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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka Ann Werner, centrumledare för Strömpilen, för all den hjälp hon 

bidragit med. Framförallt med utformning av enkäten till undersökningen och tillgången till 

lokalen vid undersökningstillfället. 

Vi vill även passa på att tacka vår handledare, Owe R Hedström, för att han har hjälpt oss 

även fast uppsatsen drog ut lite på tiden. Hans erfarenhet och kunskaper har varit ovärderliga 

för vår undersökning.  

En annan betydelsefull person vi vill rikta vår tacksamhet mot är Cecilia Eklund som hjälpte 

till med enkätutdelningen och som gjorde allt fika som blev så enormt uppskattat.  

Sist men inte minst vill vi tacka alla de respondenter som faktiskt tog sig tid att svara på 

enkäten.  

Tack till er alla! 



Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett handelsområdes, Strömpilen i Umeå, image 

blir påverkad när de introducerar miljökassen och samtidigt tar bort den traditionella 

plastpåsen. Vår problemformulering lyder; Hur har införandet av miljökassen påverkat 

Strömpilens image? För att ta reda på detta operationaliserar vi begreppet image till mer 

mätbara termer, där vi väljer att fokusera på teorier kring attityd, lojalitet, relation, 

kommunikation och total upplevd kvalitet för att kunna mäta detta koncept. Vi har valt att 

använda oss av den kvantitativa forskningsmetoden för denna undersökning och den utförs 

med en deduktiv ansats där vi analyserar och generaliserar den insamlade data utifrån de olika 

teorierna. Empirin inhämtades genom att vi delade ut enkäter på Strömpilen där 

respondenterna fick svara på ett antal olika frågor om bland annat papperskassarna och deras 

inställning till dessa. Dessa data behandlades med statistikprogrammet SPSS där frågorna i 

enkäten kodades och korskopplades mot varandra så att vi skulle kunna bryta ner och 

analysera dem. 

Resultatet från studien var positiva för handelsområdet Strömpilen. Attityden mot 

papperskassarna var generellt sett positiva, kundlojaliteten stärktes, relationen mellan 

kunderna och Strömpilen förbättrades och den totala upplevda kvaliteten ansåg 

respondenterna vara god. Därmed kan vi genomgående se att respondenterna var väldigt 

positiva till införandet av papperskassarna och att de även vill att Strömpilen skall fortsätta 

med dessa när testperioden tar slut. Det faktum att miljökassen var påtvingad var en av de 

faktorer som respondenterna ansåg sig vara mest missnöjda med. Men om Strömpilen hade 

valt att behålla plastpåsen som alternativ skulle de varit tvungen att sänka priset på 

miljökassen till samma som för plastpåsen för att majoriteten av respondenterna skulle välja 

den. Detta skulle leda till att Strömpilen inte skulle kunna tillverka miljökassen då den kostar 

mer att tillverka än plastkassen och den ömsesidiga relationen skulle vara över. Väger vi 

samman alla dessa faktorer så visar detta på att Strömpilens image ter sig ha stärkts i och med 

introduceringen av papperskassarna. 
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1. Inledning  

1.1 Ämnesval 
 

Strömpilen annonserade ett uppdrag på Umeå Universitets hemsida och riktade sig till 

studenter som skulle skriva kandidatuppsats respektive magisteruppsats. Där hade vi, Tommy 

och Andreas, tagit del av vad Strömpilen önskade att undersöka. Eftersom att Strömpilen hade 

infört miljökassen på prov i alla butiker, förutom ICA maxi, ville de undersöka hur kunden 

ställer sig till den miljövänliga kassen och om i slutändan de skall fortsätta med miljökassen 

efter prövotiden. 

 

Vi anser att Ämnet är intressant med en blandning av både miljöfrågor och ekonomiska frågor 

som vi skall behandla. Dessutom har inget annat handelsområde i närheten introducerat detta 

koncept tidigare så vi anser att det lämpar sig väldigt bra att undersöka. Vi tycker att det 

känns både utvecklande och inspirerande att få möjligheten till att hjälpa ett företag i 

kombination med vår uppsats.  

 

1.2 Problembakgrund 

Ett alltmer växande problem i dagens samhälle är föroreningar i miljön. Om det inte sker en 

drastisk förändring av våra levnadsvanor snarast, kommer våra framtida generationer att få 

betala dyrt.  Från alla hörn och kanter runtom i världen är en katastrofal miljöpåverkan ett 

faktum. För att förhindra den negativa miljöförstörande spiralen krävs åtgärder och 

engagemang från nästintill alla individer. För att kunna förändra våra levnadsvanor måste vi 

ändra på vår attityd. Detta är något som tar tid att förändra och är inte något som görs över en 

natt. Dock kan vi se en attitydförändring i dagens samhälle då det debatteras mer flitigt om 

klimatfrågan och att den har fått en mer betydande roll i politiska frågor.  

Det finns ungefär 15 miljoner olika kemiska ämnen och hundratusentals nya ämnen 

tillkommer varje år som påverkar vår miljö. (Kemikalieinspektionen, 2007, s.21) 1999 antogs 

ett nytt program i riksdagen som innebär att de stora nationella miljöproblemen ska vara lösta 

innan år 2020. Ett av målen innefattar att miljöfarliga ämnen skall så långt som möjligt 

försvinna ifrån varornas produktionscykel. I takt med att befolkningen ökar, stiger också 

konsumtionen av produkter och tjänster. Detta, i sin tur, kräver energi samt material vilket 

leder till stora mängder av restprodukter eller avfall. Detta avfall är inte nyttigt för miljön då 

de oftast innehåller ämnen som är skadligt för miljön och vilket oftast inte är nedbrytbara eller 

tar avsevärt lång tid för miljön att bryta ner.  

Plast är ett material som är väldigt behändigt, stryktåligt och väger lite. Detta kommer dock 

med ett pris; det är inte bra för miljön. Plast är inte nedbrytbart inom rimlig tid. En plastmugg 

kan exempelvis finnas kvar i 100 år. Det finns även gifter i plast som är farligt för växt- och 

djurliv. En stor del av soporna som har hamnat i havet, sådant som dumpats från fartyg eller 

från land, är just plast. Enbart från fartyg dumpas det ca 6,5 miljoner ton plast i havet varje år. 

(Havsmiljöinstitutet, Dumpning av avfall) Detta är livsfarligt för djurlivet, då många djur 

tenderar att ersätta plast mot vanlig föda då de blir mätta av det men även många av djuren 

löper stor risk att dö av att de fastnar i plastavfall och förpackningar (Naturvårdsverket, Avfall 

i havet). 
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Man kan se en ökad förståelse bland många länder i just hur farligt det är med plast i miljön. 

Många länder har börjat förbjuda den traditionella plastpåsen, bland annat Bangladesh, 

Uganda, Kenya, Zanzibar, Sydafrika och Kina har alla förbjudit plastpåsarna. I Sydafrika och 

i den indiska delstaten Himachal Pradesh ser de så allvarligt på det att man kan få böter eller 

fängelse om man delar ut tunna plastpåsar. Även Frankrike och Italien kommer att införa 

förbud mot plastpåsar, detta implementeras inte förrän under år 2010. Irland bestämde sig för 

att inte förbjuda plastpåsar men istället införa en skatt på dem. Detta resulterade i en 

minskning med cirka 90 procent av plastpåsarna (Mellin, 2008, Korståget mot plastkassarna) 

 

De teoribegrepp som är av stor relevans för företag att påverka konsumenten till en 

miljövänligare konsumtion innefattas av attityd, kundlojalitet, relation, kundtillfredsställelse 

och kommunikation. Dessa teorier är väsentliga aspekter som tillsammans formar och skapar 

kundens uppfattning och åsikter mot ett objekt. Således att attityd uppkommer genom att 

konsumenten erfar händelser. Kundlojalitet skapas genom en positiv attityd gentemot 

objektet. Relation är en långsiktig process mellan konsumenten och objektet. 

Kundtillfredsställelse består i grunden av hur belåten konsumenten är gentemot objektet och 

slutligen för att objektet skall tillfredställa konsumenten krävs en korrekt utformad 

kommunikation. Alla dessa aspekter måste företag bearbeta för att påverka kunden till att 

arbeta långsiktigt mot en miljöförbättringsåtgärd.  

 

Miljöarbeten måste ske under produktens hela livscykel. Alltså från produktion till slutgiltig 

avlägsnande av varan, det vill säga det farliga avfallet. Därmed ställs ett högt krav på samtliga 

intressenter att de tar sitt ansvar. Möjligheten för att substituera till miljövänligare ämnen blir 

den huvudsakliga prioriteringen, det vill säga så att restprodukterna lättare bryts ned.  

 

De ansvarige för handelsområdet Strömpilen kände att det var dags för förändringar för att 

minska produktion av miljöfarliga ämnen. De ansåg att plastpåsen som innehåller det 

miljöfarliga ämnet PVC borde ersättas och borttas helt ur sortimentet. Därmed startade de upp 

ett projekt där alla butiker utom ICA Maxi endast erbjöd papperskasse som alternativ under 6 

månader.     

 

Idag är miljön ett väsentligt tema både hos företag såsom privatpersoner. Strömpilens 

förståelse av kundens åsikter är en bra början till att kunna förverkliga införandet av 

miljövänligt alternativ utan att påverka deras image på ett negativt sätt. Det vill säga, 

kundlojaliteten skall inte bli lidande bara för att man implementerar ett miljövänligare 

alternativ. Kundtillfredsställelsen skall hållas på en hög nivå för att inte försämra sin image, 

Därför är kommunikationen mellan Strömpilen och konsument oerhört viktig för att få fram 

rätt budskap för att kunna stärka sin relation till kunden istället för att försämra den. Bara för 

att ett företag implementerar ett miljövänligare alternativ behöver inte det betyda att 

kundtillfredsställelsen blir lidande, men om ett företag inte kommunicerar om en sådan åtgärd 

till kunden kan tillfredställelsen minskas. Om Strömpilen exempelvis inför ett miljövänligare 

alternativ på en vara som medföljer ett högre pris: Vet kunden inte om varför denna vara har 

ett högre pris finns det inte heller någon motivation till att köpa den. Men om kunden vet om 

att varan bidrar med miljöförbättring kan detta vara en motivation till att köpa den utan att 

kundlojaliteten eller kundtillfredsställelsen blir lidande. Relationen mellan företag och kund är 

av enorm betydelse för imagen hos ett handelsområde såsom Strömpilen och miljöprofilering 

är en väsentlig del av många företags image och därför jobbar de “hand i hand” med kunderna 

för att minska miljöförstöringen.  
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1.3 Problemformulering  

 

Handelsområdet Strömpilen har beslutat att under en begränsad tidsperiod ersätta den 

traditionella plastpåsen i sina butiker med den nedbrytbara miljökassen med motiveringen att 

den är mycket mindre skadlig för miljön än vad plastpåsen är. Men hur påverkar företagens 

miljöprofilering konsumenterna? Bryr sig konsumenterna om att företagen värnar om miljön 

eller är de bara intresserade av att få sina produkter utan tänka på hur de är framställda? För 

att ta reda på detta har vi valt att formulera vårt problem som följande; 

 

 Hur har införandet av miljökassen påverkat Strömpilens image? 

 

1.4 Syfte 

 

Strömpilens riktlinjer är att vi skall undersöka kundens reaktion gentemot den nya 

miljökassen och vilka effekterna blir om Strömpilen ersätter den traditionella plastpåsen och 

endast har miljökassen som alternativ.   

1.5 Begränsningar 

 

Vi har i första hand följt direktiven från Strömpilen, som innefattar kundens påverkan av 

införandet av miljökassen, alltså om det är genomförbart. I denna uppsats är det oundvikligt 

att vi behandlar miljöfrågor men det är tänkt att den först och främst skall kategoriseras som 

en företagsekonomisk uppsats. För att uppnå den nämnda begränsningen och även kunna mäta 

de ekonomiska egenskaperna kommer vi att begränsa oss till teorier kring kommunikation, 

relation, attityd, total upplevd kvalité och kundlojalitet. Detta anser vi vara grundstenarna för 

Strömpilens image och har därför begränsat oss till dessa. Genom att beakta alla de nämnda 

teorierna kan vi få en sammanlagd åsikt av vad kunden tycker om införandet av miljökassen 

och därmed kunna bedöma huruvida Strömpilens image faktiskt har påverkats. 

 
Vi har valt att geografiskt begränsa oss till handelsområdet Strömpilen i Umeå eftersom 

Strömpilen är de enda som har infört detta koncept med miljökassar. Företagen som innefattas 

av handelsområdet och som tillhör Strömpilen är: Albrekts Guld, Apoteket, Cervera, Din Sko, 

Dressman, El-giganten, Expert, Gallerix, Gamestop, Headline, Hemtex, H&M, Kicks, Life, 

Lindex, McDonalds, MQ, Nya Konditoriet, Systembolaget och Vero Moda. Ica-maxi ligger 

också inom handelsområdet men de tillhör inte Strömpilen så de kommer exkluderas från 

undersökningen. Enkätundersökningen kommer att grundas på de konsumenter som handlar 

på ovanstående företag, undantaget Ica-maxi.  

 

Undersökningen som gjordes på Strömpilens handelsområde ägde rum i mars 2009 och 

miljökassens prövotid ägde rum under första halvåret för 2009.  
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1.6 Begreppsförklaring 

Word of Mouth (mun mot mun) – En marknadsföringsmetod där kommunikation om en 

produkt sker mellan minst två personer, alltså en typ av ryktesspridning mellan exempelvis 

köpare, kollegor, familj eller vänner. (Grönroos, 2008, s. 294)  

 

Intressenter – Innefattar de som påverkar företaget i olika utsträckningar, vilket är framförallt 

kunder, leverantörer, ägare, anställda, banker, stater och kommuner. (Kotler P et al, 2005, 

s.11)   

Public Relations – Förkortat PR och innebär att ett företag vill skapa goda relationer till sina 

kunder, alltså ett ökat goodwill. (Kotler P et al, 2005, s.112)   

Miljökassen – Kassar i olika storlekar som är tillverkade av papper.  

Plastpåsen – Påse som är tillverkade av PVC-plast. PVC är en klorerad plast och påverkar 

vår miljö negativt eftersom nedbrytningen av en plastpåse tar flera år. (PVC FORUM, 2010) 



5 

 

2. Uppsatsens utgångspunkter 

2.1 Förförståelse 

Förförståelse är något vi alla besitter på ett eller annat sätt och som är väldigt individuellt. De 

erfarenheter man haft och vad man vet om det studerade objektet, exempelvis fördomar, är 

förförståelse och detta påverkar hur en individ uppfattar och värderar det. 

2.1.1 Praktisk förförståelse 

Det vi båda har gemensamt är att vi har valt att studera ekonomi på Handelshögskolan vid 

Umeå Universitet. Båda läser civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och vi 

är uppväxta i liknande miljöer vilket gör att våra åsikter och värderingar är relativt likartade.  

Dock tror vi inte detta kommer att påverka studien så att den blir ensidig då vi båda är väldigt 

kritiska och försöker hitta olika infallsvinklar innan vi drar några slutsatser. Vi bedriver vår 

största handel på Strömpilen vilket gör att vi är väldigt insatta hur handelsområdet är upplagt 

och hur vi ska kunna bedriva vår undersökning så effektivt som möjligt. Eftersom båda två 

handlar i stor utsträckning på Strömpilen är vi väl erfarna med de nya miljökassarna och har 

redan skapat oss åsikter kring den. Med tanke på att vi är medvetna om detta ska vi arbeta mot 

att hålla undersökningen värderingsfri genom att försöka hålla oss så objektiva som möjligt.  

Vi anser att miljökassen som åtgärd är ett steg i rätt riktning för motverka förstörelserna på 

vår planet. Enligt oss är prisskillnaden mellan plastpåsen och miljökassen ett billigt pris för att 

stödja den positiva miljöpåverkan den medför. De kunskaper vi besitter kring den 

miljövänliga kassen är att den skall ge en mer positiv påverka på vår miljö i jämförelse med 

den bekanta plastpåsen. Eftersom vår syn på miljökassen är positiv finns det risk för att vi 

endast kommer framhäva det positiva ur denna studie. Därför är det av stor betydelse att vi 

försöker vara objektiva vid presentationen och analysen av empirin genom hela 

undersökningen.  

2.1.2 Teoretisk förförståelse 

Vår teoretiska förförståelse gentemot miljökassar eller miljö är väldigt begränsad. Men detta 

är något som kommer ändras i och med denna studie. Däremot inom ämnet ekonomi, vilket 

denna studie grundas på, anser vi att de ekonomiska kunskaper vi har fått från olika kurser 

inom civilekonomprogrammet kommer vara tillräckliga för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställning på ett tillförlitligt sätt. 

2.2 Kunskapssyn & Perspektiv 

De två vanligaste synsätten för att tolka och förhålla sig mot verkligheten är hermeneutik och 

positivism. Hermeneutik kan beskrivas som ett tolkningssynsätt av människors handlingar 

som förklarar eller förstår människors beteende. (Bryman & Bell, 2005, s.29) Detta leder dock 

till att forskningen blir subjektiv då man måste bilda sig egna uppfattningar.  

 

Positivismen är raka motsatsen. Inom positivismen förespråkar man att man skall använda 

naturvetenskapliga metoder för att studera den sociala verkligheten och endast kunskap som 
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går att observera och mätas är giltig kunskap. Detta leder i sin tur till att forskningen blir 

värderingsfri då man inte behöver bilda sig egna uppfattningar. (Bryman & Bell, 2005, s.26f) 

Denna undersökning har kunnat fokusera på flera olika perspektiv. Vi har valt att studera 

utifrån kundens perspektiv eftersom vi är intresserade av huruvida kunden uppfattar eller 

värderar de förändringar som sker i och med införandet av miljökassen. För att kunna få ett 

generaliserbart resultat behöver vi studera ett flertal av kunderna. På grund av detta så 

kommer denna studie bedrivas utifrån det positivistiska synsättet.  

