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Konsumtion	och	massmedia:	Tematisk	analys	av	tidningsartiklars	miljöbudskap	
	
	
Harmful	environmental	impacts,	partly	caused	by	human	consumption,	are	increasing.	Halting	this	
development	 requires	 behavioural	 changes,	 and	 possibly	 mass	 media	 could	 contribute	 to	 such	
changes.	The	purpose	of	this	study	was	to	examine	environmental	messages	in	a	newspaper’s	web	
published	 articles,	 focusing	 on	 consumption.	 I	 analysed	 the	 articles	 using	 qualitative,	 theoretic,	
thematic	analysis,	and	also	quantitatively	by	examining	in	how	many	articles	different	messages	had	
been	found.	A	slightly	modified	version	of	Stern’s	VBN‐theory	(Value	Belief	Norm	theory),	a	theory	
focusing	 on	 environmentally	 significant	 attitudes,	 was	 used.	 I	 included	 57	 articles	 that	 I	 had	
considered	emphasized	the	environmental	importance	of	changing	consumption	related	behaviours,	
and	found	seven	themes.	They	were	composed	of	14	sub‐themes	related	to	the	VBN‐theory	and	six	
categories	 of	 behavioural	 suggestions.	 According	 to	 my	 interpretations,	 the	 articles	 more	 often	
contained	messages	expressed	in	a	way	that	matched	environmentally	favourable	attitude	factors	
than	the	opposite,	and	consumption	related	behaviours	with	relatively	high	positive	environmental	
significance	were	often	suggested.	
	
	
Människans	 konsumtionsbeteenden	 bidrar	 till	 växande	 negativ	 miljöpåverkan,	 och	 för	 att	 bryta	
utvecklingen	krävs	arbete	på	flera	nivåer,	däribland	individnivån.	Eventuellt	kan	massmedia	bidra	
till	 sådant	 arbete.	 Denna	 studies	 syfte	 var	 att	 med	 fokus	 på	 konsumtionsbeteenden	 undersöka	
miljöbudskap	 i	 en	 nyhetstidnings	 webbpublicerade	 artiklar.	 Jag	 analyserade	 artiklarna	 med	
kvalitativ,	 teoretisk,	tematisk	analys,	samt	kvantitativt	genom	att	kontrollera	 i	hur	många	artiklar	
olika	budskap	identifierats.	Analysens	utgångspunkt	var	en	lätt	modifierad	version	av	Sterns	VBN‐
teori	(Value	Belief	Norm	theory),	som	fokuserar	på	attityder	relevanta	för	miljövänligt	beteende.	Jag	
analyserade	 budskap	 i	 57	 artiklar	 som	 jag	 bedömt	 betonade	 vikten	 av	 konsumtionsrelaterade	
beteendeförändringar	 med	 hänvisning	 till	 miljön,	 och	 identifierade	 sju	 övergripande	 teman.	 De	
innefattade	 14	 underteman	 utifrån	 VBN‐teorin	 och	 sex	 kategorier	 av	 beteendeuppmaningar.	 Jag	
bedömde	att	artiklarna	som	helhet	i	högre	utsträckning	innehöll	budskap	formulerade	i	 linje	med	
miljömässigt	 fördelaktiga	attitydfaktorer	än	det	motsatta,	 samt	att	artiklarna	ofta	uppmanade	 till	
konsumtionsrelaterade	beteenden	med	förhållandevis	god	miljönytta	vid	utförande.	
	
	
Negativ	miljöutveckling,	som	delvis	orsakas	av	människans	beteenden,	fortsätter	att	
stiga	 i	 omfattning	 och	 hastighet	 (UNEP,	 2012).	 Detta	 innefattar	 förändringar	 av	
land‐,	vatten‐	och	luftmiljö,	giftspridning	och	minskning	av	biologisk	mångfald,	och	
stora	risker	bedöms	vara	förknippade	med	att	inte	bryta	utvecklingen.	Miljövänligt	
beteende	 har	 visat	 sig	 hänga	 ihop	 med	 psykologiska	 individfaktorer	 i	 form	 av	
attityder	 (Stern,	 2000),	 och	det	 är	 tänkbart	 att	 sådana	 skulle	 kunna	påverkas	 av	
budskap	som	förmedlas	via	massmedia.	Med	 tanke	på	att	massmedia	 i	andra	 fall	
visat	sig	kunna	bidra	till	beteendeförändringar	(Abroms	&	Maibach,	2008),	kan	det	
vara	av	värde	att	ta	i	beaktande.	I	denna	studie	undersökte	jag	därför	budskap	som	
förmedlats	 via	massmedia,	 och	 jag	 gjorde	 det	 främst	med	 utgångspunkt	 i	 miljö‐
psykologisk	 teori.	 Vid	 tiden	 för	 studiens	 genomförande	 hittade	 jag	 inga	 andra	
studier	som	använt	liknande	design	och	haft	ett	liknande	fokus.	
	
