syftet med 

symbolisk konsumtion är alltså att spegla sin personlighet till omvärlden via de produkter 

man väljer att konsumera. Symboliska köp kan skilja sig från person till person, beroende på 

vad man tycker är viktigt att förmedla till sin omgivning (Gullberg et.al, 2009).  

 

Konsumtionsaktivism är det miljöpolitiska samband mellan konsumtion och identitet där 

konsumenten köper en viss typ av produkter för att förebygga och ändra negativ 

miljöutveckling eller oetiska arbetsförhållanden (Sjöström & Ählström, 2005).  
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2.4 Grundläggande mänskliga värderingar  

Följande avsnitt är en redogörelse av mänskliga värderingar och attityd samt hur de förändras 

och verkar. Inledningsvis ges en kort beskrivning av begreppets innebörd och därefter följer 

en övergripande redogörelse av Shalom H. Swartz teori om grundläggande mänskliga 

värderingar. I det här avsnittet ska en övergripande bild av ämnet presenteras och därför 

avgränsas redogörelsen av Swartz teori enbart till de fyra överkategorier som filosofin utgår 

från. Syftet är att introducera en modell av hur mänskliga värderingar kan fungera och hur 

koncept som grön konsumtion och grönt medborgarskap kan uppstå som följd av detta. 

 

2.4.1 Definition och betydelse av värderingar 

Värderingar är de grundläggande uppfattningar som definierar en önskvärd handling, 

tillvägagångssätt eller resultat. De baseras på vad man anser vara eftersträvansvärt och vilka 

prioriteringar man vill styra sitt liv efter. Studier kring mänskligt beteende har länge varit en 

metod för att försöka förstå mänskliga beteenden och attityder i olika situationer (Zaller, 

1992). Generella mänskliga värderingar är relativt konstanta över tid, vilket är en 

förutsättning för att kunna leva i en balanserad samexistens med andra. Kulturella och 

individuella förändringar kan man urskilja i betydlig högre grad och är dessutom de som 

varierar mest från person till person. Predispositioner är en psykologisk utvecklingsmodell 

som förklarar hur och varför individuella värderingar skiljer sig från varandra. 

Predispositioner kan beskrivas som en persons benägenhet att förändra ett visst beteende eller 

förmågan att vara mottaglig för en viss typ av information. Det kan handla om 

personlighetsdrag, beteenden och värderingar som utvecklats och påverkats av social 

inlärning, arv och miljö (Gunnarsson & Oscarsson, 2015; Zaller, 1992). 
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2.4.2 Swartz teori om grundläggande mänskliga värderingar 

Värderingar baseras på faktorer som individen anser vara viktiga i livet. Det finns olika 

modeller att tillämpa för att konkretisera vad dessa värderingar baseras på och hur de kan 

förändras. Shalom H. Schwartz är en psykolog och tvärkulturell forskare som utvecklat en 

universell värdeteori för de grundläggande behov som utgör ledande principer i människors 

liv. Värdeteorin, eller värdetabellen, specificerar social prioritet och centrala huvuddrag som 

är implicita i många teoretiska diskussioner och redogörelser kring ämnet. Schwartz tabell 

visar hur olika värderingar och åsikter samverkar och motverkar varandra. Baserat på 

åsiktsskillnader och predispositioner kan människor förenas eller hamna opposition 

sinsemellan. Det är även möjligt att en konflikt uppstår inom den enskilda individen när två 

värderingar ställs mot varandra (Schwartz, S. H, 2012). Teorin är uppbyggd av tio 

underkategorier och fyra överkategorier som motsvaras av (1) förändringsbenägenhet, (2) 

konservatism, (3) självförbättring, (4) självbelåtenhet och presenteras i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Schwartz värdetabell 
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Enligt värdetabellen samspelar och motverkar olika kategorier varandra beroende på vilken 

placering de har i cirkeln. Närliggande kategorier samspelar med varandra och motsatta sidor 

motverkar varandra. Första dimensionen är förändringsbenägenhet, och ligger i opposition till 

konservatism. Konflikten mellan dessa två överkategorier är att traditioner och vanor kan stå i 

vägen för mänsklig utveckling och intellektuella intressen. Det krävs en ansträngning för att 

bryta gamla mönster och omfamna en ny idé. I den andra dimensionen finns en konflikt 

mellan överkategorierna självförbättring, och självbelåtenhet. Den centrala motsättningen i 

den här delen handlar enligt Schwartz om perspektiv, självbild och vilka värderingar man 

väljer att leva efter. Handlingar är antingen individualistiska eller centrerade kring omgivning 

och medmänniskor (Jibor, 2013; Schwartz, S. H, 2012). 

 

2.5 Bakgrund till grönt medborgarskap och grön konsumtion 

Det bakomliggande intresset till att genomföra studien var att undersöka hur 

konceptualiseringarna visar sig i kollektivt, mänskligt beteende. För att besvara den 

huvudsakliga delen av frågeställningen utreddes de karaktärsbestämmande egenskaperna för 

grön konsument och medborgare samt skillnader mellan dem. Begreppens förklaring baseras i 

denna rapport på två vetenskapliga artiklar som angriper ämnet - Beyond Green 

Consumerism: Uncovering the Motivations of Green Citizenship (Guckian et.al, 2017) och 

Ecological citizenship: a driver of pro- environmental behaviour? (Sverker et.al, 2013).  