2.3 Angreppssätt 

Det finns två olika angreppssätt för att besvara en forskares frågeställning. Den deduktiva 

ansatsen innebär att man utgår från befintlig teori för att kunna skapa sig en hypotes. Denna 

hypotes måste sedan översättas till operationella termer för att man skall kunna mäta, samla in 

och generalisera resultatet, det vill säga empirin. Empirin kommer antingen bekräfta eller 

förkasta hypotesen och man kommer därmed eventuellt behöva revidera teorin. Motsatsen är 

den induktiva ansatsen, där man utgår från empirin till teorin. Man beskriver konsekvenserna 

av empirin för att formulera nya teorier och hypoteser som in sin tur kan behöva deduceras. 

(Bryman & Bell, 2005, s.23) I denna uppsats kommer vi att utgå från en deduktiv ansats då vi 

utgår från insamlad empiri som skall prövas mot befintliga teorier och därigenom skapa 

operationella termer för att kunna mäta och generalisera resultatet och sedermera besvara vår 

frågeställning 

För att kartlägga en lyckad strategi, vilket skall ligga som underlag för den framtida studien, 

måste vi återgå till vår problemformulering. Den skall styra vårt utförande, det vill säga, 

upplägget på undersökningen, insamling av information och hur vi tolkar och analyserar 

empirin. (Holme & Solvang, 1997, s.41) Studiens syfte är att utreda hur införandet av 

miljökassen påverkar Strömpilens image. Där vill vi urskilja vilka respondenter som anser sig 

positivt respektive negativt inställd till denna förändring. Kundens attityd, lojalitet, den totala 

upplevda kvalitén, kommunikation och relation är de teorier som skall framhävas ifrån 

respondentens svar. Rolf Ejvegård belyser att ibland måste forskaren använda sig av flera 

parametrar för att besvara det som undersöks. (Ejvegård, 2003, s.76) vilket är anledningen till 

de teorier vi behandlar. Därmed, för att kunna besvara vår problemformulering, krävs ett stort 

antal respondenter för att vi skall kunna generalisera deras åsikter och uppfattningar. Alltså, 

ansåg vi att den kvantitativa studien är den mest skräddarsydda forskningsstrategin för vår 

undersökning.  

Det negativa eller det vi går miste om när vi bortser från den kvalitativa metoden är att vi inte 

kan undersöka konsumenten lika djupgående vid en kvantitativ studie. Individen är mer eller 

mindre komplex och består oftast av flera dimensioner i sina handlingar. (Johanessen., Tufte, 

2003, s.69) Det vill säga att det kan finnas flera eller andra anledningar till att individen 

uppträder på ett visst sätt. Vilket kan saknas som alternativ i vår enkät eller helt enkelt har 

varit för komplext att implementera som ett svarsalternativ. Detta måste vi ha i åtanke när vi 

bearbetar och analyserar empirin. En strategisk fördel med kvantitativ undersökning är dock 

att vi som undersökare lättare kan förbli objektiva i jämförelse med en kvalitativ studie. 

Forskaren löper ingen risk för den så kallade intervjuareffekten, där respondent blir mer eller 

mindre påverkad av forskaren eller intervjuaren, vilket är vanligt vid personliga intervjuer. 

(Ejlertsson, 1996, s.11) 
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2.4 Källkritik 

Torsten Thurén sammanfattar källkritik som ”en samling metodregler för att ta reda på vad 

som är sant eller åtminstone vad som är sannolikt.(Thurén, 2005, s.7) Vilket vi skall behandla 

i detta avsnitt och även beakta genom hela uppsatsen.   

För att förstå och analysera verkligheten använder vi oss av modeller och teorier, vilket 

Hultén, Hultman och Eriksson sammanfattningsvis beskriver, ”Våra kunskaper och 

värderingar bygger på uppfattningar om kunskapens natur (epistemologi) och vad vi betraktar 

som vår verklighet (ontologi)”. (Hultén, P et al, 2007, s.54) Vi ansåg att några av Grönroos 

modeller var relativt komplexa och vissa av de modellerna filtrerades bort eftersom de 

antingen kändes föråldrade eller mindre relevant för vår undersökning.  

Forsberg och Wengström belyser vikten av objektivitet när forskaren samlar in och mäter det 

material som behövs för studien.(Forsberg & Wengström, 2008, s.54) Således att vi 

framhäver både det positiva och negativa som berör införandet av papperskassar. Det är 

viktigt att vi kan distansera oss till vilket sätt uppsatsen skall presenteras. Alltså att inte bli 

påverkad av andra parter eller att inte förvränga informationen som har kommit oss till handa 

och därmed kunna visa en mer rättvis bild. Vi har två centrala förhållanden som kan påverka 

vår objektivitet. Först och främst hoppas ledningen på Strömpilen att få ett positivt besked om 

att det är möjligt att ersätta plastpåsen och sedan har åtgärder som värnar om miljön en 

mycket positiv förankring hos de flesta individer och kan påverka att resultat omedvetet 

presenteras från en snäv synvinkel.   

2.5 Val av teorier 

För att kunna studera hur ett företags image har påverkats valde vi att fokusera på teorier 

kring konsumenters attityd, kundlojalitet, total upplevd kvalitet på produkten och hur det 

påverkar företagets image, relationer och kommunikation. Vi anser att detta är faktorer som 

påverkar i stor grad hur ett företags image ser ut, byggs upp och som även kan appliceras i vår 

studie.  

För att hitta teorier kring attityd använde vi oss av sökord som attityd, image och 

konsumentbeteende. Teorier kring kundlojalitet hittade vi genom att använda oss av sökord 

som kundtillfredsställelse, kundlojalitet samt image. För teorier om upplevd kvalité, relationer 

och kommunikation använde vi oss av sökord som marknadsföring, relation, kommunikation 

samt image. Vi hittade de olika artiklarna i databasen ”Business Source Premier”. När vi 

sökte på ordet image fick vi upp allt för många träffar för att det skulle vara möjligt att gå 

igenom alla artiklar. Vi införde ytterligare sökord för att avgränsa sökningen vilket resulterade 

i mindre antal träffar. Till slut lyckades vi avgränsa oss tillräckligt för att hitta artiklar som 

behandlade de olika områdena vi valt att fokusera oss på. Figurerna nedan visar vilka sökord 

vi använde oss av för att hitta de relevanta artiklarna. Siffrorna inom parenteserna visar antalet 

träffar vi fick på respektive sökning.  
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3. Teori 

De teorier vi valt att fokusera på anser vi påverkar ett företags image i stor utsträckning och 

har därför valt att koncentrera oss på attityd, kundlojalitet, total upplevd kvalitet, relation och 

kommunikation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Attityd               
Gentemot miljökassen och beteendet miljötänkande. 

3.1 Kundlojalitet                                                                                                        
Dess betydelse och hur det påverkar handelsområdet Strömpilen. 

3.3 Total upplevda kvalitet                                                       
Den upplevda kvalitén kring miljökassen, den tekniska samt funktionella och hur detta 

påverkar handelsområdet Strömpilen 

3.4 Kommunikation                                   
Kommunikationsmedium och vilka budskap som når kunderna bäst.  

3.5 Relation                                  
Konsumenternas tankegång och hur man influerar dem. 
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Kundlojalitet 



10 

 

3.1 Attityd 

Attityden mot miljökassen, men även miljötänkandet, Strömpilens image och dylikt är inte 

någonting kunden föds med, det är något de skapar. Kundens attityd mot miljökassen skapas 

genom att de antingen använder den eller blir nådd av någon form av marknadsföring. På så 

sätt får kunden information som formar en attityd vilket antingen är positiv eller negativ.  

Med tanke på att attityder inte är något man föds med så innebär det att det är någonting man 

skapar och är det någonting man skapar så är det lättare att förändra, vilket dagens 

marknadsförare är väldigt duktiga på. De försöker ändra en befintlig, oftast negativ eller icke 

existerande, attityd genom annonser, reklam och personlig försäljning till en mer positiv 

attityd så att man skall köpa mer av deras produkter och tjänster. Denna marknadsföring är 

enormt viktig då den kan utgöra kundernas referensbas mot en ny produkt eller tjänst vilket 

kommer direkt att påverka vad de anser om exempelvis Strömpilens image i och med 

introduceringen av miljökassen. (Hung, 2008, s.243) Dock är det mycket svårare att ändra 

kundens attityd mot ett varumärke eller image än vad det är mot en produkt. För Strömpilen 

innebär detta att kundernas attityd mot miljökassen är en typ av attityd som går att påverka via 

marknadsföring och dylika insatser. Men attityden mot själva varumärket Strömpilen, det vill 

säga deras image är en attityd som är mycket svårare att influera. Detta betyder att om 

Strömpilens image påverkats negativt av införandet av miljökassen är det något som är 

mycket mer skadligt än om kunden bara skulle vara missnöjd med själva produkten. (Homer, 

2008, s.718ff) Detta är något vi kommer att undersöka närmare i vår studie. Vi vill se om 

konsumenterna tagit del av någon marknadsföring rörande miljökassarna och hur det har 

påverkat deras attityd gentemot Strömpilen i sig och själva produkten. 

Attityd är inte något man kan ”ta på”, det är ett teoretiskt koncept, därför går det inte heller att 

direkt observera detta. Dock är det av yttersta vikt för Strömpilen att veta attityderna hos sina 

kunder eftersom det utgör grunden om de kommer att köpa och vara lojal mot Strömpilens 

produkter och tjänster (Kassarjian & Robertson, 1991, s.318). Har kunden en positiv attityd 

till Strömpilens miljökasse eller miljöfrämjande åtgärder kommer denne förmodligen att köpa 

och rekommendera den vidare i positiv bemärkelse. Det omvända gäller om kunden har en 

negativ attityd så kommer detta återspeglas i en negativ marknadsföring, negativ ”Word of 

mouth”, vilket kan leda till försämrad image och som oundvikligen kommer att resultera i 

minskade intäkter för Strömpilen. (Homer, 2008, s.720) 

Enligt Louden & Della Bitta, kan man definiera attityd som: 

”En varaktig organisation av motivationsmässiga, emotionella, perceptuella och kognitiva 

processer med avseende på vissa aspekter av individens värld” (Evans, 2008, s.77) 

Detta är dock inte så komplicerat som det låter. De menar att man antingen utvecklar sympati 

eller antipati mot ett objekt, en person eller en handling. Alltså, individens benägenhet att 

reagera på ett förutsägbart eller konsekvent sätt till en händelse. 

Man kan dela in begreppet attityd i tre delar, kognitiv-, affektiv- och konativ del. 
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 Kognitiv: Är kundens uppfattning, åsikter samt kunskaper om miljökassen eller 

miljötänkandet. Dessa uppfattningar behöver inte vara sanna. Dock utgör de grunden 

för hur kunden uppfattar verkligheten. 

 Affektiv: Den affektiva delen är vilka känslor kunden har gentemot miljötänkandet 

eller miljökassen. Detta grundar sig utifrån vilka åsikter, den kognitiva aspekten, man 

har mot produkten. Denna komponent är dock svårare att påverka än vad den 

kognitiva komponenten är. (Homer, 2008, s.717) 

 Konativ: Är en kombination av ovanstående som beskriver hur kunden troligtvis 

kommer att reagera på miljökassen eller miljötänkandet utifrån vad de känner och vet 

om detta. (Evans, 2008, s.77) 

 

Exempelvis om en kund tror att en miljökasse kommer att medföra positiva fördelar så 

förväntas även konsumenten att gilla den och kommer således att bete sig fördelaktigt 

gentemot Strömpilen. (Kassarjian & Robertson, 1991, s.319) Attityder kan såklart innehålla 

mer eller mindre av varje komponent. Dock så utgör helheten själva attityden.  

Vissa aspekter som påverkar attityden är utom individens kontroll, såsom inflytandet från 

samhället eller vänner och bekanta, när de påverkar och förväntar sig hur individen kommer 

bete sig. Detta är väldigt viktigt att förstå eftersom så länge ett beteende inte är under 

individens kontroll så kommer inte individattityden att förändras av stimulus från exempelvis 

en marknadsförare (Kassarjian & Robertson, 1991, s.333). 

3.1.1 Attityd mot ett visst beteende 

Det är skillnad på attityd mot objektet eller händelsen och attityd mot att genomföra själva 

åtgärden, till exempel att köpa en vara. En individs attityd gentemot ett objekt eller en 

händelse påverkas av väldigt många olika saker, dels de erfarenheter man själv upplever men 

även den sociala normen påverkar hur man ”bör” bete sig vilket gör att man kanske har en 

positiv attityd men att beteendet inte kommer att överensstämma. Strömpilen inför 

miljökassarna som det enda alternativet vilket medför att kunderna inte kommer ha något val. 

Kunden kan dock ha en positiv attityd gällande Strömpilens miljöfrämjande men en helt 

annan mot själva miljökassen. För närvarande blir kunden tvingad att köpa en miljökasse eller 

ta med sig egen kasse för att kunna transportera sina varor. Detta medför att dessa två attityder 

kommer att sammanfalla då kunderna inte har något annat alternativ, det vill säga beteendet 

ligger utanför kundens kontroll. Hade de haft ett annat alternativ, exempelvis plastpåsen, 

skulle det medföra att kunden har en attityd som går att påverka, gentemot miljökassen, men 

även en attityd mot miljötänkandet. Man kan säga att attityden mot miljöfrämjande är en form 

av attityd men beteendet att köpa en miljökasse som bidrar till miljöfrämjande är en annan 

form av attityd. (Evans, 2008, s.85) 

Avsikten bakom ett beteende kan delas in i tre delar; attityd till beteendet, den subjektiva 

normen och upplevd kontroll.  

 Attityd till beteendet: Är något som bestäms av vilka åsikter kunden har sedan 

tidigare om följderna till beteendet såsom kunskap och erfarenhet. 

 Den subjektiva normen: Styrs av åsikter som personer (betydelsefulla personer, 

vänner och bekanta och liknande) råder om hur kunden bör bete sig eller att inte bete 
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sig på ett visst sätt, vilket i sig kan ändras utifrån hur villig kunden är att foga sig efter 

andra personers råd. (Evans, 2008, s.85) 

Upplevd kontroll: Kan förklaras huruvida kunden upplever hur stor makt eller kontroll denne 

har att möjligen utöva detta beteende. I detta fall har de ingen kontroll eftersom kunden blir 

tvingade att köpa en miljökasse eller ta med sig egen kasse. Attityd är basen för hur kunden 

ska bete sig mot miljökassen. (Evans, 2008, s.85) 

Attityder uppfyller fyra funktioner; instrumentell funktion, försvarsfunktion, värdefunktion 

och kunskapsfunktion. (Evans, 2008, s.86) 

 Instrumentell funktion: Innebär att kunden bedömer huruvida bra miljökassen bidrar 

till att nå deras mål eller avsikt, det vill säga främjandet av miljön, vilket i princip 

innebär om kunden kommer att utveckla en positiv attityd och fortsätter att handla på 

Strömpilen. 

 Försvarsfunktion: En funktion som innebär att kunden använder sig av sin attityd 

som ett slags rättfärdigande för sitt beteende. Exempelvis om kunden tycker 

miljökassen är alldeles för dyr så kan denne utveckla negativa attityder gentemot 

miljökassen för att skydda sin självbild. Det vill säga; man övertalar kanske sig själv 

att den inte bidrar till miljöfrämjande i den utsträckning man trodde. 

 Värdefunktion: Innebär att attityden förmedlar sanna känslor, värderingar och 

självbild. Detta kan förklaras som vilken status, ”bild” och värdering man vill visa upp 

för andra även om inte de tycker eller beter sig likadant. 

 Kunskapsfunktion: Med denna funktion menas hur kunder förklarar olika företeelser 

och hur de skapar en mening med sitt agerande. Exempelvis: Man värnar väldigt 

mycket för miljön vilket leder till att man har lättare att ta till sig marknadsföring 

gällande miljöfrämjande gentemot annat. (Evans, 2008, s.86) 

 

3.2 Kundlojalitet 

Det finns otaligt många teorier om kundlojalitet och hur de kan påverkas. Vi har dock försökt 

att hitta teorier som kan hjälpa oss att lättare analysera Strömpilens kunder vilket gör att vi 

inte håller oss till enbart en teori kring kundlojalitet. Kundlojalitet är en del av image och 

image är en del av kundlojalitet, för när imagen är positiv kommer det påverka sannolikheten 

att kunden gör återköp och sprider gynnsamma ”word of mouth” budskap. (Hung, 2008, 

s.243) 

 “Consumer loyalty is viewed as the tendency for a person to continue over time to exhibit 

similiar behaviours in situations similar to those he has previously encountered, e.g. to 

continue to purchase the same brand and product in the same store each time he needs or 

wants an identical or similar item” (Söderlund, 1996, s.78) 

Denna definition av kundlojalitet visar tydligt på att det inte behöver vara enbart en vara. Det 

kan även vara varumärken, tjänster, butiker, specifika säljare med mera som påverkar 

kundernas lojalitet mot företaget. Har konsumenten en positiv attityd gällande ett varumärke, 

vara eller tjänst så innebär det att kundtillfredsställelsen är hög, vilket leder till ökad 

kundlojalitet. 
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            (Sörqvist, 2000, s.102) 

Genom att studera en amerikansk studie som genomfördes på ett kontokortsföretag gällande 

företagets vinst per kund i förhållande till antalet år de varit kunder på företaget kunde man 

tydligt se att det är oerhört dyrt att försöka rekrytera nya kunder gentemot att försöka 

bibehålla de ursprungliga nöjda kunderna. Detta koncept är väldigt viktigt för Strömpilen 

eftersom för ett etablerat företag är det mycket svårare att attrahera nya kunder än att försöka 

behålla ursprungliga. Kotler belyste detta genom att visa att det är fem gånger dyrare att locka 

till sig nya kunder gentemot att försöka bibehålla de nöjda kunder som man redan har. 