En	 av	 faktorerna	 som	 bidrar	 till	 påtaglig	 negativ	 mänsklig	 miljöpåverkan	 är	
konsumtion	(UNEP,	2012).	Ett	sätt	att	definiera	konsumtion	är	med	utgångspunkt	i	
ekonomisk	omsättning,	där	konsumtionens	storlek	mäts	i	hur	mycket	pengar	som	
spenderas	 (Swim,	 Clayton,	 &	 Howard,	 2011).	 För	 att	 förstå	 konsumtionens	
miljöpåverkan	är	det	dock	nödvändigt	att	definiera	konsumtion	med	utgångspunkt	
i	miljökonsekvenser.	Konsumtion	 innebär	då	exempelvis	 förbrukning	av	material	
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och	 energi	 som	 bidrar	 till	 miljöpåverkan.	 Att	 avgöra	 specifika	 konsumtions‐
beteendens	 miljökonsekvenser	 är	 komplicerat,	 och	 resultaten	 beror	 på	 vilka	
faktorer	 och	 system	 som	 tas	 med	 i	 beräkningarna	 (Gardner	 &	 Stern,	 2002).	
Förenklat	kan	det	konstateras	att	ju	fler	som	utför	ett	konsumtionsbeteende,	och	ju	
större	miljökostnaden	är	för	det	enskilda	beteendet,	desto	större	blir	miljökonse‐
kvensen.	För	att	bedöma	miljökostnader	av	konsumtionsbeteenden	är	det	viktigt	att	
ta	hänsyn	till	faktorer	utöver	de	som	är	observerbara	vid	själva	slutanvändningen	
av	en	vara	eller	tjänst	(Kaiser,	Doka,	Hofstetter,	&	Ranney,	2003).	Några	avgörande	
sådana	faktorer	är	miljökostnader	för	råvaruutvinning,	produktion,	användning	och	
kassering.	I	denna	studie	betraktade	jag	därför	köp,	användning	och	kassering	av	
varor	 eller	 tjänster	 som	 konsumtionsbeteenden,	 som	 är	 förknippade	med	miljö‐
kostnader	av	varierande	storlek.	
	
För	att	uppnå	en	miljömässigt	hållbar	utveckling,	och	därigenom	hållbara	konsum‐
tionsmönster,	 krävs	 arbete	 på	 bland	 annat	 individuella,	 organisatoriska	 och	
nationella	nivåer	(Oskamp,	2000).	Eftersom	individer	i	olika	sammanhang	dock	är	
de	som	utför	konsumtionsbeteenden,	menar	jag	att	det	är	av	värde	att	 förstå	vad	
som	 driver	 dessa	 beteenden.	 Stern	 (2000)	 betonar	 fyra	 variabelgrupper	 som	
relevanta	för	individuellt,	miljörelevant	beteende.	I	likhet	med	Oskamp	menar	han	
att	förutsättningar	som	sätts	av	omgivande	sammanhang	är	av	betydelse.	Stern	tar	
också	 upp	 personliga	 förutsättningar,	 vanor	 och	 attityder	 som	 betydelsefulla.	
Attityder	innefattar	både	miljö‐	och	icke	miljörelaterade	värderingar,	uppfattningar	
och	normer,	samt	upplevda	vinster	och	förluster	med	olika	sätt	att	agera.	
	