Artiklarna utgör grunden för hur frågorna i enkäten är uppbyggda och hur de är formulerade 

för att undersöka om respondenterna agerar som gröna konsumenter eller gröna medborgare. 

Nedanstående stycken redogör bakgrunden till enkätens olika delar samt motiverar 

påståendenas formuleringar och form.  
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2.5.1 Grön medborgare 

Beyond Green Consumerism: Uncovering the Motivations of Green Citizenship av Raymond 

De Young, docent vid University of Michigan, Meaghan Guckian doktorand vid University of 

Massachusetts och Spencer Harbo, civilingenjör och master i socialt arbete vid University of 

Michigan (University of Michigan LSA, 2017). Texten reder ut problem som är centrala i de 

miljöpolitiska utmaningarna och vilka egenskaper som är mest framträdande för gröna 

konsumenter och gröna medborgare. Artikeln utgår huvudsakligen från den brittiska 

teoretikern, Andrew Dobson, och hans konceptualisering av den gröna medborgaren. Teorin 

bygger på idén om det ekologiska fotavtrycket och att varje människa bär ansvar över sitt eget 

ekologiska utrymme. Man bör inte överkonsumera de gemensamma naturresurserna och 

överskrida gränsen för att tillfredsställa ett mänskligt basbehov. Detta grundar sig i att den 

gröna medborgaren har ett rättspatos som talar för att leva avhållsamt. Det är en direkt följd 

av förmågan av att kunna se sig själv i ett större sammanhang, både vad gäller samexistens 

och ur ett framtidsperspektiv. Den gröna medborgaren omfamnar en positiv bild av världen 

som en plats där människans nödvändiga behov tillfredsställs utan att förstöra naturliga 

system och den omgivning som vi alla är beroende av. Det handlar inte bara om det som finns 

tillgängligt för levande varelser idag utan även om framtidens generationer (Guckian et.al, 

2017).  

 

Den andra artikeln som reder ut de gröna begreppen är Ecological citizenship: a driver of pro- 

environmental behaviour? är skriven av Sverker C. Jagers, Johan Martinsson och Simon 

Matti som alla är docenter i statsvetenskap och kunniga inom olika miljöpolitiska områden. 

Jagers och Martinsson, professorer vid Göteborgs universitet och Matti, biträdande professor 

vid Luleå tekniska universitet. (Göteborgs Universitet, 2017: Sverker Jagers; Göteborgs 

Universitet, 2017: Johan Martinsson; Luleå tekniska universitet, 2018; Simon Matti). Jagers 

och Matti har dessutom olika roller i CeCAR, Centre for Collective Action Research som är 

en tvärvetenskaplig centrumbildning vid Göteborgs universitet. Centrat är en satsning med 

syfte att diskutera kring kollektiva utmaningar som rör kollektivt handlande kopplat till 

framtida sociala, miljömässiga och hälsorelaterade problem (Göteborgs Universitet, 2017; 
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Centrum för studier av kollektivt handlande, CeCAR). I artikeln som ingår i underlaget till det 

här arbetet diskuterar man kring just den här typen av klimatfrågor och naturresursförvaltning. 

Texten tar upp korrelationen mellan mänskligt beteende, värderingar och hållbar utveckling 

samt vilka rättigheter och skyldigheter människor generellt anser sig ha i 

klimatproblematiken. Författarna tar även upp människans framtidssyn, och likt Beyond 

Green Consumerism: Uncovering the Motivations of Green Citizenship, hennes förmåga att 

betrakta sig själva ur ett större perspektiv. Alla dessa delar har beaktats vid identifieringen av 

den karaktärsbestämmande undersökningen av gröna konsumenter och medborgare.  

 

Det är, för tydlighetens skull, möjligt att dela upp den gröna medborgarens egenskaper i fyra 

huvudkategorier. Kärnan i det gröna medborgarskapet är, i enlighet med Dobsons teori, att 

betrakta världens resurser som gemensamma tillgångar (Sverker et.al, 2013). Man ska därför 

vara avhållsam till sin omgivning och till sådant som förbrukas och konsumeras. 

Värdegrunden baseras på att varje människa ska lämna minsta möjliga ekologiska fotavtryck 

efter sig och måttfullt förbruka det man delar med resten av mänskligheten. Begreppet Att 

leva idag och efterlämna en värld där framtida generationer kan tillfredsställa sina behov 

sammanfaller väl med de förhållningssätt som en grön medborgare efterlever och man ska 

inte göra anspråk på de ändliga tillgångar som framtida generationer behöver (Guckian et.al, 

2017). I vissa delar av världen är det möjligt att leva långt över de tillgångar man hade haft i 

förfogande om världens resurser varit jämt fördelade (Sverker et.al, 2013). Den andra 

kategorin är nära sammankopplad med den första och säger att man inte kan skilja på 

beteende som sker i den personliga sfären med den publika sfären. Den enklaste förklaringen 

till det är att handlingar som sker i den personliga sfären direkt ger följder i den offentliga och 

bör därför inte separeras. Den tredje kategorin av grönt medborgarskap handlar om förmågan 

att se bortom landgränser och geografi. Det man gör påverkar inte bara inom landgränser 

utom långt bortom dem, vilket vi kunde se tecken på i avsnitt 2.2, Mat och miljöpåverkan. 