(Sörqvist, 2000, s.102) 

Man brukar skilja mellan kunskapsrelaterad, känslorelaterad och beteenderelaterad lojalitet. 

Med kunskapsrelaterad lojalitet menas att kunden är lojal mot varan eller tjänsten på basis av 

kunskap om olika fördelar gentemot övriga varor och tjänster som den bidrar med såsom 

kvalitet, service, pris med mera. Dock är denna typ av lojalitet lätt fördärvad då allt som 

behövs är ett bättre konkurrerande alternativ för att kunden skall byta företag. Denna lojalitet 

har troligtvis minst inverkan på Strömpilens kunder. Den känslorelaterade lojaliteten är 

starkare i grunden än vad den kunskapsrelaterade, eftersom det beror mer på hur tillfredsställd 

man är med miljökassen eller miljöfrämjandet som den ger och som kunden byggt upp under 

tiden han brukat denne. Beteenderelaterad lojalitet grundar sig på att kunden skapat rutiner 

och vanor kring varan eller tjänsten och är mer beroende än enbart intresserad av den, 

exempelvis vissa kunder kanske inte geografiskt sett har något annat alternativ än att handla 

på Strömpilen. (Sörqvist, 2000, s.102) Denna typ av lojalitet har störst inverkan på 

Strömpilens försäljning. (Worthington et al, 2010, s.246) Dock är den känslorelaterade 

lojaliteten den starkaste men även den mest uthålliga lojaliteten, det vill säga en ”sann” 

lojalitet. (Kuusik, 2007, s.6)   

När man diskuterar kundlojalitet menar man oftast historiskt, vilket innefattar kunder som har 

kommit tillbaka regelbundet. Men kundlojalitet har även en framtida aspekt. Kommer kunden 

att fortsätta handla på Strömpilen även i framtiden? Även om du ställer denna fråga till 

kunden måste man ta i beaktande om kundens intention att bete sig på ett visst sätt kommer 

att överensstämma med hur denne faktiskt agerar. (Söderlund, 1996, s.80) 

Återköp är inget ett absolut tecken på lojalitet. Exempelvis kan konsumenter fortfarande vara 

lojala mot ett visst varumärke men på grund av att de kanske inte längre har ett behov av 

produkten eller tjänster så kommer de inte att göra några återköp. Man kan se lojalitet som en 

relation mellan den relativa attityd som konsumenten har och till det förtroendeinriktade 

beteendet som kunden uppvisar. Relativ attityd innebär att konsumenter jämför exempelvis 

varumärken som är relevanta i ett specifikt konsumtionssammanhang. Exempelvis kan man 

ha en svag attityd gällande en vara men alternativen är väldigt begränsade vilket betyder att 

konsumenten blir mer eller mindre lojal på ofrivillig basis. Alltså kundlojalitet kan även 



14 

 

uppstå fastän kunden inte är nöjd, men det beror oftast på för få valmöjligheter eller substitut 

till varan. Så länge som konsumenten upplever tydliga skillnader mellan olika varumärken 

kommer den relativa attityden vara hög mot det aktuella varumärket vilket i sin tur bidrar till 

ökad lojalitet.
 
 

Lojalitet kan delas in fyra kategorier: lojalitet, latent lojalitet, falsk lojalitet och ingen lojalitet 

och vilken typ av lojalitet bestämmer den relativa attityden samt det förtroendeinriktade 

beteendet. (Evans, 2008, s.254)  

 

 

Upprepat stöd / förtroende 

   

   Stark  Svagt 

 

         Stark Lojalitet  Latent lojalitet 

Relativ attityd 

         Svag Falsk lojalitet Ingen lojalitet  
 

(Evans, 2008, s.254) 
 

Lojalitet            
kan definieras som en stark relativ attityd samtidigt som det upprepade stödet och förtroendet 

är starkt, det vill säga att kunden gillar Strömpilens varumärke mer än övriga konkurrerande 

alternativ samt att denne uppvisar ett starkt upprepat förtroende. Det är kunder som dessa 

företag skall fokusera på att behålla och se till att de är fortsatt nöjda. Som vi tidigare sagt är 

det fem gånger dyrare att locka till sig nya kunder än att försöka behålla de nöjda kunder man 

redan har. Dessutom kan dessa kunder bidra med något som är precis lika värdefullt som att 

det är lojala, nämligen med positiv ”word of mouth” (Worthington et al, 2010, s.248) Därför 

ter det sig naturligt att det är dessa kunder man bör fokusera på och prioritera. För att 

Strömpilen skall behålla dessa kunder bör man fokusera på sin image och stärka den vilket de 

för närvarande försöker göra genom att visa sig miljöfrämjande och miljömedvetna i och med 

införandet av miljökassen. (Kuusik, 2007, s.21)                   

 

Falsk lojalitet innebär att kunden har en svag relativ attityd samtidigt som det upprepade 

stödet och förtroendet är starkt, det vill säga att kunden inte gillar Strömpilens varumärke mer 

än övriga konkurrerande alternativ dock uppvisar denne ett starkt upprepat förtroende. Detta 

kan bero på bekvämlighetsskäl i form av brist på närbelägna konkurrenter. (Evans, 2008, 

s.254) 

Latent lojalitet kan definieras som en stark relativ attityd och ett svagt upprepat stöd och 

förtroende. Det vill säga att kunden gillar Strömpilens varumärke mer än de konkurrerande 

alternativen, dock inget uppvisat förtroende gentemot handelsområdet. (Evans, 2008, s.254)  

Ingen lojalitet innebär att kunden har en svag relativ attityd samt ett svagt upprepat stöd och 

förtroende. Det vill säga att kunden inte gillar Strömpilens varumärke mer än övriga 

konkurrerande alternativ samt ett denne uppvisar ett svagt upprepat förtroende. Dessa kunder 

bör man inte fokusera på när de inte har någon benägenhet, av olika skäl, att köpa Strömpilens 
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produkter, åtminstone inte på en regelbunden basis. Dessa kunder kräver enormt mycket 

ansträngning från Strömpilen för att övertalas. (Worthington et al, 2010, s.249) 

Tar man detta koncept ett steg längre och även tar hänsyn till hur tillfredsställd kunden är med 

miljökassen och miljöfrämjandet så kan man beskriva hur lojalitet kontra 

kundtillfredsställelse påverkar varandra och att det i själva verket inte är samma sak. 

  

De kunder som uppvisar en hög lojalitet men väldigt låg tillfredsställelse klassificeras som 

”Gisslan”, detta är oftast kunder som inte har några konkurrerande alternativ att vända sig till 

på grund av olika anledningar såsom monopol eller inga närbelägna konkurrenter. Det vill 

säga, de har inget val än att handla på Strömpilen även fast de inte är nöjda med det. 

Däremot de kunder som har en hög lojalitet och även hög tillfredsställelse klassificeras som 

”lojala kunder”. Det är hit marknadsförare strävar att få sina kunder. ”Egoister” är kunder som 

uppvisar låg lojalitet men en hög tillfredsställelse, vilket kan förklaras att de är enbart på 

Strömpilen för att det är tillfälligt bättre än övriga konkurrerande alternativ men så fort de ser 

ett bättre alternativ överger de handelsområdet. Den sista kategorin är ”avfällingar”. Det är 

kunder som uppvisar en genomsnittlig lojalitet och även en genomsnittlig tillfredsställelse. 

Dessa kunder tenderar att byta varumärken på grund av dåliga erfarenheter och en del kan till 

och med bidra med dålig ”word of mouth” kommunikation. (Evans, 2008, s.256) 
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3.3 Total upplevd kvalitet 

  
               (Grönroos, 2008, s.85) 

Upplevd kvalitet består i det ena ledet av marknadsföringsaktiviteter, vilket skapar 

förväntningar hos kunden. Det andra ledet består av kvalitetsupplevelsens process, vilket 

innefattar upplevelser och erfarenheter kring miljökassen. Således att kunden skapar vissa 

förväntningar av miljökassen gentemot vad Strömpilen utbjuder i sitt valda 

marknadsföringsmedium. Kunden har alltså skapat sig en bild av vad miljökassen skall 

uppfylla för kriterier, det vill säga den förväntade kvaliteten på kassen. Därför blir det en 

positiv upplevelse av miljökassen om den upplevda kvaliteten eller erfarenheten av kvaliteten 

överstiger den förväntade kvaliteten. Det är en ”balansgång” mellan marknadsföring och det 

slutgiltiga användandet av miljökassen. Man ska kunna utbjuda egenskaper om produkten i 

den mån att varan uppfyller de kriterier som har utlovats. Om företaget lovar mer än vad 

varans kvalitet kan prestera blir resultat förmodligen en negativ upplevelse hos kunden. Detta 

kan leda till en försämrad image för företaget. I slutändan är det företagets image som är av 

väsentlighet, för hur kunden uppfattar företagets varumärke. Således är det viktigt att bearbeta 

båda sidorna i modellen för att på så sätt påverka den totala upplevda kvaliteten och 

Strömpilen stärker därmed sin image. (Grönroos, 2008, s.85) I vår studie kommer vi att 

fokusera på samtliga delar i modellen och analysera hur dessa påverkar Strömpilens image. 

Försäljning är den enda faktor vi inte kommer att behandla då dessa data inte är tillgänglig för 

oss. Dock är den av mindre betydelse vilket leder till att undersökningen fortfarande kommer 

att behålla sin tillförlitlighet. Dock menar Homer att även om den tekniska kvaliteten på 

miljökassen skulle visa sig vara bristande kan det fortfarande stärka Strömpilens image då den 

är av underordnad betydelse i förhållande till Strömpilens agerande mot att främja miljön, det 

vill säga den funktionella kvaliteten. (Homer, 2008, s.21) I vår studie kommer vi se hur stor 

betydelse detta faktiskt har i förhållande till varandra.  
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Liljander och Strandviks modell för relationskvalitet baserar på fyra viktiga grundpelare; 

1. Relationsnivån och episodnivåns kvalitet skiljs åt. 

2. Kundtillfredsställelse och kundvärde mäts tillsammans i termer av kvalitet.  

3. Den upplevda tjänstekvaliteten och andra komparativa normer 

4. Kundbeteende (Grönroos, 2008, s.102) 

 

(Grönroos,2008, s.104) 

Modellen består av olika steg som måste mer eller mindre uppfyllas för att slutligen uppnå 

relationstillfredsställelse, där relation är optimal mellan företaget och sina kunder, och 

episodtillfredsställelse, där kunden upplever optimal kvalitet på tjänsten eller varan som 

utbjuds. Denna tillfredställelse anser vi vara viktig för Strömpilen att uppnå, därmed kan 

konsumenten lättare acceptera miljökassen och tillsammans jobba mot en miljövänligare 

konsumtion.    

Vi börjar med att behandla modellen uppifrån och ned. Relationskvalitet är resultatet av att 

kunden jämför relationsresultatet (företagets service) gentemot den kooperativa normen (till 

exempel utmärkt service, ideal och konkurrenter). (Grönroos, 2008, s.103) Om vi beaktar 

detta ur ett ekonomiskt perspektiv är det av stor betydelse att Strömpilen inte blir påverkad 

negativt av borttagandet av plastpåsen. Eftersom att risken kan föreligga att konsumenten 

byter till någon närliggande konkurrent för att fortfarande kunna köpa varor där plastpåsen 

finns som alternativ.   
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Relationskvaliteten, den upplevda kvaliteten från kunden, jämförs med hur stor uppoffring 

kunden har gjort det vill säga relationsuppoffringen. Ett värde skapas och påverkar kundens 

framtida relation till företaget, alltså relationsvärdet. Om kunden har goda erfarenheter av 

företaget finns en högre toleransnivå för uppoffringar. Genom ett ständigt arbete för att öka 

relationens värde hos kunden, blir lojalitet och engagemang ett starkare band mellan kund och 

företag. (Grönroos, 2008, s.103-105) Därför är det bra att få ett riktmärke på vart Strömpilen 

står gentemot sina kunder och vad som måste bearbetas för att öka relationsvärdet. 

Relationsvärdet kanske redan är tillfredställande nog för att införandet av miljökassen inte 

skall ge någon negativ påverka hos kunderna, alltså att deras lojalitet och engagemang mot 

Strömpilen är starkt. Därmed ökar acceptansen för uppoffringar såsom att plastpåsen 

försvinner som alternativ.  

Fortsätter vi nedåt i modellen finner vi Episodkvalitet, det vill säga, hur kunden upplever 

kvaliteten på miljökassen som utbjuds av Strömpilen. Inom Episodkvaliteten kan kunden 

uppleva att denne gör en uppoffring, vilket kan vara försämrad produktkvalitet eller högre 

kostnad än tidigare. Såklart kan även det motsatta scenariot inträffa. Episoden påverkar 

kunden i olika värden och det uppstår antingen tillfredställelse eller otillfredsställelse hos 

kunden. Episoden är beroende av toleransnivån hos Strömpilens kunder. Toleransnivån 

baseras på lojalitet, kunskap och engagemang som kunden har gentemot handelsområdet. 

(Grönroos, 2008, s.105) 

3.4 Kommunikation 

Henrik Calonius kommunikationsmodell visar att budskap har högst trovärdighet när kunden 

har mest kontroll över situationen. När kunden känner att väsentlig information om varan inte 

kommer den till handa, kan kontrollen över varan minskas, vilket kan resultera i att 

trovärdigheten för både varan och företag minskar. Eller så kan kunden medvetet eller 

omedvetet ignorera budskap om varan därför att han eller hon inte känner sig personligt 

träffad av det valda kommunikationsmedium. Författaren Hung menar på att PR-budskap, det 

vill säga ”public relations”, är mer troligt att vara framgångsrikt när image är förstärkt av 

effektiv marknadsföringskommunikation. (Hung, 2008, s.244) 

 

       (Grönroos, 2008, s.292) 
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Man skiljer kommunikation åt i fem grupper; 

 Planerade budskap 

Uttänkt för en vald marknadskommunikation, till exempel tv och Internet. 

 

 Produktbudskap                           

Egenskaperna hos en produkt, till exempel användningen och utformningen. 

 

 Servicebudskap 

Kommunikation mellan personal och kund. Servicen påverkar kunden, vilket antingen 

utformas i en positiv eller negativ helhetskänsla om företaget.  

 

 Oplanerade budskap             

När kunder påverkar andra kunder under köpprocessen och även kunder som sprider 

budskapet till andra kunder, till exempel ”word of mouth” eller tidningsartiklar. 

 

 Utebliven kommunikation                  

Uppstår när budskapet inte uppfattas av kunden och att på så sätt inte sker någon 

respons. (Grönroos, 2008, s.291) Kunden kan inte agera på en kommunikation som 

inte går att ta till sig.  

”Integrerad marknadskommunikation är en strategi som integrerar traditionell 

mediamarknadsföring, direkt marknadsföring, PR och andra specifika media för 

marknadskommunikation med kommunikationsaspekter av leverans och konsumtion av varor 

och tjänster av kundservice och andra möten med kunden. Således innebär integrerad 

marknadskommunikation ett långsiktigt perspektiv.” (Grönroos, 2008, s.291) 

Grönroos poängterar väsentligheten att bearbeta samtliga mediekanaler långsiktigt för att 

uppnå en högre vinstdrivande försäljning av varor och tjänster. I vår studie kommer vi att ta 

reda vilken form av budskap som kunderna anser sig själv blivit nådda med. Därefter ska vi 

iaktta huruvida betydelsefullt och trovärdigt detta budskap är. 

3.5 Relation 

3.5.1 Triangelmodellen  

Brodie och några av hans kollegor har utvecklat en triangelmodell. Den visar på hur företaget 

utfäster speciella erbjudanden eller attribut kring en vara för att skapa en medvetenhet hos 

kunder och intressenter. Företaget måste här uppfylla sina löften som har utbringats till 

kunden annars kan konsekvenserna bli ödesdigra. I vårt fall är attributet miljömedvetenhet 

och varan är själva varumärket Strömpilen. Modellen visar hur Strömpilen skall arbeta, 

”inifrån och utåt”, för att kunna uppnå de externa löftena måste de interna värderingarna 

uppfyllas först. Enligt forskaren Brodies lära kallas detta för den interna 

varumärkesprocessen. (Grönroos, 2008, s.323) Det handlar om ett gemensamt samarbete 

mellan Strömpilen och dess intressenter, där de interna värderingarna om varumärket måste 
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vara samstämmiga med verkligheten. Detta för att det ska vara möjligt att jobba mot samma 

mål. Det handlar sammanfattningsvis om att varumärket skall uppfylla de kvaliteter som har 

utlovas. Desto viktigare som relationen är för kunden mot Strömpilen desto mer toleranta är 

de mot missnöje. Detta kan vara väldigt viktigt för Strömpilen då de dels inför en prishöjning 

på miljökassen och inte har andra alternativ till denne, vilket kan skapa missnöje. (Kuusik 

2007, s.11) 

 (Grönroos, 2008, s.322) 

På ena sidan av triangeln finner vi interaktion, vilket sker mellan kund och personal. 

Genom interaktion sker ett utbyte av kunskap och erfarenheter kring företag både från kunden 

respektive personalen. En god nivå av kommunikation och bemötande från personalen är en 

absolut väsentlig del för kundens framtida tankar och reala handlande. (Grönroos, 2008, 

s.322f)                    

Genom att bearbeta de tre sidorna i triangeln kan man påverka tankegången hos kunden, 

vilket i slutändan skall leda till att kunden uppfattar Strömpilens image på ett positivt sätt. 