En	teori	som	fokuserar	specifikt	på	attityder	som	en	del	i	att	förklara	individuellt	
miljörelevant	beteende	är	VBN‐teorin	(Value	Belief	Norm	theory),	som	integrerar	
delar	 av	 olika	 miljöpsykologiska	 teorier	 (Stern,	 2000).	 Teorin	 utgår	 från	 ett	
aktörsperspektiv,	där	 fokus	 ligger	på	att	 förstå	 individers	 intentioner	att	påverka	
miljön	med	vissa	beteenden.	Intentioner	har	inte	nödvändigtvis	något	att	göra	med	
beteendens	 faktiska	 miljökonsekvenser.	 I	 arbete	 med	 att	 främja	 miljövänligt	
beteende	är	dock	ett	aktörsperspektiv	viktigt	som	komplement	till	ett	miljömässigt	
konsekvensperspektiv,	 som	 fokuserar	på	beteendens	 faktiska	miljökonsekvenser.	
VBN‐teorin	 föreslår	en	hierarkisk	modell	där	värderingar	(Values),	uppfattningar	
(Beliefs)	 och	 normer	 (Norms)	 antas	 påverka	 miljörelevanta	 beteenden	 från	 det	
generella	till	det	specifika.	Teorin	har,	när	hela	eller	delar	av	den	använts,	visat	sig	
kunna	förklara	en	betydande	andel	varians	i	olika	självrapporterade	miljörelevanta	
individfaktorer	såsom	generellt	miljövänligt	beteende	(Nordlund	&	Garvill,	2002;	
Schultz	et	al.,	2005;	Widegren,	1998),	acceptans	inför	miljöpolitiska	åtgärder	(Steg,	
Dreijerink,	&	Abrahamse,	2005;	Stern,	Dietz,	Abel,	Guagnano,	&	Kalof,	1999),	icke‐
aktivistiskt	medborgerligt	miljöengagemang	(Stern	et	al.,	1999),	villighet	att	minska	
sin	personbilskörning	(Nordlund	&	Garvill,	2003)	samt	villighet	att	betala	mer	för	
miljövänligare	 mat	 (Widegren,	 1998).	 Teorin	 har	 också	 kunnat	 förklara	 en	
betydande	andel	varians	i	såväl	mer	generella	som	mer	specificerade	självrapporte‐
rade	miljörelevanta	 konsumtionsbeteenden,	 (Jansson,	Marell,	 &	 Nordlund,	 2010;	
2011;	Kaiser,	Hübner,	&	Bogner,	2005;	Stern	et	al.,	1999).	Det	verkar	omdebatterat	
ifall	 VBN‐teorin	 främst	 kan	 förklara	mindre	 krävande	miljörelevanta	 beteenden,	
men	i	studien	av	Jansson	et	al.	(2011)	visade	sig	teorin	även	kunna	förklara	inköp	
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av	en	bil	som	drivs	av	icke‐fossila	bränslen,	vilket	klassades	som	ett	mer	krävande	
konsumtionsbeteende.	
	
I	vissa	fall	har	det	visat	sig	extra	viktigt	att	ta	hänsyn	till	faktorer	utanför	VBN‐teorin	
(Stern,	2000)	 för	att	 förklara	varians	 i	miljörelevanta	beteenden.	Exempelvis	har	
vanor	visat	sig	samverka	med	attitydfaktorer	vid	val	av	färdmedel	(Eriksson,	Garvill,	
&	Nordlund,	2008).	När	vanor	kunde	brytas,	ökade	attitydfaktorernas	förklarings‐
grad.	Detta	är	i	linje	med	Sterns	(2000)	resonemang	att	miljörelevant	beteende	styrs	
av	 en	 samverkan	 mellan	 attityder,	 vanor,	 kontextuella	 faktorer	 och	 personliga	
förutsättningar.	 Även	 när	 attityder	 främjar	 miljövänliga	 beteenden,	 så	 kan	 ut‐
förandet	helt	eller	delvis	blockeras	av	andra	faktorer.	Sammantaget	har	dock	VBN‐
teorin	även	på	egen	hand	visat	sig	användbar	för	att	förstå	väsentliga	aspekter	av	
miljörelevant	konsumtionsbeteende	(Jansson	et	al.,	2010;	2011;	Kaiser	et	al.,	2005).	
Det	finns	också	studier	som	talar	för	att	hela	eller	väsentliga	delar	av	VBN‐teorin	kan	
vara	giltiga	även	i	svensk	kontext	(Jansson	et	al.,	2010;	2011;	Nordlund	&	Garvill,	
2002;	2003;	Schultz	et	al.,	2005;	Widegren,	1998).	
	