Man bör kunna se sin avhållsamhet som en global plikt att förhålla sig till och inte bara 

någonting som visar sig på den närliggande omgivningen. Klimatet, djur och natur tar inte 

hänsyn till landgränser och det visar sig därför i hur man väljer att leva. Den fjärde och sista 
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huvudkategorin i teorin om av grönt medborgarskap är kopplingen till social rättvisa och 

moral. Det här förhållningssättet förutsätter att man kan betrakta sin individuella roll i den 

ekologiska sfären ur ett större perspektiv (Sverker et.al, 2013). Den gröna medborgaren är 

medveten om sin plats i ett större sammanhang och att människan lever i samexistens med 

djur, insekter, växter och miljö. Förmågan att se sig själv som en del av något annat är starkt 

förknippat med den måttfullhet som är typiskt för den gröna medborgaren. Det är alltså inte 

möjligt att frånkoppla omgivningen från den privata sfären och än mindre människan från 

naturen (Guckian et.al, 2017).  

 

2.5.2 Grön konsument 

Grön konsumtion är, som begreppet förtäljer, ett miljöpositivt förhållningssätt som är 

centrerat kring konsumtion. Begreppet kommer som följd av utvecklingen i det mänskliga 

medvetandet rörande konsumtion och miljö. Efterfrågan på gröna produkter har satt en tydlig 

prägel på dagens utbud och konsumtion. Den gröna konsumenten uppmuntrar grön 

naturresursförvaltning och att kollektivt understödja en ny typ av konsumtion. Man ska vara 

selektiv i det man väljer att konsumera och varsam med hur man hanterar flödet av materia i 

den privata sfären. En grön konsument ter sig till sociala beteenden som att källsortera, 

använda tygpåse till matbutiken eller att källsortera sina sopor, alltså typiska 

konsumtionsbaserade aktiviteter med miljövänliga attribut (Guckian et.al, 2017). 

 

2.5.3 Skillnader mellan begreppen  

Eftersom gränsen mellan de två begreppen inte alltid är så tydlig, och att man inte kan 

utesluta att den gröna medborgaren konsumerar samma typ av varor som den gröna 

konsumenten är det intressant att se om det faktiskt finns distinkta skillnader som skiljer de 

båda begreppen åt. Den gröna konsumenten skiljer sig från den gröna medborgaren på många 

plan. Den gröna konsumenten är medveten om klimatproblemens samband till människans 

konsumtion vilket visar sig i vilken typ av produkt man väljer att konsumera men till skillnad 
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från den gröna medborgaren, ligger inte fokus i att vara avhållsam. Med det sagt så utesluts 

inte idén om att den gröna medborgaren delar den gröna konsumentens uppfattning gällande 

vilka varor som är miljövänliga och inte. Den distinkta skillnaden mellan de två begreppen 

ligger i att den gröna medborgaren inte kompenserar sin konsumtion genom att ta vara på sitt 

avfall eller köpa miljövänliga produkter. Den gröna medborgarens utgångspunkt är att 

konsumera så lite som är möjligt.  

 

Den gröna konsumenten anses inte har en lika tydlig psykologisk koppling till klimatet som 

den gröna medborgaren har. Den gröna konsumentens drivkrafter är inte lika distinkta till en 

grön livsstil som den gröna medborgaren, vilken har en tydlig drivkraft som är kopplad till 

både nutida och framtida generationer, djur, natur och förvaltning av naturresurser. Den gröna 

medborgarens drivkraft är starkt förankrat i rättvisa och ett personligt ansvar (Guckian et.al, 

2017; Sverker et.al, 2013). När grön konsumtion sätts i relation till grönt medborgarskap så 

blir skillnaden i drivkrafter tydligare eftersom den sistnämnda är tillskriven attribut som den 

andra saknar. Utan den jämförelsen så är det inte lika tydligt att urskilja vilka drivkrafter som 

motiverar den gröna konsumentens beteende.  
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3. Metod 

Följande avsnitt presenterar tillvägagångssätt och motiveringar till enkätens uppbyggnad och 

de ingående påståendenas formuleringar.  

 

3.1 Empirisk metod 

För underbyggnad av frågeställningens diskussion inbringades svar via en enkätundersökning.  

Metoden ansågs lämplig för uppgiften eftersom det var möjligt att, till skillnad från vid 

intervju, snabbt få resultat i kvantitet. Enkäten delades på Facebook via en privat profil och 

urvalet begränsades därmed till profilens räckvidd. Validitet uppnådde man i artikeln Beyond 

Green Consumerism: Uncovering the Motivations of Green Citizenship med en svarsfrekvens 

om 150–200. Den undersökningen har likheter med det här arbetet, men var något mer 

omfattande. En god grund för den här undersökningen kan man därmed motivera att 

minimum 80 respondenter understödjer. Enkätens centrala delar undersöker olika perspektiv 

av grönt medborgarskap och grön konsumtion. Den inledande delen består av generella 

påståenden som baseras på Dobsons fyra teorier rörande avhållsamhet, inställningen till den 

privata sfären i relation till den publika, förmågan att se bortom landsgränser och geografi 

samt kopplingen till social rättvisa. Nästkommande delar i enkäten motsvaras av 

klimatperspektiv, benägenhet till förändring och måttet av egen tillfredsställelse (Guckian 

et.al, 2017). Enkätens inledning bestod av ett missivbrev som gav respondenten kort 

information om studien, syftet med den, varför just de blivit tillfrågade att genomföra den 

samt den konfidentiella behandlingen av insamlade data. Enkäten bearbetades via en mindre 

pilotstudie innan den offentliggjordes för att korrigera krångligt formulerade frågor. För att 

undvika eventuellt bortfall inleddes och avslutades enkäten med lättbesvarade frågor och 

känsliga uppgifter som utbildningsnivå och ålder placerades i slutet av samma anledning.  För 

att mäta reaktionerna hos respondenterna användes likertskalan 1–5 (Anthony & Sullivan, 

2013).  Skalan är vanligt förekommande vid den här typen av attitydmätning och ger en bild 

av hur stor sannolikhet, eller vilken betydelse en person har inför ett visst påstående. Det var 
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även möjligt för respondenterna att vara anonyma och fundera över sina svar så länge de 

kände vad nödvändigt. En av fördelarna med metoden är att svaren graderas på en linjär skala, 

vilket underlättar tolkningen av resultatet och jämförelse mellan begreppen (Bertram, 2009). 