I vår studie kommer vi att bearbeta och analysera samspelet mellan företag och kund där vi 

kommer att fokusera på huruvida konsumenterna uppfattar Strömpilens bidragande till 

miljöförbättringar.  Denna relation är väldigt viktig för Strömpilen eftersom kunder med en 

bra relation till dem kommer att fortsätta att handla, det vill säga vara känslomässigt lojala, 

hos Strömpilen. Men även rekommendera området till andra och försvara sitt val av 

handelsområde om de skulle bli ifrågasatta. (Butz Jr, 1996, s.63)  

3.5.2 Relationsmodellen 

Modellen demonstrerar en aktuell typ av utformad marknadsföring. Tidigare har det handlat 

om att färdigställa en slutgiltig produkt vilket ger ett direkt värde hos kunden. I vår studie 

belyser vi ett gemensamt samarbete mellan kunden och företaget. Strömpilen möjliggör ett 

värde, alltså en möjlighet för kunden att vara delaktig, där de nämnda parterna i samverkan 

skall sträva emot att bilda ett starkare band mellan varandra. I detta fall innebär det att båda 

parter vill bidra med miljöfrämjande och på så vis bildar ett beroendeförhållande, så kallat 

ömsesidigt beroende (Grönroos, 2008, s.41). Framförallt försöker Strömpilen möjliggöra detta 

med sina kunder, vilket är kärnan för relationsperspektivet.  
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I den nedre delen i modellen behandlas en annan typ av marknadsföringsteori. Det som skiljer 

sig är att relation mellan parterna minskar och istället lägger man fokus på att övertala kunden 

att välja företagets produkt. I stora drag avses att marknadsföringen inte är utformad för 

kunden utan istället tvärtemot. Alltså att företaget förmodligen inte värnar om kundens bästa 

intresse utan istället är försäljningen det primära, vilket här kallas transaktionsperspektivet. 

(Grönroos, 2008, s.41) 

 

(Grönroos, 2008, s.41) 

Den stora skillnaden mellan perspektiven är alltså interaktion med kunden. Där 

relationsperspektivet anser att kunden är en tillgång inom företag och där ständiga samarbeten 

sker mellan kund och företag. Transaktionsperspektiv pekar på att kunden är oberoende och 

skall ständigt övertalas. Strömpilen använder sig inte av transaktionsmarknadsföring utan 

försöker ägna sig åt relationsmarknadsföringen för att främja och stimulera värdeskapande 

relationer.  
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4. Metod 

4.1 Grundläggande Metod 

 Kvantitativ och kvalitativ undersökning 

Vi skall undersöka och få oss en bild av vad konsumenterna på Strömpilen har för åsikter 

kring miljökassen. Det finns två olika forskningsmetoder som följer varandra åt när man ska 

samla in konsumenternas tankar och åsikter. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två 

metoder är att den första som heter kvantitativ undersökning, kan mäta olika företeelser i form 

av siffror och den andra som heter kvalitativ undersökning, mäter oftast en specifik företeelse 

i form av ord. (Eliasson, 2010, s.21) Det kan skildras som skillnaden mellan kommunikation 

och skrift, alltså att kommunikation är det grundläggande för kvalitativ undersökning och 

skrift är det grundläggande för kvantitativ undersökning. (Ejvegård, 2003, s.47-48) Alan 

Bryman och Emma Bell skriver dock att många författare påstår att skillnaden bottnar även i 

andra och mer ingående beståndsdelar. Såsom att kvalitativ forskning handlar om att skapa 

nya teorier där forskningen blir väldigt djupgående vilket är den induktiva teorin. Fokus sker 

på individen och hur individen tolkar den sociala verkligheten. (Bryman & Bell, 2005, s.39-

41)
 
Därmed skulle vi mer eller mindre tolka informationen utifrån vårt synsätt och kan 

därigenom finna ny kunskap vilket kan leda till nya teorier.(Holme & Solvang, 1997, s.76) Vi 

kommer inte använda oss av denna forskningsmetod eftersom vi vill generalisera 

konsumentens åsikter gällande miljökassen. Därmed blir det för tidskrävande med personliga 

djupgående intervjuer och vi vill inte heller få för stort utrymme för egna tolkningar av 

respondentens svarande vilket kan lätt kan bli missvisande. Vi tänker därför använda oss av 

Kvantitativ forskning för att testa våra teorier som sker genom att analysera ett stort underlag 

av data vilket är den deduktiva teorin. (Bryman & Bell, 2005, s.39-41) Det görs genom att 

svaren i enkäterna transkriberas till data som sedan sammanställs i ett dataprogram som i vårt 

fall heter SPSS. Här kommer vi att sträva efter att empirin har en hög grad av korrelation, för 

att vi skall kunna finna samband och därmed säkerställa slutsatser om Strömpilens 

konsumenter. (Holme & Solvang, 1997, s.76) Det vill säga, vi skall undersöka och finna hur 

kunden ställer sig till införandet av miljökassen och hur det påverkar Strömpilens image. 

Dessutom ska vi finna olika samband mellan vår teori och empiri och därmed kunna tolka och 

generalisera uppfattningar och åsikter. Här kan vi ta hjälp av naturvetenskapliga modeller för 

att visa och jämföra vårt resultat från studien och generalisera det till verkligheten. (Bryman 

& Bell, 2005, s.40) Inom vår teori tar vi del av flera olika modeller som behandlar de olika 

enheterna som styr konsumentens agerande.   

Det kan vara bra att tillägga att man kan använda sig av både kvantitativ och kvalitativ metod 

för att undersöka samma problem. Dock kan det bli både kostsamt och tidskrävande att utföra 

båda undersökningsmetoderna. Den kvalitativa forskningen blir oerhört omfattande om det är 

många respondenter och vid kvantitativ forskning kan det uppstå ett stort bortfall om frågorna 

blir för djupgående. (Holme & Solvang, 1997, s.76-77)
 
 Således är det av stor relevans att vi 

verkligen framhäver vad som skall undersökas. Därmed är det bra att iaktta metodernas 

styrkor och svagheter för att bedöma vilken metod som skall användas vid valt tillfälle. I vårt 

fall, var valet av undersökningsmetod given. Vi hade fått direktiv från Strömpilen att 

undersöka minst 125 stycken konsumenter för att generalisering skulle bli relativt pålitlig. 

Alltså skulle det bli för tidskrävande och för kostsamt att använda oss av båda metoderna och 

så skulle även fallet vara om vi bara använde oss av den kvalitativa undersökningsmetoden. 
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Sammanfattningsvis kan det framläggas att den kvalitativa forskningen ger en helhetsbild av 

individens vilja och när det ska undersökas mer djupgående. (Eliasson, 2010, s.30) Vid den 

kvantitativa forskningen vill man finna samband för att generalisera empirin till verkligheten. 

Det görs genom tvärsnittsinformation, vilket innebär att en statistisk generalisering sker 

utifrån en undersökt urvalsgrupp och därefter kan forskaren dra slutsatser till en viss säkerhet. 

(Holme & Solvang, 1997, s.80)       

4.2 Praktisk Metod 

4.2.1 Access 

Vårt ändamål med direktiv från Strömpilen var att uppnå minst 125 besvarade enkäter från 

konsumenter som handlar på Strömpilen. Vi ansåg inte detta vara särskilt problematiskt 

eftersom vi riktar oss till hela populationen som handlar på Strömpilen. Vi har dessutom 

obegränsad tillgång till Strömpilens lokaler, bortsett när handelsområdet var stängt, för att 

föra vår undersökning. Det som ansågs vara mer problematiskt var att avvärja en hög frekvens 

av bortfall. Eftersom att ”lördagshandeln” oftast kan ses som en relevant aktivitet hos många 

konsumenter, vilket kan bidra till att andra saker får mindre uppmärksamhet, såsom i detta 

fall, enkätbesvarande. För att förhindra ett högt bortfallet använde vi oss av bord och stolar, 

där respondenterna fick sätta sig och där fika erbjöds som skulle fungera som stressdämpande. 

Således ett medel för att respondenten skulle hinna svara på enkäten innan de hade avnjutit 

sitt fika och därmed minska frekvensen av respondenter som inte skulle ta sig tid till att svara 

sanningsenligt på frågorna i enkäten. En annan aspekt som författaren Dahmström belyser är 

väsenligheten av att kunden upplever att deras svarande behandlas anonymt. (Dahmström, 

2005, s.141) Det var en annan anledning till att vi valde att göra en enkätundersökning 

eftersom respondenten upplever högre nivå av anonymitet än vid personligare intervjuer. 

Dock måste vi beakta att frågor i vår enkät skall vara utformade på ett sätt så att alla 

respondenter förstår vad som skall besvaras. Alltså bortse från att använda ett avancerat språk 

eller att utformning av enkäten skulle vara missvisande i någon utsträckning. (Dahmström, 

2005, s.93)  

Vi valde att göra ett stickprov av Strömpilens konsumenter, alltså av den population vi vill 

undersöka. För att stickprovet skall bli representativ för undersökningen och att vi skall kunna 

dra slutsatser som vi kan anknyta till verkligheten måste stickprovet mätas på ett korrekt sätt. 

Kriterierna för att dra ett korrekt stickprov är att det måste vara slumpmässigt och 

representativt för den population vi undersöker. Annars är risken hög att det uppstår ett 

systematiskt fel, så kallad bias. (Ejlertsson, 1996, s.16) Vi försökte attrahera så många som 

möjligt av de förbigående konsumenterna att besvara vårt enkätformulär, alltså använde oss 

av ett bekvämlighetsurval, för att alla enkäterna skulle bli besvarade inom en rimlig tidsgräns. 

Vi hade i ständig åtanke att inte påverka kunden när denne skulle besvara enkäten. Att vi är 

närvarande vid undersökningen påverkar resultatet men som forskare gäller det att påverka 

det så minimalt som är möjligt. (Holme & Solvang, 1997, s.78)    

Både män och kvinnor i alla åldrar som vistades på Strömpilen lördagen den 28 februari 2009 

uppmanades att svara på enkätundersökningen. Vi erbjöd fika och sittplats för att göra 

enkätundersökningen mer attraktiv att svara på och även att konsumenten skulle ta sig tid för 

att lämna sina åsikter. Vi är väl medvetna om den negativa sidan som måste uppmärksammas. 

Det kan förekomma att vissa konsumenter enbart fokuserar på gratis fika och inte lägger ned 
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någon som helst möda på att besvara enkäten. Därför har vi ett par kontrollfrågor inom 

enkäten som i grunden och botten frågar om samma sak men är utformade på olika sätt. Vi 

kan på så sätt kontrollera till en viss utsträckning att respondenten har varit konsekvent i sitt 

svarande.   

Den valda helgen var mest passande i februari månad, eftersom den övervägande delen av de i 

arbetskraften har fått lön den 25 februari och även studenterna har mottagit sitt studiebidrag. 

Således var det mycket folk i rörelse på Strömpilens område i jämförelse med andra helger i 

februari. Vi hoppades på att erhålla en representativ grupp av respondenter, vilket skulle 

innefatta ett brett spektra av olika åldrar och få en jämn fördelning av män och kvinnor.   

4.2.3 Enkätens utformning 

Det finns en mängd aspekter att beakta när det kommer till att konstruera en enkät. Enkäten 

bestod av 26 stycken frågor vilket var fördelade på tre sidor. Vi använde oss av ett till tio 

skalor för de frågor som skulle rangordnas för att få ett brett spektra i svaren. Vi kan på så sätt 

särskilja individernas åsikter och viljor. Varje fråga var utformad för att i slutändan kunna 

utröna vilken vilja kunden har som handlar på Strömpilen.  

Vi har kopplat frågorna i enkäten till vår teori; 

 3.1 Attityd är kopplad till fråga 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 

 3.2 Kundlojalitet är kopplad till fråga 9, 10, 21, 22 

 3.3 Total upplevd kvalité är kopplad till fråga 4, 5, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25 

 3.4 Relation är kopplad till fråga 20, 21, 22 

 3.5 Kommunikation är kopplad till fråga 11, 12, 21 

Det är grundläggande att respondenten får ta del av ett följebrev som beskriver vad som 

undersöks och vilket syfte undersökningen har. Här får respondenterna även vetskap om att 

undersökningen är frivillig och att deras åsikter kommer att behandlas konfidentiellt. Således 

får respondenten en känsla av större kontroll och högre delaktighet. Här blir förmodligen även 

svaren mer sanningsenliga på grund av att respondenten vet att deras svar är konfidentiella, 

vilket bidrar till en högre reliabilitet och validitet. Ett sådant följebrev använde vi oss 

självklart av.   

Enkäterna som besvarades var den primära källan till vår uppsats. Därmed är det viktigt att 

svaren i enkäterna återspeglar verkligheten. Den överlägsna fördelen med enkätundersökning 

gentemot andra källor är att vi direkt får veta vad kunden tycker. Den kritik som kan riktas 

mot denna typ av källa är dock att många faktorer kan påverka respondenten och minska 

trovärdigheten på undersökningen. Hur många frågor orkar respondenten svara på? Ger 

frågorna svar på vårt syfte? Respondentens anonymitet? Detta är några av de variabler vilka 

måste med högsta försiktighet och noggrannhet bearbetas. (Hultén, Hultman & Eriksson, 

2007, s.74-75) Därmed är det väsentligt att ständigt återkoppla undersökningens olika delar 

till metoddelen i uppsatsen. Där utgår vi i större del ifrån Bryman & Bell; s bok, 

”företagsekonomiska forskningsmetoder”, vilket behandlar begreppen validitet och reliabilitet 

och som sammanfattningsvis skall vara ett stöd för oss att mäta det som skall mätas på ett 

tillförlitligt sätt.     
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4.2.4 Urval  

Vi valde att göra en kvantitativ undersökning på grund av att undersökningen riktas mot 

Strömpilens konsumenter och vi vill generalisera deras åsikter. 

 

(Johannessen., Tufte, 2003, s.135) 

Eftersom vi är intresserade av majoriteten av konsumenternas åsikter behöver vi så många 

svarande som möjligt för att undersökningen skall bli så tillförlitlig som möjligt. Ann Werner, 

som är centrumledare för Strömpilen, önskade att undersökningen skulle omfatta mellan 125 

till 150 enkäter. Bruttourvalet blev för oss 138 svarade enkäter och inget bortfall uppstod av 

enkäterna. Eftersom respondenterna satt bredvid oss i samband med att de svarade på frågorna 

kunde vi kontrollera att vi fick tillbaka alla enkäter när de var färdiga. Alltså blev även 

nettourvalet 138 stycken enkäter. Dock det bortfall som drabbade oss uppkom på vissa frågor 

i olika besvarade enkäter, vilket vi kommer att behandla senare i avsnittet empiri. Alla enkäter 

kunde därmed generaliseras till Strömpilens kunder, alltså undersökningens population. Dock 

får vi beakta att ett visst bortfall uppkom i form av att vissa frågor inte besvarades eller att 

respondenten inte förstod frågans utformning, alltså vad som egentligen frågades.     

4.2.5 Distribuering av Enkäter 

Vi delade ut enkäter i gallerian på Strömpilen. Vi nådde de konsumenter som rörde sig på 

Strömpilens område under lönehelgen i februari. Därmed blev vi inte lika beroende av vädret i 

jämförelse med om vi hade delat ut enkäter utanför gallerian, där de övriga butikerna är 

belägna. De som erbjöd sig att svara på vår enkät fick en semla och kaffe respektive saft. Det 

fanns bord och stolar där respondenterna kunde sätta sig i lugn och ro och besvara enkäten. 

Detta i syfte för att göra enkäterna mer attraktiva att besvara och därmed också mer 

tillförlitlig. Vi ansåg att kvantitativa studier i form av postenkäter eller gruppenkäter inte var 

möjlig då vi varken visste vilka individer som handlar på Strömpilen eller att det gick att 

besöka en särskild grupp som representerade konsumenterna för handelsområdet.  

Vi vill tillägga att vi hade hjälp av Ann Werner, centrumledare för Strömpilen. Hon gav oss 

först och främst tillgång till bord, stolar, kaffebryggare och skylthållare. Dessutom fick vi 

tillgång till en rymlig lokal där vi kunde förberedda fika och kaffe som vi senare erbjöd till 

respondenterna. Det blev en stor åtgång av det som erbjöds till respondenterna i utbytet av att 

de besvarade vår enkät. Det var endast ett fåtal som nekade till allt av det som erbjöds av dem 
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som besvarade enkäten. Det gav oss en god indikation av att konsumenten fick ett högre 

incitament till att sätta sig ner och besvara vår enkät, när de fick något för mödan.  

4.2.6 Databearbetning 

Alla enkäter är arkiverade och varje enkät har erhållit ett nummer. Det vill säga om något 

skulle misstämma i sammanställningen av undersökningens data kan vi enkelt finna källan 

och justera felet.  

Vårt digitala verktyg bestod av SPSS där vi transkriberade respondenternas svar. SPSS är ett 

statistikprogram och används för att presentera data i olika modeller eller bara i siffror, där vi 

kan ta del av bland annat medelvärdet och medianen i varje specifik fråga. För att repetera och 

till och med bredda våra kunskaper kring SPSS använde vi oss av boken; kvantitativ metod 

från början, av Annika Eliasson. Författaren framhäver hur empirin skall bearbetas i 

statistikprogrammet. Med hjälp av denna bok samt våra tidigare kunskaper kring SPSS delade 

vi upp enkätfrågorna i olika typvariabler. För frågorna som innehöll intervall såsom 

attitydfrågor skapade vi intervallvariabler, eftersom dessa variabler lämpar sig bättre för detta 

ändamål än vad nominala och ordinala variabler gör då vi får tillgång till medelvärdet på 

dessa frågor. (Eliasson, 2010, s.68) Övriga frågor lämpades bättre som nominala variabler då 

de innehöll mindre svarsalternativ. Vi tog även hänsyn till bortfall då varje respondent som 

inte svarade på en viss specifik fråga kodades in i systemet och redovisades som bortfall. 

Detta för att underlätta analysen av frågorna samt för att se om respondenten förstått frågan. 

Har det inte förstått den kan vi vara mer kritisk mot denna fråga och därmed ifrågasätta 

sanningshalten i den. Skulle vi inte ta hänsyn till bortfall är detta inte möjligt. Efter 

transkribering av enkäterna kunde vi med hjälp av SPSS presentera empirin i form av diagram 

och tabeller beroende på hur många variabler som skulle presenteras i figuren. 

4.2.7 Tidigare studier 

I en artikel i tidningen Råd & Rön påvisar de att plast inte alltid är en sådan stor miljöbov som 

många kanske tror. Såklart är den tillverkad av olja och pvc som är farligt för miljön, men 

eftersom plastpåsen är så lätt kan den packas till ett mycket större antal i disktabletter i 

jämförelse med exempelvis papperspåsen som måste packas i papperskartonger. Det vill säga; 

det går åt färre lastbilar vid leverans av plastpåsar av samma kvantitet som vid leverans av 

papperskassar. Även FN:s klimatpanel påpekar att det är en skillnad i miljöpåverkan beroende 

på om man kollar på produktens hela livscykel eller om man bara kollar på de miljöfarliga 

ämnena i produkten. Därmed är dessa två skilda metoder för att testa vilken miljöpåverkan 

produkten har på samhället. (Råd & Rön, 2009) 

I början av 2008 var Coop först med att lansera ett miljövänligare alternativ till plastpåsen, 

den var bland annat gjord på majsförstärkelse. Efter ett tag skulle plastpåsen helt tas bort ur 

sortiment men så blev inte fallet, eftersom den komposterbara påsen inte fick den 

genomslagskraft Coop hade förväntat sig. De menade att fler konsumenter måste välja den 

miljövänligare påsen framför plastpåsen. (Råd & Rön, 2009) 

I artikeln ”Miljöpåse sabbar plaståtervinning” skriver Ulla Karlsson-Ottosson för tidningen 

Ny teknik, att en ny typ av plastpåse har introducerats och är tillverkad av mjukplast. En påse 

som gör succé utomlands och framförallt i vårt grannland Finland. Påsen är återvinningsbar 
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och bryts ner av syre. Just denna nedbrytning har ställt till det för den svenska återvinning, när 

den nedbrytbara påsen kommer i kontakt med den vanliga plastpåsen så påverkas plast och 

blir skör. De har inte varit möjligt att särskilja dessa plastpåsar vid miljösorteringen. 

(Karlsson-Ottoson, 2009)  

 

Intressanta studier som är bra att ha i åtanke nu när vi skall undersöka Strömpilens miljökasse.
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5. Empiri 

I våran enkätundersökning deltog totalt 138 respondenter, varav 81 var kvinnor, 50 var män 

och 7 som inte svarade vilket kön de var. 

Figur 1. Åldersfördelning 

 

Åldrarna var väldigt spridda men ålderskategorin där det var flest 

respondenter (41 personer) var kategorin ”18 – 25” år och minst var 

ålderskategorin ”66+” där vi hade enbart tre  respondenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenter 138 

Bortfall 0 

<=17 20 

18-25 41 

26-35 25 

36-49 20 

50-65 29 

66+ 3 
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Figur 2. Familjesituation 

 

Den kategori som var mest representerad var de som var 

”Sambo/Gift med barn” där 36 respondenter svarade och minst 

representerad var ”Kollektiv” där det var enbart 8 svarande. 
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Figur 3. På vilket sätt tar du dig till Strömpilen 

 

Majoriteten av respondenterna (92 personer) svarade att de tar bilen 

till Strömpilen, sedan kommer alternativet ”Går” där det var 33 

svarande och väldigt få av de tillfrågade tog buss (tre personer) eller 

cykel (sex personer) till Strömpilen. 
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Figur 4. Vilket var det första kommunikationsmedium där du fick vetskap om 

Strömpilens introducering av miljökassarna? 

 

De flesta (45 personer) har fått reda på införandet av miljökassarna via 

sitt första besök efter införandet av dessa. En del har även fått reda på 

kassarna via ”Tidning” (26 personer) och ”Vänner och bekanta” (22 

personer)  
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Figur 5. Vilken kommunikationskanal tycker du når just Dig bäst med information om 

en sådan här förändring? ( 1 = Föredrar minst , 7 = Föredrar mest ) 

Vi kodade om denna fråga i SPSS i illustrativt syfte för att man lättare ska förstå resultatet. 

Förut var 1 = Föredrar mest och 7 = Föredrar minst. Som vi kan se så föredrar majoriteten av 

respondenterna att bli informerad via TV först och främst och efter det så kommer Tidning 

som nästa föredragna alternativ. 
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Figur 6. Användning av miljökassar (istället för plastkassar) är en viktig åtgärd för att 

förbättra miljön. 

 

 

Majoriteten av respondenterna svarade ”Ja absolut” (79 personer) 

och en del (43 personer) svarade, ”Ja, kanske”. Det var bara en 

väldigt liten del som svarade att de inte tror att det är en bidragande 

faktor för att förbättra miljön. Nu i efterhand anser vi att vi borde ha 

tagit bort alternativet likgiltig då den skulle kunna ge ”lata” 

respondenter en utväg och inte behöva engagera sig i frågan. Dock 

var det få som valde det alternativet så i detta fall kan vi bortse från 

detta. 

 

 

 

 

 

 

Respondenter 131 

Bortfall 7 

Ja, absolut 79 

Ja, kanske 43 

Likgiltig 2 

Nej, tror inte 

det 

5 

Nej, absolut 

inte 

2 



34 

 

Figur 7. Hur var din inställning till borttagandet av plastkassarna (endast miljökassar 

som alternativ)? 1= Väldigt negativ, 10= Väldigt positiv. 

 

Vi kan se här att respondenterna var väldigt positiva till borttagandet av 

miljökassar då merparten (50 personer) av respondenterna svarade 

”Väldigt positiv” det vill säga en tia på frågan Konsumenten är positiv 

till introducering av miljökassen där snittet av respondenternas svar lägger sig på skalan 

mellan neutral och väldigt positiv. Här finner vi inga direkta fördelar som kommer 

konsumenten direkt tillhanda. Enligt figur sju kan vi se att respondenterna var positiv till 

borttagandet av plastpåsen och där medelvärdet låg på 7,6 av 10. Om vi jämför med hur 

respondenterna har svarat, enligt denna figur 8, ser vi att inställningen inte har förändrats 

märkbart. Medelvärdet har sjunkit till 7,4 men det är så marginellt att vi varken kan se någon 

negativ eller positiv förändring från införandet av miljökassarna till att konsumenterna har 

brukat dem ett tag. Om vi utgår ifrån att kunden hade minimala kunskaper kring miljökassen 

innan den togs i bruk och att kunskapen har ökat efter introduceringen av kassen finner vi inte 

någon korrelation mellan ökad kunskap och attityden till miljökassen. 

 

 

 

 

Respondenter 133 

Bortfall 5 
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Figur 8. Nu när Strömpilen haft dessa miljökassar ett tag, hur är din nuvarande 

inställning? 1= Väldigt negativ, 10= Väldigt positiv. 

 

På denna fråga ser vi att det mest representativa svarsalternativet är 10, 

det vill säga respondenterna har en väldigt positiv inställning till 

miljökassarna då merparten (50 personer) av respondenterna svarade 

”Väldigt positiv” på sin nuvarande inställning, det vill säga en tia på frågan och medelvärdet 

7,5 vilket är viktat mot positivt.  
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Figur 9. Vad är du nöjd med hos miljökassarna? 6= mest nöjd med, 1 = minst nöjd med. 

 

Även denna fråga kodade vi om i illustrativt syfte istället för att siffran 1 skulle vara mest 

nöjd så är siffran 6 det nu istället. De flesta anser att miljöförbättring är det som de är mest 

nöjd med, efter det så kommer faktorn ”skapar beteendeförändring”. Det är tydligt att 

respondenterna är mest nöjd med miljöaspekten hos kassarna 
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Figur 10. Vad är du missnöjd med hos miljökassarna? 6= mest missnöjd med, 1 = minst 

missnöjd med. 

 

Respondenterna är mest missnöjda med att miljökassen är svår att använda som avfallspåse 

men även att den är påtvingad, det vill säga att det inte finns något annat alternativ. Priset är 

ytterligare en aspekt respondenterna är missnöjda med. 
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Figur 11. Avstår från att handla i affär där miljökassar säljs. 1= Instämmer inte alls och 

10 = instämmer helt 

 

Majoriteten av respondenterna (88 personer) var tydliga: De avstår inte 

alls från att handla i en affär där miljökassar säljs. Det vill säga det har 

svarat 1. Detta visar på att respondenterna inte är så påverkade av 

miljökassen i någon större utsträckning I figuren ser vi att ungefär en sjundedel av 

respondenterna som svarade på denna fråga valde att lägga sig mellan intervallet fyra och 

fem, vilket åsyftar att de i viss mån avstår från handel där miljökassar förs. Här kan vi vara 

självkritiska till konstruktionen av enkäten då vi har haft olika rangordningssätt på vissa 

frågor emellan. Detta kan ha bidragit till en viss felprocent i respondenternas svarande. På det 

sättet att respondenten har varit för stressad att lämna sina svar och därmed antagit att 

intervallet mellan fyra och fem åsyftar ”neutral”. Det är svårt att säga om kunden här visar en 

hög lojalitet till Strömpilen eller om lojalitet bottnar i miljöförbättringar. 

 

 

Respondenter 135 

Bortfall 3 
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Figur 12. Om det finns både miljökassar och vanliga plastkassar (miljökassen kostar 3 

kr och plastkassen kostar 1.5kr) vilken väljer du? 

 

Majoriteten av respondenterna (80 personer) väljer plastkassen över 

miljökassen. 
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Figur 13. Vad skulle krävas för att du skulle välja miljökassar istället för vanliga 

plastkassar? 

 

Respondenter 89 

Om man valde ”miljökasse” på ovanstående figur så skulle man inte besvara denna fråga. 

Dock är det mer svarande på den här frågan (89 personer) än vad det var som valde 

”plastkasse” på föregående fråga (80 personer) Troligtvis har vissa av respondenterna inte sett 

att man skulle hoppa över denna fråga om man hade svarat ”miljökasse” som alternativ. Dock 

är resultatet tydligt, respondenterna vill att miljökassen ska kosta mindre, likvärdigt som 

plastkassen, helst vara gratis för att de ska välja miljökassen över plastkassen frivilligt. 
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Figur 14. Hur har införandet av miljökassarna påverkat din handel på Strömpilen? 

(1=Väldigt negativt och 10=Väldigt positivt) 

 

Här ser vi att det svarsalternativ som är mest representativt är 5. Det 

vill säga det flesta anser att införandet inte har påverkat deras handel 

alls i någon större utsträckning. Men studerar vi diagrammet ser vi att 

majoriteten av övriga respondenter anser att deras handel påverkats positivt i och med 

införandet av miljökassarna. Alltså i och med införandet av miljökassarna så har man stärkt 

sin relation till kunderna vilket uttrycker sig i förbättrad kundlojalitet, detta är också ett tecken 

på att Strömpilens image har förstärkts positivt 
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Figur 15. Skulle du handla mer/mindre eller lika mycket om Strömpilen återgick till 

plastkassar som det var förr? 

 

Majoriteten av respondenterna (118 personer) svarar att det skulle 

handla lika mycket på Strömpilen om de återgick till plastkassarna 

igen vilket visar på att miljökassen inte har så stor inverkan på 

respondenterna. Kunden är därmed mer eller mindre indifferent i 

term av kvantitet av varor som inhandlas och vilket material 

bärkassarna erbjuds i. Meningen med denna fråga var att undersöka 

om det fanns någon korrelation mellan handeln och miljöpåsen. Alltså om handel skulle öka 

eller minska om kunden endast hade tillgång till miljökassen.  
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Figur 16. Vad är din inställning till att införa miljökassar i alla butiker i Umeå utan 

alternativ till andra kassar? (1=Väldigt negativ, 5=Neutral och 10=Väldigt positiv) 

 

Det svarsalternativ som är mest representativt är 10 och medelvärdet på 

denna fråga är 6,7 det vill säga att respondenterna är övervägande 

positiva till att införa miljökassar utan alternativ till andra kassar i 

samtliga butiker i Umeå. Detta kan vi tolka att respondenterna är överlag positiva till att 

införa miljökassar i övriga butiker i Umeå.  
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Figur 17. Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala för en miljökasse innan det 

påverkar dig negativt? 

 

Majoriteten av respondenterna (74 personer) anser att 1-2kr för en 

miljökasse är lämpligt. Men mer än 5kr är inte många beredda att 

betala utan att det kommer påverka deras handel negativt. 
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Figur 18. Testperioden för dessa miljökassar går ut snart, tycker du butikerna skall 

fortsätta med dessa? (1=Instämmer inte alls, 5= Likgiltig, 10=Instämmer helt) 

 

 

Här är respondenterna tydliga. Det vill definitivt att butikerna skall 

fortsätta ha miljökassarna kvar då det mest representativa 

svarsalternativet är 10 och medelvärdet ligger på 8 
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 Figur 19. Användning av miljökassar är en viktig åtgärd för att förbättra miljön 

(Korskopplad) 

 

Denna fråga är korskopplad med: 

1. Jag avstår från att handa i affär där miljökassar säljs. 

2. Vad är din inställning till att införa miljökassar i alla butiker i Umeå utan alternativ till 

andra kassar? 

3. Testperioden för dessa miljökassar går ut snart, tycker du butikerna skall fortsätta med 

dessa.  

Vi kan se en tydlig korrelation mellan ett och tre, det vill säga att desto mer positiv man är 

mot butikerna skall fortsätta med miljökassarna desto mindre avstår man från att handla i 

affären där de säljs. Däremot kan vi inte dra några slutsatser om det finns något samband 

mellan två gentemot de övriga. Detta tror vi beror på för få respondenter och skulle det ha 

varit flera ser det ut som att den skulle följa samma trend som nummer tre och skulle därmed 

ha samma korrelation gentemot ett som tre hade men det är inte något vi kan bekräfta. 
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Figur 20. Om det finns både miljökassar och vanliga plastkassar, vilken väljer du då? 

(Korskopplad)  

 

 

Denna fråga är korskopplad med frågan: ”Hur hög nettoinkomst har ditt hushåll per månad?” 

De som väljer miljökassen har lite högre nettoinkomst per månad än de som väljer vanlig 

plastkasse. Tanken bakom denna fråga var att utröna ett samband mellan höginkomsttagare 

och en högre pristolerans vid köp av en bärkasse. Vi ser att även en liten skillnad i priset 

faktiskt har betydelse. Studerar vi figur 20 så är det faktiskt en skillnad på inkomstnivån 

mellan de som väljer plastkassar och de som väljer miljökassar. Hushållen som valde 

miljökassen hade en medelinkomst som var närmare 2.000 kronor högre gentemot de som 

valde plastkassen, 22.000 kronor jämförande med 20.000 kronor. 
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Figur 21. Familjesituation (Korskopplad) 

 

Denna fråga är korskopplad med: 

1. Källsorterar 

2. Använder lågenergilampor  

3. Väljer ekovaror i huvudsak 

4. Involverad i miljöorganisation 

 

Vi kan se att respondenterna som bor med föräldrar/förälder är mest miljöengagerade i 

jämförelse med de andra ”boendegrupper” enligt vår empiri. De har högst medelvärde i 

respektive miljöåtgärd förutom källsortering där de har lite lägre värde gentemot 

”ensamboende” och ”sambo eller gift med och utan barn”. 
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Figur 22. Familjesituation (Korskopplad) 

 

Denna fråga är korskopplad med frågan ”Vad är du nöjd med hos miljökassarna?”  

Den enda distinkta skillnaden vi kan hitta är att de respondenter som bor med 

föräldrar/förälder och de som bor i kollektiv är inte lika nöjda med att miljökassen bidrar med 

miljöförbättring utan faktorn ”skapar beteendeförändring” är av större vikt hos dessa grupper. 
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Figur 23. Familjesituation (Korskopplad) 

 

Denna fråga är korskopplad med frågan ”Vad är du missnöjd med hos miljökassarna?” 

Alla förutom grupp ”bor med förälder eller föräldrar” finner störst missnöje när man ska 

använda miljökassen som en avfallspåse. Medan attributet kvalitet på påsen har fått relativt 

lite missnöje från samtliga grupper 
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Figur 24. Skulle du handla mer/mindre eller lika mycket om Strömpilen återgick till 

plastkassar som det var förr? (Korskopplad) 

 

Denna fråga är korskopplad med frågan ”Familjesituation” 

Alla familjegrupper som svarade i denna fråga kan vi generalisera till att deras handel blir 

oförändrad om plastpåsen skulle återinföras. Därmed i stöd av detta kan vi frånse att 

plastkassarna inte påverkar handeln i någon större utsträckning för de olika familjegrupperna. 
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Figur 25. Högsta utbildning (Korskopplad) 

 

 

Denna fråga är korskopplad med: 

1. Källsorterar 

2. Använder lågenergilampor 

3. Väljer ekovaror i huvudsak 

4. Involverad i miljöorganisation 

 

De med 1-2 årig utbildning efter gymnasiet visar sig vara mest miljömedvetna gentemot de 

andra jämförda grupperna. De har högre värden i samtliga förfrågade miljöåtgärder i 

jämförelse med de andra undersökta utbildningsgrupperna 

Bortfall: Bortfallet har genomgående legat mellan 0-7% per fråga. Detta anser vi vara ett 

acceptabelt bortfall och kommer inte påverka studien nämnvärt. Däremot på fråga 11 (Vilket 

var det första kommunikationsmedium där du fick vetskap om Strömpilens introducering av 

miljökassarna?) hade vi ett bortfall på 22 %. Detta tror vi kan bero på att respondenten 

missförstådde frågan och trodde att ”Vid första besök efter införandet” betydde att någon på 

plats informerade dem. Om dessa respondenter hade förstått frågan skulle de likväl hamna 

under det mest representativa svarsalternativet och således skulle utfallet på denna fråga inte 

ändras. 
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6. Analys 

6.1 Kommunikation 

Det framkom tydligt att kommunikationen rörande marknadsföring av miljökassen inte 

uppfattas av en stor del av respondenterna. De flesta av respondenterna hade alltså inte tagit 

del av någon marknadsföring gällande papperskassarna innan de infördes utan istället tog de 

del av nyheten direkt vid själva besöket. Det vill säga, de hade varken tagit del av någon 

planerad eller oplanerad marknadsföring utan kommunikationen hade uteblivit.  