Det var även möjligt att hoppa över frågor helt eller ange ett blankt svar. Svarsalternativen 

motsvarades av viktningen som framgår i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Viktning av svarsalternativen som ingick i enkätundersökningen. 

 Svarsalternativen är utformade efter likertskalan med en spridning 1–5 

Svarsalternativ Viktning 

 

Mycket bra 

 

1 

 

Bra 

 

2 

 

Neutral 

 

3 

 

Dåligt 

 

4 

 

Mycket dåligt 

 

5 

 

Ej tillämplig 

 

-  

 

Viktningen för respektive fråga gav en svarsfördelning som sedan redovisas i avsnitt 4, 

Resultat. 
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 3.2 Enkätuppbyggnad  

Enkätundersökningen utföll i sammanlagt 20 frågor, inklusive basfrågor rörande 

utbildningsnivå, ålder och kön. Nedanstående beskrivning motsvarar en revidering av 

enkätundersökningen där 11 frågor, exklusive basinformation, är presenterad. De frågor som 

ansågs vara starkast karaktärsbärande för grön konsumtion och medborgarskap är de som 

kvarstår i nedanstående redogörelse. Reduceringen gav en tydligare bild av begreppen utan att 

limitera möjligheterna vid en analys och ansågs därmed som befogad. Basinformationen om 

respondenterna går att se i Bilaga 1,  

 

Den inledande delen har till syfte att undersöka generella typiska påståenden för de båda 

kategorierna. Påstående 1a och 1b består av påståenden som strider mot Dobsons teorier om 

hållbart medborgarskap men är samtidigt i enlighet med den gröna konsumentens värderingar, 

se Tabell 2. Den gröna konsumenten är medveten om vad hen köper men har inte en lika stark 

koppling till klimatet och kan därmed kompensera sparsam konsumtion genom att istället 

köpa rätt produkter. Den gröna konsumenten kan även frångå miljöperspektivet i den privata 

sfären eftersom man inte har samma starka koppling till omgivningen, vilket visar sig i båda 

påståenden.  

 

Påståendena 2a, 2b och 2c, presenterade i Tabell 2, är utmärkande påståenden som stämmer 

överens med en typisk grön medborgare. Respondentens syn på social rättvisa, vara avhållsam 

och handla ur ett rättviseperspektiv kommer fram här. Det är även möjligt att avläsa hur man 

anser att handlingar i den privata sfären påverkar klimatet i större skala (Guckian et.al, 2017). 
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Tabell 2. Generella karaktäristiska påståenden för grön konsumtion och grönt 

medborgarskap 

  1. Generella påståenden  

1a Jag köper mer mat än vad jag behöver, men är noga med att välja miljövänliga 

alternativ. 

1b Jag reflekterar inte över den klimatpåverkan som min matkonsumtion har. 

2a Man bör inte konsumera mer mat än vad som tillfredsställer ett mänskligt basbehov. 

2b När jag handlar så ansvarar jag över de konsekvenser som min konsumtion orsakar 

för framtida generationer. 

2c Jag undviker att köpa mer mat än jag behöver eftersom konsumtion har negativ 

klimatpåverkan. 

 

Sektion 2 återger anledningen till varför, och om, hen konsumerar miljövänliga produkter. 

Det är en återkoppling till Dobsons tredje teori om anknytning till miljö och klimat förbi 

landsgränser. Påståendena som berör det här området utgörs av påstående 3a och 3b som 

presenteras i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Karaktäristiska påståenden om klimat som berör grön konsumtion och grönt 

medborgarskap 

 2. Klimat 

3a Jag köper miljömärkta livsmedel för min egen skull. 

3b Jag köper miljömärkt livsmedel för att värna om djur, natur och människor i länder 

där produkterna tillverkas. 

 

Sektion 3 belyser respondentens vilja att förändra sitt beteende, predispositioner och hur 

mycket man är beredd att göra för att leva ett mer miljövänligt liv. Bakgrunden till den här 

vinkeln är att gränsen mellan de båda gröna begreppen möjligtvis inte är definitiv. 
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Möjligheten att det existerar en mellanperiod eller övergångsfas mellan de två begreppen 

visar sig i respondentens inställning till påståendena i fråga 4a och 4b i Tabell 4. Här 

synliggörs aspekter som är kopplade till framtiden och att betrakta förändring som en 

nödvändighet (Sverker et.al, 2013).  

 

Tabell 4. Karaktäristiska påståenden om förändring som berör grön konsumtion och grönt 

medborgarskap 

  3. Benägenhet att förändras 

4a Jag skulle vilja vara en mer miljövänlig livsmedelskonsument. 

4b Jag har gjort allt jag kan för att konsumera så miljövänligt som möjligt. 

 

En central del i begreppet grön medborgare är drivkraft och det finns distinkta redogörelser 

för vilka dessa drivkrafter är. När det kommer till en grön medborgare så är det inte lika 

tydligt vilka drivkrafter som är karaktäriserande, där Sektion 4 är den del som ska undersöka 

den här luckan. Det är känt att den gröna konsumenten inte har någon stark psykologisk 

koppling till klimatet, trots att man är medveten om klimatproblem. En hypotes är att 

självuppfyllande och/eller tillfredsställelse motiverar personen att göra typiskt 

konsumtionscentrerade, miljövänliga handlingar som att källsortera eller handla ekologiska 

produkter. För att undersöka graden av självuppfyllelse, kopplad till viss typ av aktivitet, 

formulerades frågorna 5a och 5b som framgår i Tabell 5.  

 

Tabell 5. Karaktäristiska påståenden om tillfredsställelse som berör grön konsumtion och 

grönt medborgarskap 

  4. Egen tillfredsställelse  

5a Jag känner mig duktig när jag handlar ekologiska produkter. 

5b Jag känner mig duktig när jag återvinner/källsorterar. 
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Avslutningsvis ordnades frågor som ålder, kön och utbildningsnivå. En sammanställning av 

respondenternas personliga information återfinns i Bilaga 1.  
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4. Resultat 

Totalt 82 personer besvarade enkätundersökningens alla frågor och påståenden. I följande 

avsnitt presenteras enkätundersökningens svarsfördelning sektionsvis med hjälp av lådagram, 

ett grafiskt verktyg för redovisning av spridningsmått. Gröna lådagram betecknar de 

påståenden som berör grönt medborgarskap och blåa lådagram av de som kopplas till grönt 

medborgarskap. Viktningen för respektive påstående är i enlighet med likertskalan som visas i 

Tabell 1, avsnitt 3. Nedanstående resultat visar utslaget av respondenternas svar och hur de 

värderar och/eller beter sig i olika situationer. De data som presenteras ger en bild av hur de 

svarande beter sig i enlighet med grön konsumtion och medborgarskap vad gäller 

livsmedelskonsumtion.  

 

Sektion 1 delades in generella, karaktäristiska påståenden för gröna konsumenter respektive 

gröna medborgare och resultatet presenteras i Figur 4 och Figur 5. 

 

Sektion 1. Nivå av instämmande i generella påståenden beträffande grön konsumtion 

 

Figur 4. Två lådagram som visar svarsfördelningen för påstående 1a och 1b i 

enkätundersökningen. Maximi-minimi-, kvartil-, median-, och extremvärden framgår i 

figuren. 
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1a. Jag köper mer mat än vad jag behöver, men är noga med att välja miljövänliga alternativ.

1b. Jag reflekterar inte över den klimatpåverkan som min matkonsumtion har.
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Kvartilavståndet för de som köper mer mat än de behöver, men som väljer miljövänliga 

alternativ (1a), är större än för de som inte reflekterar över livsmedelskonsumtionens 

klimatpåverkan (1b). Övervägande del av de svarande tar avstånd från påståendena 

beträffande grön konsumtion. Variationsbredden är större för påståendet som berör utebliven 

reflektion av livsmedelskonsumtion. Medianen för de båda påståendena skiljer sig marginellt 

 

Sektion 1. Nivå av instämmande i generella påståenden beträffande grönt medborgarskap 

 

Figur 5. Tre lådagram som visar svarsfördelningen för påstående 2a, 2b och 2c i 

enkätundersökningen. Maximi-minimi-, kvartil-, median-, och extremvärden framgår i 

figuren. 

 

Kvartilavståndet för påståendet som menar att konsumtion inte bör överstiga mängden av det 

som tillgodoser en människas basbehov (2a), har samma omfång som påståendet om att man 

bör konsumera sparsamt ur klimatsynpunkt (2c). Kvartilavståndet för de som anser att dagens 

konsumenter ansvarar för framtidens konsumenters förutsättningar (2b) har mindre omfång 

och är mer koncentrerad till mitten av likertskalan. Variationsbredden har samma omfång för 

påstående (2a) och (2c) medan (2b) är mer kompakt och övervägande medhållande till 

rådande påstående. Medianen för samtliga påståenden skiljer sig marginellt mellan varandra.  
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2a. Man bör inte konsumera mer mat än vad som tillfredsställer ett mänskligt basbehov.

2b. När jag handlar så ansvarar jag över de konsekvenser som min konsumtion orsakar för framtida generationer.

2c. Jag undviker att köpa mer mat än jag behöver eftersom konsumtion har negativ klimatpåverkan.
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I Sektion II identifieras nivån av klimatanknytning och förmågan att sammankoppla avlägsna 

situationer och platser med den privata sfären. Respondenternas svarsfördelning presenteras i 

Figur 6. 

 

Sektion 2. Nivå av instämmande i påståenden beträffande klimatanknytning 

 

Figur 6. Två lådagram som visar svarsfördelningen för påstående 3a och 3b i 

enkätundersökningen. Maximi-minimi-, kvartil-, median-, och extremvärden framgår i 

figuren. 

 

Kvartilavståndet har samma omfång för båda påståenden och en tydligt övervägande del som 

korresponderar med grönt medborgarskap, motsvarande 75 procent av de svarande. 