En mindre del av respondenterna hade dock tagit del av nyheten angående papperskassarna, 

alltså det planerade budskapet via tidningar. Detta visar på att marknadsföringen delvis har 

nått ut till konsumenterna. Det var även en del oplanerade budskap rörande papperskassarna 

vid introduceringen av dessa i form av ”word of mouth”, alltså via vänner och bekanta. Enligt 

Henrik Calonius modell, är det oplanerade budskapet, det mest trovärdiga budskapet. Detta är 

något som kan skapa både bra och dålig PR, vilket kan påverka image både positivt eller 

negativt. Om det planerade budskapet är obefintligt, eller väldigt lite, så kommer vänner och 

bekanta utgöra en väldigt stor del av konsumentens referensbas mot objektet och kommer i 

princip utgöra dennes kognitiva attityd. Om vänner och bekanta har förmedlat en negativ bild 

av objektet så kommer konsumenten att ha en negativ kognitiv attityd innan denne ens 

interagerar med det. Detta kommer att påverka den affektiva attityden, det vill säga man 

kommer att ha negativa tankar kring objektet. Om individen samtidigt har kunskaper kring 

objektet som är negativa samt att man är negativt inställd till detta så kommer den konativa 

attityden också att vara negativ vilket kommer att påverka handeln extremt negativt. Har man 

otur så kan dessa avfällingar bli så kallade konsumentterrorister (Evans, 2008, s.256) som 

kommer att sprida negativa budskap, deras upplevda verklighet, men även rena lögner för att 

smutskasta objektet. Det kan exempelvis gå så långt att de tar bort vissa rabattkuponger som 

finns i butiker som de inte gillar bara för att försvåra deras verksamhet. Detta kommer såklart 

att påverka företagets image negativt då budskapet kommer att spridas till andra konsumenter, 

vilket kan bidra till försämrad kundlojalitet, lägre konsumtion och att vissa konsumenter inte 

ens uppsöker företaget på grund av dessa förvrängda budskap.   

Finns det en utarbetad planerad marknadsföring så får konsumenten en referens som denne 

kan jämföra med sina bekanta och deras åsikter om vad de anser att marknadsföringen 

förmedlar och därmed får en ”bättre bild” av objektet. Det vill säga man kan påverka den 

kognitiva attityden så att man eventuellt neutraliserar den negativa ”word of mouth” 

budskapet. Detta leder till att även den affektiva attityden kommer påverkas vilket i slutändan 

påverkar även hur konsumenten faktiskt kommer att agera, det vill säga konsumentens 

konativa attityd. 

Man kan dock inte jämställa planerade och oplanerade budskap då konsumenterna anser att 

oplanerade budskap är mer trovärdiga än vad planerade budskap är. Till exempel: 

Konsumentens vänner och bekanta har troligtvis inget att vinna på genom att prata positivt om 

ett visst objekt medan ett företag har väldigt mycket att vinna på och är därmed mer benägen 

att glorifiera sina budskap än vad konsumenterna är. Har däremot vännerna och de bekanta 

förmedlat en positiv bild av objektet så är inte konsumenten i lika stort behov av planerad 

marknadsföring för att få en initial positiv attityd. Eftersom den planerade marknadsföringen 
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inte varit utmärkande i detta fall så kommer den oplanerade marknadsföringen inneha en stor 

betydelse för Strömpilens image.  

Respondenterna ansåg att television och tidning når dem bäst angående en förändring hos en 

produkt, alltså bytet från plastpåsen till miljökassen. De kommunikationsmedium där 

företaget har väldigt liten inblandning av vad som yttras om dem själv och vid vilken tidpunkt 

är den kommunikation som sker genom vänner och bekanta och reportage, det vill säga det 

oplanerade budskapet. Respondenten anser att detta kommunikationsmedium når dem sämre 

än vad det planerade budskapet i form av reklam i tv och tidning gör. Dock om vi jämför figur 

fyra med figur fem finner vi att de flesta blev underrättade om införandet av miljökassen just 

genom budskapen som kunden ansåg sig minst nådda med. Detta är kanske inte så konstigt 

när Strömpilen inte haft någon omfattande marknadsföring i detta kommunikationsmedium.    

Tanken med fråga 21 i vår empiri bottnar i vilken attityd kunden har gentemot produkten och 

miljöåtgärder överlag. Flemming Hansen belyser att, ”Yttersta vikt för ett företag att veta 

attityderna hos konsumenterna då de utgör grunden för om man kommer att köpa och vara 

lojal mot deras produkter eller tjänster”. (Kassarjian & Robertson, 1991, s.318) Informationen 

i figur 21 skall ligga som underlag för Strömpilen, när de skall välja och utforma den typ av 

marknadsföring som skall riktas till kunden. Följaktligen att denna typ av marknadsföring 

skall riktas till den grupp som är minst lojal till denna produkt eller miljöåtgärd och att den 

ska utformas på bästa sätt för att fånga deras intresse. De som bor med föräldrar eller förälder 

är mest miljöengagerade i jämförelse med de andra ”boendegrupper” enligt vår empiri. De har 

högst medelvärde i respektive miljöåtgärd förutom källsortering där de har lite lägre värde 

gentemot ”ensamboende” och ”sambo eller gift med och utan barn”. De som bor med 

föräldrar eller förälder består i majoritet av barn och ungdom. En trovärdig tes kan vara att 

barn eller ungdomar överlämnar eller ignorera deras ansvar när det kommer till åtgärder för 

att främja miljön. Istället kan det vara så att barn förlitar sig medvetet eller omedvetet på 

föräldrarna. Risken kan därför vara att denna grupp överskattar sin egen eller deras förälders 

insatser i relation till hur mycket de egentligen påverkar miljön. Det kan till och med vara så 

att denna grupp inte har något inflytande över att påverka miljöåtgärderna i hushållet, vilket 

innebär att marknadsföringsåtgärder inte kommer att ge någon effekt mot gruppen ”bor med 

föräldrar eller förälder”. Detta belyser även Evans, Jamal & Foxall i sin bok där de beskriver 

att så länge ett beteende inte är under individens kontroll så kommer inte individattityden att 

förändras av stimulus från exempelvis en marknadsförare. (Evans, 2008, s.76) De som är 

minst miljömedvetna är de som bor ensam. Vi anser att det först och främst kan bero på att 

ensamboende inte blir påverkade av annan part. Det kan även tänkas att de som bor med barn 

känner att de måste ta ett högre ansvar och även vara förebilder för sina barn, vilket bland 

annat kan vara att miljösortera i hemmet. Det kan till och med vara så att ensamboende har 

lägre motivation till att värna för de kommande generationerna Eftersom motivation borde 

öka när sina egna barn eller barnbarn blir påverkade av framtida miljöförstörelser. Om vi 

utgår från vår studie borde marknadsföring först och främst anpassas och riktas mot 

ensamboende för att ge dem högre kunskap kring miljökassen.    

6.2 Relation 

Respondenterna svarande visar tydligt på att användning av papperskassar är en viktig åtgärd 

för att förbättra miljön. För att denna miljöåtgärd skall förverkligas måste konsumenterna och 

Strömpilen arbeta tillsammans, vilket betyder att de blir ömsesidigt beroende av varandra. Det 
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vill säga, konsumenten tar sitt ansvar genom att bruka en papperskasse istället för plastpåse 

och bidrar därmed till en hälsosammare miljö. Konsumenterna måste därför anse att det är en 

viktig åtgärd för att förbättra miljön, för att vara överens med villkoren och tillsammans 

omfamna denna åtgärd. Strömpilen tillhandahåller miljökassen och tar därmed sitt ansvar till 

att bidra med miljöförbättring. Skulle konsumenterna vägra använda miljökassen så skulle 

inte Strömpilen bidra med någon miljöförbättring, eftersom plastpåsar fortfarande måste 

finnas som alternativ. Om inte Strömpilen skulle bidra med papperskassar skulle inte 

konsumenterna ha någon möjlighet att bidra med någon miljöförbättring i det avseendet 

heller. Denna ömsesidiga samverkan leder till en lyckad relation och därmed en lyckad 

relationsmarknadsföring vilket i slutändan förbättrar Strömpilens image positivt.  

De flesta respondenterna anser att deras handel inte blir påverkad av miljökassen. Jämför vi 

detta med figur 6 ser vi att resultatet är korrelerat med varandra. Således antalet som ansåg att 

miljökassen är en viktig åtgärd för miljön ansåg även att deras handel inte minskar på grund 

av införandet av miljökassen. Även figur 14 och 15 visar på att majoritetens handel inte blir 

påverkad. Här kan vi utgå från att majoriteten har en generell miljömedvetenhet. Generellt vill 

konsumenten förbättra miljön men är egentligen inte intresserad i själva påsen utan hur den 

påverkar miljön. Kunden blir därför tvungen att använda sig av en mindre praktiskt och dyrare 

kasse än tidigare för att bidra till en bättre miljö. Vi kan se att toleransnivån hos kunden är 

relativt hög när de erhållit kännedom att deras uppoffring bidrar till en positiv miljöpåverkan. 

Grönroos belyser väsentligheten av att uppnå den så kallade Episodtillfredställelse för att 

kunden skall acceptera uppoffringar. Episoden innefattas av kundens lojalitet, kunskap och 

engagemang mot företaget. 

6.3 Attityd & Kundlojalitet 

De konsumenter som värnar om en bättre framtida miljö borde få en stärkt självkänsla av att 

välja miljökassen som alternativ och påverka deras kognitiva attityd positivt. Merparten av 

respondenterna har en positiv syn på miljöförbättrande åtgärder. Därmed uppstår en majoritet 

som kommer att utöva inflytande på vissa ifrån att motsäga sig denna typ av miljöåtgärder, 

det vill säga den affektiva attityden. Detta påverkar den konativa attityden och således 

kommer konsumenten att bete sig fördelaktigt mot miljöpåsen om vi tar stöd av den 

övervägande positiva viljan i empirin.  

Utifrån några frågor i enkätundersökningen vill vi utröna hur pass miljömedvetna Strömpilens 

kunder verkligen är och även uppnå kännedom om vilket pris som är lämpligt för en 

papperskasse, alltså miljökassen, vilket inte skulle påverka kundens handel negativt. Vi kollar 

på attityden hos kunden i relation med miljömedvetenhet, alltså vad kunden är villig att betala 

för att främja miljön. Enligt den kognitiva, affektiva och konativa läran som bottnar i 

begreppet attityd, är kunskapen om varan den huvudsakliga påverkan på hur kunden kommer 

att reagera på varans förändring eller händelse. I empirin finner vi att mer än hälften tycker att 

1 till 2 kronor är ett lämpligt pris för en papperskasse. Det nuvarande priset för en plastpåse är 

1.5 kronor och det relativa priset för en papperskasse kommer att vara 3 kronor. Enligt vår 

undersökning finner vi att mer än en tredjedel av respondenterna tycker att denna kostnad är 

rimlig. Om vi jämför figur 12 med figur 17 kan vi se ett samband på 37 procent av 

respondenterna som kan tänka sig betala 3 kronor eller mer för en papperskasse samtidigt som 

40 procent svarade att de skulle välja en papperskasse om den kostade tre kronor. Detta visar 

på en hög korrelation mellan dessa två frågorna vilket påvisar en hög sanningshalt. Hade 
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korrelationen varit låg skulle vi inte kunna dra några slutsatser från dessa frågor då det skulle 

antyda att respondenterna hade missförstått frågorna. Sammanfattningsvis kan vi enas om att 

attityden till papperskassar är positiv, dock minskar attityden till att köpa miljökassen eller 

själva beteendeprocessen när priset stiger. 

 

Respondenten är väldigt positiv till miljöförbättring och till beteendeförändring. Dock ser vi 

en skillnad mellan variablerna. Kundnöjdhet är märkbart lägre vid beteendeförändring 

gentemot miljöförbättring. Attityden mot att skapa en hållbar miljö anses vara av stor relevans 

för kunden, dock attityden mot att ändra beteende för att förverkliga miljöåtgärden är av 

mindre relevans. Detta kan anses bottna i att åsikter är lättare att ändra i jämförelse med 

beteende. Förändring av beteende är en ansträngning för individen och påverkar han eller 

hennes levnadssätt. Vi ser ett visst bortfall mellan attityd och beteende, vilket kan förklaras av 

den stora inverkan som den sociala normen kan bringa. Det vill säga vad som anses vara 

moraliskt rätt i vårt samhälle. Detta kan resultera i att individens beteende anpassar sig enligt 

samhällets normer. Därför kan kritik riktas emot hur sanningsenliga respondenten har varit. 

Kommer konsumenterna som har varit positiv till beteendeförändring verkligen att ändra sin 

handel med miljökassen istället för plastpåsen?  

Om figur 13 jämförs med figur 12, misstämmer antalet som har valt plastpåsen med antalet 

som har svarat med vad som ska förbättras hos miljökassen för att uteslutet välja den. Det är 

alltså nio stycken som inte skulle ha svarat på fråga 13. Därmed reflekterar vissa på vilka 

förbättringar som kan göras på miljökassen som redan väljer den framför plastkassen, vilket 

inte är relevant för den aktuella undersökningen. För att få konsumenterna att byta till 

miljökassen måste man sänka priset till likvärdigt plastpåsen eller eventuellt göra dem gratis. 

Dock verkar inte respondenterna fullt förstått att de enbart skulle svara på denna specifika 

fråga om de hade valt alternativet ”plastpåse” på föregående fråga. Eftersom det var 80 

personer på denna fråga vilka svarade att de valde plastpåse före miljökassen men det var 89 

personer som svarade på frågan rörande vad som skulle få dem att byta till miljökassen, vilket 

förutsatt att man svara plastkasse på föregående fråga. Vi ser att denna lilla skillnad i priset 

faktiskt har betydelse, studerar vi figur 20 så är det faktiskt en skillnad på inkomstnivån 

mellan de som väljer plastkassar och de som väljer papperskassar. Hushållen som valde 

miljökassen hade faktiskt en medelinkomst som var närmare 2000 kr högre gentemot de som 

valde plastkassen. 

Enligt vårt tankesätt vill vi utröna om utbildning i skolan påverkar miljömedvetenheten i 

någon större utsträckning.  De med 1-2 årig utbildning efter gymnasiet visar sig vara mest 

miljömedvetna gentemot de andra jämförda grupperna. De har högre värden i samtliga 

förfrågade miljöåtgärder i jämförelse med de andra undersökta utbildningsgrupperna. Detta 

var den näst högsta utbildningsnivån som vi undersökte. Om vi endast tar detta ifråga skulle 

vi kunna utröna att kunskap kring miljöåtgärder har stigit sedan den lägsta undersökta 

utbildningsnivån. Men om vi jämför den högsta utbildningsnivån med den lägsta 

utbildningsnivån, finner vi väldigt snarlika värden. Således är miljömedvetenheten lägre för 

gruppen ”påbörjad eller avslutat högskoleutbildning” gentemot ”1-2 årig utbildning efter 

gymnasiet”. Vi finner därför inget samband mellan en högre utbildning och en högre 

miljömedvetenhet, utan det måste vara andra faktorer som påverkar. Även värt att nämna är 

att källsortering hamnar högst upp av miljöåtgärderna för samtliga utbildningsgrupperna. 

Vilka vi tidigare har diskuterat i analysen och visade på de bättre förutsättningarna för att 

källsortera gentemot de andra miljöalternativen i frågan. Det var alltså kort och gott, 
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kostnadsfritt för konsumenten, dock lite mer tidskrävande än vid att kasta avfallet som vanliga 

sopor. Även den moraliska sidan när det kommer det till källsortering är förmodligen en 

avgörande faktor som ger incitament till att kunden källsorterar. 

Respondenten vill att butikerna skall fortsätta med miljökassen då vi fick ett medelvärde på 

åtta av tio. Detta är viktat mot väldigt positivt och det är tydligt att respondenterna vill att 

butikerna skall fortsätta med detta koncept och är också ett tecken på att Strömpilens image 

har påverkats positivt. Dock är detta något som man bör ha under uppsikt, visar det sig att 

konsumenterna utvecklar en negativ attityd mot miljökassen kommer det resultera i ett mer 

eller mindre missnöje hos konsumenterna, vilket på lång sikt skulle försämra Strömpilens 

image, alltså enligt Grönroos, försämrad total upplevd kvalitet. De konsumenter som av 

någon anledning inte har möjlighet att handla någon annanstans och är beroende av den 

specifika sort av vara som företaget erbjuder, kommer att bli tvungen att finna sig i de villkor 

som ställs, till exempel införandet av miljökassen utan alternativ. Det vill säga de är ”gisslan” 

hos företaget. Dessa kommer, så fort de får möjlighet, att byta företag. Exempelvis om ett nytt 

liknande företag skulle etablera sig i närheten skulle dessa konsumenter börja handla sina 

varor hos dem och Strömpilen skulle få det väldigt svårt att locka tillbaka dessa kunder. Det 

skulle kosta enorma resurser på olika marknadsföringsåtgärder. Dock så verkar 

respondenterna vara mer positivt inställda till att enbart Strömpilen har detta koncept och inte 

hela Umeå om man jämför med figur 16. 