Variationsbredden är större för de som handlar miljövänligt för sin egen skull (3a) jämfört 

med de som handlar miljövänligt för att värna om djur, natur och människor där produkterna 

produceras (3b). Medianen är lägre för de som handlar miljövänligt för att värna om djur, 

natur och människor där produkterna produceras. 
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3a. Jag köper miljömärkta livsmedel för min egen skull.

3b. Jag köper miljömärkt livsmedel för att värna om djur, natur och människor i länder där produkterna tillverkas.
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Sektion 3 berör förändringsbenägenhet i syfte att konsumera mer miljövänligt. 

Respondenternas svarsfördelning presenteras i Figur 7. 

 

Sektion 3. Nivå av instämmande i påståenden beträffande  

förändringsbenägenhet i syfte att konsumera mer miljövänligt 

 

Figur 7. Två lådagram som visar svarsfördelningen för påstående 4a och 4b i 

enkätundersökningen. Maximi-minimi-, kvartil-, median-, och extremvärden framgår i 

figuren. 

 

Kvartilavståndet har samma omfång för båda påståenden och en tydligt övervägande del som 

korresponderar med grön konsumtion, motsvarande 75 procent av de svarande. Övervägande 

del av respondenterna var neutrala eller tog avstånd från påseendet som korresponderar med 

grönt medborgarskap. Variationsbredden är större för de som har gjort allt de kan gör att 

handla mer miljövänligt (4b) jämfört med de som skulle vilja vara mer miljövänliga som 

livsmedelskonsumenter (4a). Medianen är lägre för de som skulle vilja vara mer miljövänliga 

som livsmedelskonsumenter. 
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4a. Jag skulle vilja vara en mer miljövänlig livsmedelskonsument.

4b. Jag har gjort allt jag kan för att konsumera så miljövänligt som möjligt.
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Den avslutande delen av undersökningen, Sektion 4 undersöker vilka drivkrafter som kan 

kopplas till typiska konsumtionsbaserade aktiviteter som att källsortera eller handla 

miljövänliga varor. Den här delen av undersökningen är koncentrerad på den gröna 

konsumentens drivkrafter eftersom det inte är egen tillfredsställelse som motiverar en grön 

medborgare att utöva konsumtionsbaserade aktiviteter. Drivkrafterna för grönt 

medborgarskap presenteras i avsnitt 2.5, Bakgrund till grönt medborgarskap och grön 

konsumtion och resultatet från undersökningen i Figur 8. 

 

Sektion 4. Nivå av instämmande i påståenden beträffande egen tillfredsställelse 

 

Figur 8. Två lådagram som visar svarsfördelningen för påstående 5a och 5b i 

enkätundersökningen. Maximi-minimi-, kvartil-, median-, och extremvärden framgår i 

figuren. 

 

Kvartilavståndet för de som känner sig duktiga när de handlar ekologiska produkter (5a) är 

större än för de som känner sig duktiga när de återvinner/källsorterar (5b). Övervägande del 

av de svarande samtycker med påstående beträffande egen tillfredsställelse vid 

konsumtionsbaserade aktiviteter som knyter an till grön konsumtion. Variationsbredden är 
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5a. Jag känner mig duktig när jag handlar ekologiska produkter.

5b. Jag känner mig duktig när jag återvinner/källsorterar.
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större för påståendet som berör konsumtion av ekologiska produkter jämfört med 

inställningen till återvinning/källsortering. Medianen för de båda påståendena skiljer sig 

marginellt. 

5. Diskussion  

I följande avsnitt presenteras inledningsvis en kortfattad tolkning av enkätundersökningens 

resultat. Därefter diskuteras resultat, begrepp och reflektioner mer ingående och 

avslutningsvis formuleras problematik kring studien som helhet samt fördelar och nackdelar 

med begreppen grön konsument och grön medborgare.  

 

I både Sektion 1, generella karaktäristiska värderingar och Sektion 2, klimatanknytning, 

samtycker övervägande del av enkätbesvararna med påståenden rörande grönt 

medborgarskap. I Sektion 3 existerar en konflikt mellan de två begreppen där de allra flesta 

skulle vilja vara mer miljövänliga i sin livsmedelskonsumtion samtidigt som övervägande del 

inte har gjort vad de kan för att åstadkomma detta. Den avslutande delen, Sektion 4, berör 

egen tillfredsställelse och drivkrafter för grön konsumtion. Resultatet visade att de allra flesta 

känner sig duktiga när de utför aktiviteter som är typiska för grön konsumtion. 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att respondenterna beter sig övervägande som 

gröna medborgare men önskar att de var mer miljövänliga i sin livsmedelskonsumtion. De 

känner även en tillfredsställelse i utförandet av vissa konsumtionsbaserade sysslor, vilket är 

typiskt för gröna konsumenter.  

 

I de två inledande sektionerna; Sektion 1 och Sektion 2, är det övervägande många som 

instämmer med påståenden om grönt medborgarskap. En tolkning av resultatet är att det råder 

en medvetenhet hos respondenterna gällande vilka påståenden som representerar 

livsmedelskonsumtionens roll ur ett större perspektiv - Dobsons första teori om samexistens 

och avhållsamhet. Svaren i enkätundersökningen tyder även på en förståelse för 

matkonsumtionens viktiga roll för nutidens och framtidens klimatsituation, vilket återspeglar 
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Dobsons betoning på rådande miljöförhållanden samt handlingar som påverkar omgivningen 

på längre sikt. Konsumtion ska ske med en försiktighet som grundar sig i förståelsen för 

sambandet mellan handling och konsekvens (Guckian et.al, 2017).  De påståenden som ingår i 

den inledande sektionen är tungt etiskt laddade, vilket kan ha påverkat hur de svarande valde 

att gradera sina svar. De flesta hävdade exempelvis att de köper miljövänligt för att värna om 

djur, natur och människor där produkterna produceras samt att de bär ett ansvar över 

konsumtionens påverkan på framtida generationer. Det här är den del av enkätundersökningen 

som har starkast anknytning till Dobsons tredje teori om förmågan att se bortom landsgränser 