 

6.4 Total upplevd kvalitet 

Vi får ha i åtanke att erfarenhet och användande av miljöpåsen vid jämförelse med plastpåsen 

är väldigt låg eller obefintlig hos majoriteten, vilket kan påverka resultatet. Det vill säga att, 

associationerna till varan kan vara positiva, eftersom kunden inte har upplevt några dåliga 

erfarenheter av miljöpåsen än. Vilket kan vara en faktor till likgiltighet mellan val av 

miljökassen eller plastpåsen. 

Vi vill erhålla respondentens åsikter kring produkten och på så sätt kunna utröna vilka 

ändringar som kan göras för att flera konsumenter skall välja miljökassen. Enligt Christian 

Grönroos och hans modell ”Total upplevd kvalitet”, belyser han den funktionella och den 

tekniska kvaliteten. Således att de följer varandra åt, ”hand i hand”. Både den funktionella 

kvaliteten och tekniska kvaliteten måste uppfyllas för att uppnå en hög total upplevd kvalitet. 

Frågan i figur 13 är till störst del av funktionell karaktär eftersom de kunder som är missnöjd 

med miljökassen får ange de egenskaper som de är missnöjda med. Vilket här direkt kan 

kopplas till Grönroos teori, ”Men försöken att skräddarsy maskinen efter den enskilda 

kundens särskilda önskemål och krav innebär ett mervärde av funktionell art som ingår i den 

övergripande funktionella kvalitet som kunden förnimmer.” (Grönroos, 2008, s.83) 

Vi får vetskap om vilka faktorer som är positiv och negativ hos produkten och även vilket 

kommunikationsmedium som når kunden på bästa sätt. Informationen från figur 5 och 9 kan 

ge oss en bild hur båda leden skall utformas i modellen total upplevd kvalitet, för att skapa en 

positiv upplevelse för kunden när denna köper miljökassen. Vi utgår först från det vänstra 

ledet i modellen, där man behandlar vilken typ av marknadskommunikation Strömpilen skall 

använda sig av. Respondenterna ansåg att tv:n och tidningen når dem bäst angående en 

förändring såsom byte från plastpåsen till miljökassen. Kommunikationsmedium där företaget 
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har väldigt liten inblandning av vad som utbringas i budskapet om företaget, såsom genom 

vänner och bekanta och reportage, anser respondenten att budskapet når dem sämre än vad 

reklam i tv och tidning gör. Jämförelse med figur 4 finner vi att de flesta blev underrättade om 

realisering av miljökassen just genom budskapen som kunden ansåg sig minst nådda med, 

vilket är direkt motsägande. Figur 9 visar på att miljöförbättring och beteendeförändring har 

högst kundnöjdhet. Det är alltså miljöaspekterna kunden finner sig positiv till och de negativa 

faktorerna är produktens utformande, kvalitet och pris. 

 

För att illustrera vad respondenterna är mest respektive minst nöjd med hos papperspåsen har 

vi valt att studera figur 9 och 10 i empirin och genom att räkna ut medelvärdet för varje faktor 

kan vi utröna detta. Desto högre medelvärde desto mer nöjd (figur 9) respektive missnöjd 

(figur 10) är respondenterna. För att markera att respondenterna är posivitva har vi satt ett 

plus framför och negativa med ett minus för att lättare kunna jämföra och analysera.  

Det som respondenten är mest missnöjd med hos miljökassen är vid användning som 

avfallspåse vilket påverkar den funktionella kvaliteten negativt. Att miljökassen är påtvingad, 

det vill säga inget alternativ till miljökassen utan att konsumenten är tvingad till att köpa den 

om man överhuvudtaget vill ha en kasse, vilket respondenterna också är väldigt missnöjda 

med och vilket också påverkar den funktionella kvaliteten kraftigt negativt. Priset kommer 

överraskade på tredje plats som de är missnöjda med men likväl så påverkas den tekniska 

kvaliteten negativt. Pappersformatet är också en faktor som respondenterna är något 

missnöjda med vilket drar ner den tekniska kvaliteten ännu mer. Faktorer som design och 

kvalitén är något som de är minst missnöjda med. Det vill säga de är inte så missnöjda med 

designen och kvaliteten vilket gör att den tekniska kvaliteten påverkas marginellt positivt. 

Slutsatsen man kan dra av detta är att respondenterna är väldigt missnöjda med den 

funktionella kvalitén och de är även generellt missnöjda med den tekniska kvalitén. Detta 

sammantaget påverkar Strömpilens image såklart negativt.  

Missnöjd (FK = Funktionell kvalitet, TK = Teknisk kvalitet) Medelvärden 

Påtvingad:    FK: -4,0 

Svårt att använda som avfallspåse: FK: -4,8 

Pappersformatet:   TK: -3,1 

Pris:    TK: -3,8 

Design:    TK: -2,8 

Kvalité:    TK: -2,7 

Totalt:    -21,2  (FK: -8,8) (TK: -12,4) 

Om vi analyserar både hur nöjd de är med miljökassen kontra missnöjd, ser vi att den 

funktionella kvalitén har påverkats sammantaget positivt (9,5 – 8,8 = +0,7). Konsumenterna 

är generellt positiva med den funktionella kvaliteten hos miljökassen. Den tekniska kvaliteten 

har dock påverkats sammantaget negativt (11,9 – 12,4 = - 0,5). Konsumenterna är generellt 

negativa till den tekniska kvaliteten hos miljökassen. 

Om vi ser till helheten så har faktiskt Strömpilens image förbättrats (0,7 – 0,5 = +0,2). 

Konsumenterna är så pass nöjda med den funktionella kvalitén hos miljökassen fast att den 

tekniska kvalitén är negativ så är helheten positiv. Vi kan dock inte dra en slutgiltig slutsats 
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från enbart detta utan måste se till ytterligare faktorer för att utröna om Strömpilens image 

faktiskt har påverkats positivt. 

Respondenterna är mest nöjd med den bidragande miljöförbättringen som miljökassen ger 

samt att det skapar en beteendeförändring vilket höjer den förväntade kvalitén markant. Dock 

är respondenterna inte lika nöjda med pappersformatet och kvalitén på miljökassen vilket gör 

att den tekniska kvaliteten bara påverkas marginellt. De är minst nöjda med priset och 

designen på miljökassen vilket påverkar den tekniska kvaliteten negativt. För att kunna se hur 

Strömpilens image har påverkats har vi valt att jämföra de positiva faktorerna med de 

negativa.  

Nöjd (FK = Funktionell kvalité, TK = Teknisk kvalité) Medelvärden 

Skapar beteendeförändring:   FK: +4,2 

Miljöförbättring:   FK: +5,3 

Pappersformatet:   TK: +3,5 

Pris:    TK: +2,5 

Design:    TK: +2,5 

Kvalité:    TK: +3,4 

Totalt:    +21,4 (FK: +9,5) (TK: +11,9) 

Källsortering har ett relativt högt medelvärde inom samtliga grupper i jämförelse med de 

andra miljöfrämjande svarsalternativen. Detta kan bero på mer omfattande information och 

även bättre åtkomst för allmänheten att källsortera sina sopor. Ett möjligt scenario, kan vara 

att respondenten känner sig synnerligen involverad i källsortering fast de endast har sorterat 

någon eller några enstaka gånger där de har nära tillgång till soprum med specifik 

materialsortering. Det kanske inte ger oss bilden av hur pass miljömedveten de verkligen är, 

utan istället får vi en överskattning av deras prestation när det kommer till källsortering. Det 

vill säga, det är skillnad på kunder som sorterar alla sina sopor och kunder som sorterar sina 

sopor ”ibland” eller ”sällan”. Vilket vi måste ha i åtanken när vi drar våra slutsatser från 

denna fråga. 

Om vi iakttar figur 23 ser vi att alla grupper förutom ”bor med förälder eller föräldrar” finner 

störst missnöje när man ska använda miljökassen som en avfallspåse. Medan attributet 

kvalitet på påsen har fått relativt lite missnöje från samtliga grupper. Vi anser det kan vara till 

en viss grad motsägande. Eftersom missnöjet är högt i det fallet när miljökassen används som 

avfallspåse borde vara direkt kopplat till att påsen brister i kvalité. En anledning till detta 

utfall kan vara att kunden finner sig mer eller mindre kräsen vid införskaffandet av påsen eller 

påsarna i samband med handeln hos Strömpilen, där den totala upplevda kvaliteten kan vara 

mycket god och därför uppmärksammas inte kvalitén hos miljöpåsen. Däremot när den brukas 

i hemmet som avfallspåse uppmärksammas miljöpåsen i större utsträckning och kunden blir 

mer kräsen och negativ i jämförelse med plastpåsen.                                                                              

Ett annat relevant attribut som borde påverka när den används som avfallspåse är 

pappersformatet. Enligt vår åsikt är papper i jämförelse med plast inte lika elastisk och tåligt 

vid användning som soppåse. Detta grundar vi på egen användning av påsarna och även till en 

viss del av observerade fall där bekanta har använt sig av både plastpåsen och miljökassen för 

avfallshantering. Observeration ifrån empirin visar oss att grupperna ”ensamstående”, ”bor 

med föräldrar eller förälder och kollektiv visar ett högre missnöje mot pappersdesignen 
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gentemot de övriga grupperna. Dock visar gruppen ”Bor med föräldrar eller förälder”, väldigt 

lågt missnöje vid användning som avfallspåse gentemot samtliga grupper. Således måste vi 

ifrågasätta än en gång hur sanningsenligt den sistnämnda gruppen har svarat eller hur pålitlig 

information de besitter beroende på hur aktiva de verkligen är i sitt hushåll.  

Genom att ta del av och analysera empirin i figur 23 skall vi på ett bättre sätt kunna utforma 

den typ av marknadsföring Strömpilen skall fokusera på. Alltså de attribut som kunden 

accepterar och där missnöjet inte överstiger den totala upplevda kvalitén, ” Det vill säga att 

kunden skapar vissa förväntningar av produkten i relation till vad som utbjuds i 

marknadsföringen valda medium”. (Grönroos, 2008, s.85) Dock om vi kollar på hur spridda 

åldrarna är hos respondenterna som ingår i undersökningen så är spannet mellan 18 år och 25 

år överrepresenterat. Därför kan denna undersökning vara missvisande om vi ska generalisera 

resultatet till Strömpilens totala kundgrupp.  

Samtliga grupper är relativt nära varandra i relation till hur stort deras missnöje är i 

förhållande till priset på miljöpåsar. Vilket i jämförelse med de andra attributen kring påsen är 

relativt lågt, vilket inte borde vara den huvudsakliga påverkan hos kunden vid köp av miljö 

eller plastpåse. Dock enligt vår analys i figur 17 så var ungefär hälften relativt priskänsliga, 

vilket borde synas mer i figur 23 eller så är de priskänsliga respondenterna utsprida inom de 

olika grupperna och blandas därför med de mindre priskänsliga. Därmed blir pris inte det mest 

relevanta som kunden riktar sitt missnöje emot. 
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7. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida ett företags miljöprofilering påverkade 

konsumenterna. I detta fall valde vi att studera huruvida införandet av miljökassen påverkat 

Strömpilens image. 

Strömpilens huvudsakliga incitament till att införa miljökassen i samtliga butiker förutom 

ICA maxi vara att stärka sin image som köpcentrum och visa på ett större ansvarstagande 

gentemot sina intressenter. Vi har skapat en modell, vilket behandlar fem teorier som ständigt 

påverkar Strömpilens image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationen mellan handelsområdet Strömpilen och deras kundgrupp var mer eller 

mindre obefintligt i beaktande av mediala kommunikationsmedel. Strömpilen hade tur att 

respondenterna var generellt sett positiva till införandet av miljökassen även fast de inte tagit 

del av någon marknadsföring. Hade de varit negativa till introduceringen hade det varit 

förödande för Strömpilen då detta oplanerade budskap skulle sprida sig väldigt snabbt till 

deras vänner samt bekanta och eftersom Strömpilen inte hade någon omfattande 

marknadsföring skulle de bekanta utgöra hela referensbasen. Men i detta fall var 

respondenterna generellt sett positiva till införandet av miljöpåsen vilket påverkar 

Strömpilens image i en positiv bemärkelse. Vi drar även slutsatsen att efter konsumenterna 

brukat miljökassen ett tag och därmed fått kunskap kring den så har deras attityd till 

miljökassen påverkats marginellt negativ, från 7,6 till 7,4 i medel, men de är fortfarande 

positiva överlag vilket gör att vi inte kan säga att imagen har påverkats negativt. Om 

Strömpilen skulle försöka marknadsföra miljökassen mer omfattande för att påverka de 

negativa konsumenterna borde det först och främst riktas till de ensamboende. De var minst 

miljömedvetna enligt vår studie och borde därför uppmanas vad miljökassen bidrar till miljön 

i jämförelse med plastpåsen. Alltså frambringa alla de positiva attributen hos miljökassen för 

Total upplevd kvalitet 

Image Kommunikation 

Relation Attityd 

Kundlojalitet 
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att övertala de negativa kunderna till att betala 3 kronor för miljökassen istället för 1,5 kronor 

för plastpåsen.  

Relation är en annan viktig faktor som påverkar Strömpilens image. Enligt Strömpilen har 

konsumentens handel påverkats positivt i och med introduceringen av miljökassen. Vår 

undersökning visar på att respondenterna är marginellt positiv till införandet av miljökassen 

överlag om den skulle introduceras i samtliga butiker i Umeå utan annat alternativ. Detta visar 

på att Strömpilens koncept mottagits positivt och bidrar till en förbättrad image. Det som gör 

att Strömpilens image påverkas generellt sett positivt är på grund av hur viktig miljön är för 

respondenterna. Respondenten tycker att det är en viktig åtgärd för att förbättra miljön och att 

de funktionella faktorerna ”miljöförbättring” och ”skapar beteendeförändring” är det som de 

är mest nöjda med hos miljökassen. Faktorer som pris, funktionsduglighet och att den är 

påtvingad är det som respondenterna ansåg vara mest negativa men vi märker tydligt att detta 

inte överskuggar de positiva aspekterna då de faktiskt har förbättrat sin handel. Detta kan 

förklaras av att konsumenterna känner sig delaktiga och att de själva bidrar med 

miljöförbättring och därmed spelar de negativa faktorerna mindre roll. 

Kundlojalitet har stark anknytning och koppling till Attityd. Om konsumenterna har en 

positiv attityd gentemot handelsområdet Strömpilen innebär detta att kundtillfredsställelsen är 

hög och därmed resulterar i en stark kundlojalitet. Med uppsatsens empiri som underlag kan 

vi dra slutsatsen att respondentens attityd gentemot miljöfrämjade åtgärder är i majoritet 

positiv. Dock uppmärksammade vi ett samband mellan priskänslighet vid införande av 

miljökassen. Respondenten ansåg att miljöfrämjandet hade en gräns för vad det skulle kosta, 

men Strömpilens kostnad blev tre kronor för en papperskasse, vilket ändå ansågs godtyckligt 

hos majoriteten som svarade. Således kan vi dra slutsatsen att miljöåtgärden i detta fall stärker 

kundens attityd i genomsnitt och därmed höjer kundtillfredsställelsen, vilket utmynnar i en 

starkare kundlojalitet.     

Attityden hos respondenten var positiv gentemot miljökassen. Dock visade det sig att 

respondenten var priskänslig och incitamentet till att köpa miljökassen istället för plastpåsen 

minskar när priset stiger från 2 kronor och uppåt. Vi fann en skillnad mellan respondentens 

attityd till miljökassen och attityd till beteende gentemot miljökassen. Det ger oss en 

indikation på att Strömpilens kunder är som sagt positiva till miljökassen men att det framtida 

valet av miljökassen istället för plastpåsen kanske inte återspeglar denna attityd, alltså ett 

beteende är svårare att ändra på än en attityd. Således måste Strömpilen ha i beaktande att den 

sociala normen såsom att främja miljön kan skilja sig markant mellan åsiktstagande och 

beteendetagande.  

Total upplevd kvalitet, ger oss en indikation på kunden är positiv inställd till konceptet 

miljökassen som helhet. Dock visar vår empiri på att kunden är nöjd med attributen att 

miljökassen är miljöfrämjande och beteendeförändrade och ett missnöje till kvalitet, pris och 

utformandet av kassen. Därför i denna aspekt kan vi inte dra några högre växlar för den 

fortsatta framtida användningen av miljökassen. Eftersom erfarenheten av själva användandet 

av miljökassen är fortfarande ringa i jämförelse med plastpåsen och ett högre missnöje kan 

uppstå till följd av att kunden upptäcker att kvaliteten är till en lägre belåtenhet än vad de i 

början hade trott. Det vill säga att det finns en risk för att kunden har ”stirrat sig blind” på 

miljöaspekter och inte tagit till hänsyn hur de ställer sig till kvaliteten på själva påsen, vilket i 

slutändan kan påverka den totala användningen av miljökassen. 
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Vår problemformulering löd; Hur har införandet av papperskassarna påverkat Strömpilens 

image? Efter att vi har tagit del av undersökningens empiri och kopplat det till varje teori i vår 

Imagemodell kan vi genomgående se bevis på att respondenterna är i majoritet positiva till 

miljökassen vilket besvarar vår problemformulering. Strömpilens image ter sig ha påverkats 

positivt i och med introduceringen av papperskassarna. 
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8. Framtida Studier 

Vårt nyttjande av naturens resurser har givit en påverkan på klimatet vilket kommer att ha en 

inverkan på de framtida generationerna. Men till vilken utsträckning kommer det att påverka 

världen i sin helhet? Det vi kan förutse är att om naturtillgångarna fortsätter att användas i 

samma takt som idag, kommer jorden att tillslut vara obeboelig. Därför är det av hög 

betydelse att företagscentrum såsom Strömpilen börjar agera för att jobba mot ett 

miljövänligare samhälle. Men vad är företag beredda på att offra eller förlora för att ta steget 

mot att förbättra miljön? Såklart vill väl de flesta företag vara så miljövänliga som möjligt. 