(Sverker et.al, 2013). För att de globala förutsättningarna ska förändras så räcker det inte med 

att förbättra inhemsk konsumtion utan även materialflöde som sker globalt. I studier som 

denna tenderar respondenterna att bejaka positiva beteenden och värderingar som anses vara 

socialt eftersträvansvärda. De svar som lämnas behöver inte nödvändigtvis vara en korrekt 

avspegling av verkligheten utan vara resultatet av en överrapportering av positivt laddade 

attityder (Bertram, 2009). Likväl, talar resultatet om vilken inställning respondenterna har, 

eller önskar ha, rörande livsmedelskonsumtion.  

 

Svaren i de tre första sektionerna pekar på en konflikt i värderingar och beteende. De 

svarande hävdar att de konsumerar mat med eftertanke och utifrån välformulerade insiktsfulla 

grundtankar. Trots detta anser man sig inte ha gjort vad som krävs för att vara en miljövänlig 

konsument. Det vill säga, man känner sig inte helt tillfredsställd med sin egen prestation. Det 

här kan bero på att man ser möjligheterna till förbättring och individuell utveckling i sin 

hantering av livsmedel. Alternativt kan det röra sig om ett value-action gap, ett uttryck som 

beskriver glappet mellan intention och handlingssätt. Det hör inte till ovanligheten att 

kunskap och attityd skiljer sig från hur man egentligen väljer att agera, vilket går att se i 

Dobsons andra teori om personlig- och offentlig sfär. När man uppnått en viss nivå av 

förståelse för konsekvenserna som handlingarna i den privata sfären åsamkar, desto mindre 

benägen ska man bli utföra sådana typer av aktiviteter. I det här fallet kan det handla om 

övergången till miljövänligt handlande och att det krävs en viss ansträngning för att bryta 

gamla mönster. Bekvämlighet, livsstil och sociala normer är exempel på faktorer som den här 
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typen av vanor kan rota sig i (Meyer & Newton, 2013). Det går även att se en tydlig konflikt 

mellan förändringsbenägenhet och konservatism enligt Schwartz värdetabell, där viljan att 

agera efter en viss idé hamnar i konflikt med gamla vanor och värderingar. Resultatet visar 

tecken på konflikten självförbättring och självbelåtenhet, där individuell prioritet möter 

förmågan att se sig själv på ett självkritiskt vis (Schwartz, S. H, 2012) - Dobsons fjärde teori 

om grönt medborgarskap, avsnitt 2.5.1 Grön medborgare. Respondenterna håller exempelvis 

med om generella påståenden för grönt medborgarskap, men man köper miljövänliga 

livsmedel för sin egen vinnings skull. Här handlar det om konflikten mellan privata- och 

publika sfären samt vilka prioriteringar som ska sättas i främsta rummet (Schwartz, S. H, 

2012). På grund av dessa barriärer så kan det, med viss möjlighet, vara svårt att dra en 

definitiv gräns mellan grön konsument och grön medborgare. Det finns utmärkande 

karaktärsdrag för de båda begreppen, men studien visar svårigheterna i att skapa en slutgiltig 

profil av respondenterna. Istället kan Grön konsumtion och grönt medborgarskap i anknytning 

till värdeteorier och begrepp som hållbar utveckling fungera som verktyg vid diskussion kring 

social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Profileringarna har givit en bild av beteende 

samt vilka värderingar och attityder som är begärliga för livsmedelskonsumenter. Det med 

hjälp av den här informationen är det möjligt att förstå vad människor tycker är viktigt och 

varför de kanske agerar annorlunda utåt. Det går att förstå vilka faktorer som står i konflikt 

med de grundläggande värderingarna. 

 

Resultatet av den sista sektionen, Sektion 4 visade värdet av tillfredsställelse som kan kopplas 

till en viss typ av aktivitet. Materialflödeshantering är en naturlig följd av konsumtion och 

någonting som både gröna konsumenter och gröna medborgare ägnar sig åt. Till skillnad från 

den starka psykologiska koppling som driver gröna medborgare så pekar studien på att gröna 

konsumenter upplever ett mervärde i företeelser som är kopplade till grön konsumtion. I den 

här sektionen förekommer alla Dobsons teorier på något vis, med den fjärde som mest 

framträdande. För den gröna medborgaren faller det sig naturligt att agera på moral och social 

rättvisa samt sammankoppla aktiviteter och konsumtion med dess påverkan på den offentliga 
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sfären. Den gröna medborgarskapets motiveringar grundar sig inte på självförbättring eller 

tillfredsställelse (Guckian et.al, 2017), till skillnad från grön konsumtion. 