Dock har åtgärder ett pris eller med andra ord, en särskild smärtgräns för vad som anses vara 

acceptabla förluster. Det vill säga att företag inte vill förlora kunder vilket skulle resultera i 

ekonomiska förluster på grund av att kunden känner att uppoffrandet för miljöfrämjande blir 

för betydande och därmed avbryter sin handel. Således kan det vara betydelsefullt för företag 

att kunna ta del av en kundundersökning där forskare försöker utröna kundens attityd, relation 

och beteende till den eventuella miljöåtgärden, vilket samstämmer med den analys och det vi 

presenterar i denna uppsats. 

I vår uppsats kunde vi dra tydliga slutsatser att kunden i majoritet fann sig positiv till 

införandet av miljökassen. Idag kanske inte alla undersökningar visar på samma positiva anda 

mot att arbeta mot ett miljöfrämjande samhälle. Detta kan resultera i att företag avstår från att 

göra dem nödvändiga åtgärder för miljön eftersom att vinstsyftet är det som väger tyngst. 

Dock ser vi ett samhälle som för varje dag tar ett litet steg framåt och gör ekonomiska 

uppoffringar för att främja miljön. Om vi blickar in i framtiden borde dessa 

marknadsundersökningar vara överflödiga. Det vill säga att företagen aldrig behöver tveka när 

det kommer till att göra en åtgärd för miljön utan kan fortfarande vara minst lika 

vinstdrivande. Men för att uppnå detta mål krävs en fortsatt utveckling i samhället, både i 

form av kunskaper samt agerande. 

Det är viktigt att belysa att konsumenten måste vara öppen för förändringar och kunna inse 

betydelsen för att jobba mot samma mål som i slutändan är miljöfrämjande. Genom 

marknadsföringsmedium skall företag kunna förmedla budskap och berika kunden med mer 

information kring väsentligheten av den såkallade ”uppoffringen” dem blir mer eller mindre 

tvingade till. Därmed borde kunden finna en högre accept, när ökad kunskap bidrar till ökad 

förståelsen kring ämnet.  

Vi ser även prov på att vissa företag som fokuserar och marknadsför sig som miljömedvetna 

får ett starkare band till sina kunder. Detta medför ett ökat incitament för företagen att 

investera mer tid och pengar till miljöfrämjande aktiviteter. Vi ser ett omvänt samspel mellan 

företag och konsument. Tidigare har vi diskuterat hur företagen skulle övertala kunden för att 

vara delaktiga, medan vi här ser samspel där kunden uppmuntrar och till och med kanske 

kräver att företaget skall vara miljömedvetna. Idag kan därför vissa företag redovisa 

miljökostnader som en goodwillpost som infattar framtida intäkter i form av stärkta 

kundrelationer och även attrahera framtida kunder tack vare deras miljöprofil.  

Det kommer att bli intressant att följa hur företag och kund kommer att fortlöpa i sitt 

engagemang gentemot miljön. Finns det någon ekonomisk smärtgräns för företag i fråga när 

dem har möjlighet att implementera ett miljövänligare alternativ eller kommer dem alltid att 

vara tvungen rätta sig efter vad konsumenten efterfrågar? Och kommer konsumenterna att 
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fortsätta att utveckla deras miljötänk respektive hur mycket kan de vara villiga att betala extra 

för att uppnå en framtida miljöutopi? Vi kan försöka analysera och kalkylera vad som komma 

skall, dock vet ingen vad framtiden egentligen bär. Vi hoppas bara på att ekonomiska 

uppoffringar görs innan det är försent, alltså att samhället hinner agera för att förhindra 

framtida miljökatastrofer.   
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9. Sanningskriterier 

9.1 Reliabilitet 

”Om man mäter upp en meters träbrädor med ett gummiband. Gummibandet blir då 

mätinstrumentet och träbrädorna blir vad forskaren önskar mäta. Flera mätningar görs och 

plankorna visar sig att vara av betydande avvikelse från varandra. Alltså mäter inte 

gummibandet det som skall mätas och mätningen blir således av låg reliabilitet”.(Ejvegård, 

2003, s.70) 

Forskaren gör ett visst antal mätningar beroende på vad som skall mätas, det vill säga ett 

stickprov ur den valda populationen, vilket skall återspegla verkligheten. Forskaren mäter på 

så sätt en representativ del av den gällande kundgruppen. Mätningarna skiljs åt i olika 

utsträckningar och desto högre grad av korrelation mätningarna emellan desto högre 

reliabilitet finner vi. Således blir kopplingarna till verkligheten, alltså undersökningen, mer 

tillförlitliga när reliabilitet är hög. (Holme & Solvang, 1997, s.163) 

Sammanfattningsvis kan man säga att reliabilitet mäter trovärdigheten i undersökningens 

färdigställda data. Alan Bryman och Emma Bell belyser tre underliggande begrepp vilket 

behandlar Reliabilitet; 

9.1.1 Stabilitet 

Stabilitet mäter hur sanningsenligt respondentens svar förhåller sig till verkligenheten. Om 

respondenten skulle svara på samma frågor igen skall svaren bli densamma vid respektive 

svarstillfällen. Desto mer svaren skiljer sig åt desto lägre blir stabiliteten, vilket direkt 

påverkar reliabiliteten. 

Med tanke på att miljökassen inte hade varit i bruk under en längre period vid 

undersökningstillfället gör att respondenterna eventuellt inte hunnit bilda sig en riktig 

uppfattning om miljökassen, det vill säga de har inte hunnit utvärdera de utförligt. Detta leder 

till att frågor rörande inställningen till miljökassen skulle kunna bli något annorlunda om vi 

skulle fråga samma respondenter igen. 

9.1.2 Intern reliabilitet  

Intern reliabilitet innebär att respondentens svar inte motsäger andra svar i undersökningen. 

Därför är det vanligt med kontrollfrågor där samma fråga ställs men är kanske annorlunda 

formulerade för på så sätt kontrollera om respondenten svarande är uppmärksamt och 

sanningsenligt. (Bryman & Bell, 2005, s.93ff) 

Vi anser även att den interna reliabiliteten är hög då vi skapat kontrollfrågor för att utröna om 

respondentens svar har överensstämt med övriga frågor för att på så sätt kunna kontrollera om 

de svarade sanningsenligt. 
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9.2 Validitet 

Validitet kan sammanfattas med att man verkligen mäter det begrepp som skall mätas. 

(Ejvegård, 2003, s.73) Det vill säga, forskaren använder sig av ett mätinstrument som ska 

inneha de attribut som krävs för att mäta det forskaren verkligen vill mäta. (Patel & Tebelius, 

1987, s.72) Det finns olika typer av validitet som mäts på olika sätt. Samtidig validitet pekar 

på att forskaren använder sig av ett kriterium för att mäta det emot vad som egentligen skall 

mätas. Det kan vara till exempel att forskaren undersöker personalens frånvaro från jobbet, 

vilket är undersökningens kriterium, för att jämföra det mot personalens tillfredställelse, vilket 

är det egentliga som mäts eller som i vårt fall då vi undersöker konsumenternas attityd för att 

kunna härleda det till hur det har påverkat Strömpilens image. För att kunna mäta hur 

papperskassarna har påverkat Strömpilens image operationaliserade vi det till mätbara termer 

i form av attitydfrågor. 

Det är av hög betydelse att utröna om respondentens svarande är sanningsenligt, med andra 

ord om vi finner en hög reliabilitet och validitet i empirin. Vi vill se om respondentens riktiga 

vilja presenteras i resultat så att respondenten inte svarar enligt samhällets normer, alltså vad 

som anses vara moraliskt rätt.  Miljömedvetenhet har en mycket positiv förankring i dagens 

samhälle och enligt allmänna attityder så bör man värna om miljön. Detta gör att många vill 

uttrycka sig som ”miljövänner” för att passa in i den rådande normen. Vilket kan resultera i att 

många överdriver sina prestationer, alltså att attityden skiljer sig mot beteendet. Genom att 

korskoppla olika frågor skall vi försöka besvara hur trovärdiga deras miljötänkande verkligen 

är.  

Vi har korskopplat tre olika frågor i figur 19, för att finna om svaren är korrelerade med 

varandra. Därmed kan vi med större säkerhet bedöma hur pass sanningsenliga svaren 

verkligen förhåller sig till varandra och fastställa en högre grad av verklighetsanknytning. Vi 

har använt oss av tre frågor som är annorlunda formulerade men vilket i grund och botten 

visar kundens attityd eller lojalitet kring miljökassen. Attityden i denna specifika fråga 

innefattar vad kunden har skapat för tankar kring miljökassen. När staplarna för fråga två och 

tre är stora så skall stapeln för fråga ett vara liten och vice versa. Om detta är fallet så antar vi 

att kunden har ”tagit sig tid”, vilket ska öka säkerheten i frågan av att avlägga noggranna och 

sanningsenliga svar.  

Vi kan se ett relativt tydligt samband mellan delfrågorna i figur 19 och vad som förväntades. 

Det vill säga, de respondenter som tycker att användningen av miljökassen är en viktig åtgärd 

för att förbättra miljön har också en positiv inställning till fråga två och tre. I svaret ”Ja 

absolut” finner vi relativt hög korrelation mellan frågorna. Det vill säga att staplarna för fråga 

två och tre skiljer sig med ungefär ett i medelvärde, vilket vi anser vara en ganska liten 

skillnad. De som tyckte att miljökassen skall införas utan andra alternativ svarade senare i 

enkäten att de tycker att butikerna skall fortsätta med miljökassen efter den bestämda 

testperioden. Dock om vi tar en närmare titt och analyserar de andra svaren i figur nitton så 

anser vi att korrelation minskar. Således på fråga tre, ”fortsätta med papperskassarna efter 

testperioden”, är det en väldigt hög procent som är ”likgiltiga” i relation med de två andra 

frågorna där mindre än hälften av respondenterna är likgiltiga. Det innebär att dem som har 

varit likgiltiga på fråga tre kan vara både negativ eller positiv till fråga ett och två. Detta 

minskar trovärdigheten till viss mån, därför att ett mindre antal av de nyss nämnda har varit 

likgiltig i fråga två och tre. Denna grupp har alltså känt sig påverkad på något sätt av 
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miljökassen men de bryr sig inte om den framtida användning av just denna produkt, vilket vi 

finner underligt. Enligt vårt tycke, där en individ blir påverkad av en händelse borde vilja 

förmedla någon typ av åsikt, vilket i denna fråga antingen positiv eller negativ. Det 

sanningskriterium vi har strävat efter, stabilitet som innefattas i begreppet validitet, minskar 

gentemot korskoppling av respondenternas svarande, av den orsaken tror vi att några 

respondenter har lagt ner för lite tid på enkäten eller inte svarat sanningsenligt.  
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10. Bilaga 

10.1 Enkät 

Hej. Vi är två studenter från Umeå universitet som skriver C-uppsats och har valt att hjälpa 

Strömpilen att ta reda på hur miljöpåsarna har påverkat dig som konsument. 

Strömpilen har haft dessa miljöpåsar ett tag nu och i denna undersökning så vi vill ta reda på 

huruvida införandet av dem har påverkat dig som konsument, vad du tycker om dem, om 

Strömpilen ska behålla dem, förändra dem osv. När du besvarar dessa frågor så vill vi att du 

bortser från Ica Maxi då de inte har dessa specifika miljöpåsar och är då irrelevanta för 

denna undersökning. Det är väldigt viktigt att du besvarar dessa frågor fullständigt och 

sanningsenligt så att undersökningen blir givande. Dina svar kommer självklart att behandlas 

anonymt och vi kan inte få reda på din identitet på något sätt. 

Vi tackar på förhand för Din medverkan! 

Andreas Nilsson och Tommy Ledin 

1. Kön 

Man [ ] Kvinna [ ] 

 

2. Ålder 

<= 17 [ ] 18 – 25 [ ] 26 – 35 [ ] 36 – 49 [ ]  50-65 [ ] 66+ [ ] 

 

3. Familjesituation 

Ensamstående [ ] Ensamboende [ ]     Sambo/gift med barn [ ]  

Sambo/gift utan barn [ ]  Bor med föräldrar/förälder [ ] Kollektiv [ ] 

  

4. Vilken är din högsta utbildning? 

Gymnasium med yrkesförberedande utbildning [ ] 

Gymnasium utan yrkesförberedande utbildning (teoretiskt) [ ] 

1-2 årig utbildning efter gymnasiet [ ] 
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Påbörjad och/eller genomförd högskoleutbildning [ ] 

 

5. Hur långt från närmaste handelsområde bor du? 

_____km 

 

6. Hur långt från Strömpilen bor du?  

_____km 

 

7. På vilket sätt tar du dig oftast till och från Strömpilen? 

Med Bil [ ]  Med Cykel [ ] Med Buss [ ]  Går [ ] 

 

8. Vilka faktorer stämmer in på dig? (1. Instämmer helt, 5 Instämmer inte alls) 

Källsorterar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Använder lågenergilampor  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ger någon form av miljöbidrag    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Väljer ekologiska varor i huvudsak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Involverad i någon sorts miljöfrämjande organisation   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. Hur många gånger har du under januari och februari i år handlat på Strömpilen? 

1-2 ggr [ ] 3-5 ggr[ ] 6-10ggr[ ]  mera än 10ggr [ ]  

 

10. Hur många gånger har du under januari och februari i år handlat på övriga 

handelsområden? 

1-2 ggr [ ] 3-5 ggr[ ] 6-10ggr[ ]  mera än 10ggr [ ] 

11. Vilket var det första kommunikationsmedium där du fick vetskap om Strömpilens 

introducering av miljöpåsar?  

Radio      [ ] 

 

TV     [ ] 

Internet     [ ] 

Tidning     [ ] 

Vänner och bekanta    [ ] 

Vid första besöket efter införandet  [ ] 

Annat____________________ 

 

12. Rangordna vilket kommunikationsmedium som du föredrar vid denna typ av 

marknadsföring? (1=Föredrar mest, 5=Föredrar minst) 

Radio      [ ] 

 

TV     [ ] 

Internet     [ ] 

Tidning     [ ] 

Informerad av butikspersonal   [ ] 
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13. Användning av miljöpåsar(istället för plastpåsar) är en viktig åtgärd för att 

förbättra miljön 

Ja absolut [ ]  Ja kanske [ ]  likgiltig [ ]  

  

Nej tror inte det [ ]  Nej absolut inte [ ] 

 

14. Hur var din initiala inställning till införandet av miljöpåsarna? 

(1=Väldigt positiv, 10=Väldigt Negativ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

15. Nu när Strömpilen haft dessa miljöpåsar ett tag, hur är din nuvarande inställning? 

(1=Väldigt positiv, 10=Väldigt Negativ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

16. Vad är du nöjd med hos miljöpåsen? (Rangordna alternativen som stämmer in på dig, 

där 1 innebär att du är mest nöjd) 

Kvalitén     [ ] 

Design    [ ] 

Prisvärd    [ ] 

Pappersformatet   [ ] 

Miljöförbättring   [ ] 

Skapar beteendeförändring   [ ] 

 

 

 

17. Vad är du missnöjd med? (Rangordna alternativen som stämmer bäst in på dig, där 1 

innebär att du är mest missnöjd) 
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Kvalitén     [ ] 

Design    [ ] 

Prisvärd    [ ] 

Pappersformatet   [ ] 

Svårt att använda som avfallspåse [ ] 

Påtvingad    [ ] 

 

 

18. Jag avstår från att handla i affär där miljöpåsar säljs 

Ja [ ] Nej [ ] 

 

19. Om det finns både miljöpåsar och vanliga plastpåsar(miljöpåsen kostar 3 kr och 

plastpåsen kostar 1.5 kr), vilken väljer du då? 

Miljöpåsen [ ] Vanlig plastpåse  [ ] 

Om du valde Miljöpåse gå vidare till fråga 21 

 

20. Vad skulle krävas för att du skulle välja miljöpåsar istället för vanliga plastpåsar? 

Gratis    [ ] 

Lägre pris   [ ] 

Snyggare utseende  [ ] 

Bättre form  [ ] 

Bättre kvalité  [ ] 
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21. Hur har införandet av miljöpåsarna påverkat din handel på Strömpilen?  

( 1=Väldigt Negativt, 10=Väldigt Positivt) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

22. Skulle du handla mer/mindre eller lika mycket om miljöpåsen på Strömpilen togs 

bort? 
Mer [ ]  Lika mycket [ ]  Mindre [ ]   

 

 

23. Vad är din inställning till att införa miljöpåsar i alla butiker i Umeå utan alternativ 

till andra påsar? (1=Väldigt Negativ, 5=Neutral, 10=Väldigt Positiv) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

24. Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala för en miljöpåse innan det påverkar 

dig negativt? 

0kr [ ]              1-2kr [ ]  3-5kr [ ]   6-8kr [ ]  9-10kr[ ] 10+[ ] 

  

25. Testperioden för dessa miljöpåsar går ut snart, tycker du butikerna skall fortsätta 

med dessa? (1=Instämmer inte alls, 5=Likgiltig, 10=Instämmer helt) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

26. Hur hög nettoinkomst har ditt hushåll per månad? 

_____________kr           
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