 

En pragmatisk sammanfattning av de starkaste positiva effekterna av grönt medborgarskap är 

förmågan att se konsekvenser av handlingar ur ett större perspektiv. Insikten i att handlingar i 

den privata sfären påverkar den publika är viktig att bära med sig för att kunna fatta 

genomtänkta beslut. Det skulle kunna gå att tolka grönt medborgarskap som en typ av 

konsumtionsaktivism, eftersom miljöpolitiska samband mellan konsumtion och identitet har 

en stark närvaro i begreppet. Den huvudsakliga nackdelen med konceptet är att det många 

gånger kan vara svårt att leva upp till värdegrunden och att den ibland är väldigt generell och 

svårtolkad. Det krävs engagemang och kunskap för att kunna leva upp till det gröna 

medborgarskapet. Dels behöver man djupgående förståelse för handling och konsekvens - det 

är inte alltid det intuitiva valet som bäst motsvarar det resultat man önskar. Dels behöver man 

omvärdera vad som verkligen är viktigt i livet och skala bort resten - att leva idag och 

efterlämna en värld där framtida generationer kan tillfredsställa sina behov ska genomsyra 

alla val man gör. 

 

Grön konsumtion är ett problematiskt begrepp eftersom det ger sken av miljömedvetenhet, 

men har en naturlig följd av växthusgasutsläpp. Grön konsumtion kan absolut vara mer 

miljövänlig än andra typer av konsumtion som inte beaktar klimatet överhuvudtaget. 

Problemet är om man intalar sig att grön konsumtion skulle vara miljövänlig, när ökade 

utsläpp av växthusgaser är en del av materialflödet. Produkter med miljövänliga attribut 

matchar inte alltid de värderingar och intentioner som konsumenten har. Grön konsumtion 

riskerar att utfalla i enbart symbolisk konsumtion där tyngden ligger i produktens uttryck 

snarare än vad det faktiskt är man köper. Med det sagt så kan begreppet ändå bidra med en 

förändring av hur marknaden utvecklas och vilka värderingar som ska genomsyra den.  

 

Avslutningsvis till de huvudsakliga styrkor och svagheter med studiens metod och 

undersökningsmaterial. En av svagheterna i studien återfinns i de frågor och påståenden som 



 

 

 

 

 

 

 

29 

ingick i enkätundersökningen. För att undvika eventuell överrapportering av positiva attityder 

hade flera påståenden kunnat formulerats mer neutralt än vad de gjorde. Somliga frågor 

innehöll dessutom negationer vilket kan orsaka förvirring för respondenten och därmed 

negativ inverkan på resultatet. Arbetets huvudsakliga styrka anser jag var litteraturstudien 

som gav en god bild av begreppens innebörd och en konkretisering av invecklade värderingar 

och förhållningssätt till miljö och klimat. Enkätundersökningen inbringade tillräckligt många 

svar för att kunna diskutera målet med studien. Ytterligare en svaghet är dock att målgruppen 

begränsades till en privat Facebookprofil. För att få en så inhomogen grupp som möjligt hade 

enkäten kunnat delas i fler medier och av fler personer. 
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6. Slutsats 

Litteraturstudien lyfte fram de psykologiska faktorer och beteenden som fanns länkade till 

miljö, människa och hållbar utveckling. Gröna konsumenter drivs av en miljömedvetenhet 

och handlingar som kopplas till självtillfredsställelse och livsstil. Gröna medborgare har en 

stark psykologisk koppling till miljön som visar sig i återhållsamhet och rättvisetänk. 

Enkätundersökningen visade en överrepresentation av grönt medborgarskap, eller att man 

anser de värderingarna som socialt önskvärda. Studien visade även att det existerar ett 

mervärde i konsumtionsrelaterade aktiviteter som var signifikanta för hur respondenterna 

svarade på grönt medborgarskap. 

 

Resultatet uppvisade svårigheterna att gruppera grön konsumtion och grönt medborgarskap i 

två separata kategorier och använda dem som en klassificering och/eller gruppering av 

mänskligt beteende. Däremot kan de med fördel användas som ett verktyg för att diskutera 

drivkrafter, livsstil, värderingar och sociala attityder kring miljömedvetenhet i exempelvis 

marknadsförings- eller miljöpolitiska sammanhang. Många har en viss värdering, men agerar 

annorlunda utåt. Den här studien visar olika verktyg att observera detta, för att i nästa steg 

utveckla ett sätt att sammanföra värderingar med handling.  

 

7. Förslag till vidare arbete 

I enkätundersökningen samlades basinformation om respondenterna in. Ett nästa steg skulle 

kunna reda ut vilka grupper som var mest benägna att svara i enlighet med grön konsumtion 

respektive grönt medborgarskap. Här kan man undersöka om ålder, kön och utbildningsnivå 

har någon betydelse. Det skulle även vara intressant att sprida enkätundersökningen i flera 

olika medier och även hålla intervjuer för att komplettera med kvalitativa svar och 

resonemang. 
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Bilaga 1.  Basinformation om respondenterna som 

genomförde enkätundersökningen 

 Kön (n = 82) Procent, % Svarsfrekvens, n 

Kvinna 60,98 % 50 

Man 35,37 % 29 

Annat 2,44 % 2 

Vill ej ange 1,22 % 1 

 

Ålder (n = 82) 

  

< 20 7,32 % 6 

20 - 30  84,15 % 69 

31 – 40 2,44 % 2 

41 – 50 1,22 % 1 

51 – 60 3,66 % 3 

> 60  0 % 0 

 

Utbildningsnivå (n = 82) 

  

Grundskola eller liknande 2,44 % 2 

Gymnasieutbildning 52,44 % 43 

Universitets- eller högskoleutbildning, 

3 år  

18,29 % 15 

Universitets- eller högskoleutbildning, 

3 år eller längre 

23,17 % 19 
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