VBN‐teorin	 (Stern,	 2000)	 bygger	 bland	 annat	 på	 normaktiveringsteorin.	 Den	 tar	
dock	 inte	 specifikt	upp	påverkanstilltro	 (Outcome	Efficacy),	 som	är	ett	begrepp	 i	
normaktiveringsteorin	(Steg	&	De	Groot,	2010).	Kärnan	i	begreppet	är	en	tilltro	till	
att	 vissa	 egna	 beteenden	 bidrar	 till	 vissa	 önskvärda	 konsekvenser.	 Det	 finns	
anledning	 att	 behandla	 påverkanstilltro	 skilt	 från	 personlig	 ansvarstillskrivning	
(Ascription	 of	 Responsibility),	 som	 innebär	 en	 upplevelse	 av	 att	 vissa	 egna	
beteenden	bidrar	till	vissa	icke	önskvärda	konsekvenser.	Det	är	möjligt	att	exempel‐
vis	känna	ansvar	över	konsumtionsrelaterade	negativa	miljökonsekvenser	utan	att	
samtidigt	 tro	 att	 eget	 konsumtionsbeteende	 bidrar	 till	 att	 minska	 de	 negativa	
konsekvenserna,	och	vice	versa.	Att	känna	ansvar	över	en	konsekvens	är	alltså	enligt	
Steg	och	De	Groot	inte	detsamma	som	att	uppleva	sig	ha	kontroll	över	den.		
	
Tabell	1.	Begrepp	inkluderade	i	studiens	version	av	VBN‐teorin.	
	
Värderingar	
(Values)	
	

	
Värderingar/	
uppfattningar	
(Values/Beliefs)
	

	
Uppfattningar	
(Beliefs)	

	
Normer	
(Norms)	

	
Biosfäriska	
(Biospheric)	
	
Altruistiska	
(Altruistic)	
	
Egoistiska	
(Egoistic)	
	

	
Ekologisk	
världsbild	
(New	Ecological	
Paradigm)	

	
Konsekvensmedvetenhet	
(Awareness	of	
Consequences)	
	
Personlig	
ansvarstillskrivning	
(Ascription	of	
Responsibility)	
	
Påverkanstilltro	
(Outcome	Efficacy)	

	
Personliga	
normer	att	
agera	
miljövänligt	
(Personal	
Norms)	
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I	 den	 ursprungliga	 VBN‐teorin	 (Stern,	 2000)	 förefaller	 personlig	 ansvars‐
tillskrivning	 och	 påverkanstilltro	 ha	 slagits	 ihop	 till	 ett	 begrepp.	 I	 denna	 studie	
behandlade	jag	dock	de	två	begreppen	som	åtskilda	faktorer	på	samma	hierarkiska	
nivå,	vilket	 innebär	att	 jag	använde	en	egen	variant	av	teorin.	Samtliga	begrepp	 i	
denna	studies	lätt	modifierade	version	av	VBN‐teorin	finns	angivna	i	Tabell	1.	
	
Egoistiska	(Egoistic)	värderingar	(Values)	handlar	om	att	styras	av	vad	som	antas	
gynna	en	själv,	altruistiska	(Altruistic)	om	vad	som	antas	gynna	andra	människor,	
och	biosfäriska	(Biospheric)	om	vad	som	antas	gynna	ekosystemet	(Stern,	Dietz,	&	
Kalof,	1993).	Senare	studier	har	undersökt	vad	som	mer	specifikt	omfattas	av	de	tre	
värderingstyperna	(De	Groot	&	Steg,	2008;	Stern,	Dietz,	&	Guagnano,	1998),	med	
utgångspunkt	 i	 det	 universella	 värderingssystem	 som	 till	 stor	 del	 utvecklats	 av	
Schwartz	(1994).	De	Groot	och	Steg	byggde	vidare	på	arbetet	av	Stern	et	al.	(1998)	
och	 fann	 i	 sina	 studier	 att	 egoistiska	 värderingar	 innefattade	 värdesättande	 av	
ekonomiskt	välstånd,	möjligheter	att	utöva	makt	över	andra,	att	tillskrivas	aukto‐
ritet,	att	utöva	inflytande,	samt	att	sträva	efter	att	prestera	och	uppnå	högt	ställda	
mål.	 De	 fann	 att	 altruistiska	 värderingar	 innefattade	 värdesättande	 av	 jämlikhet,	
fred,	social	rättvisa,	samt	att	arbeta	för	att	göra	gott	för	andra	människor.	
	
Slutligen	fann	forskarna	att	biosfäriska	värderingar	innefattade	värdesättande	av	att	
förhindra	förstöring	av	miljö	och	naturresurser,	att	respektera	planeten	och	andra	
arter,	att	vara	en	del	av	naturen,	samt	att	skydda	och	bevara	naturen.	Till	skillnad	
från	 många	 tidigare	 studier	 fann	 de	 att	 altruistiska	 och	 biosfäriska	 värderingar	
utgjorde	separata	faktorer,	men	de	fann	också	likt	tidigare	studier	att	de	korrelerade	
positivt	med	varandra.	
	
Ekologisk	världsbild	(New	Ecological	Paradigm)	handlar	om	en	generell	övertygelse	
att	människan	och	naturen	är	oupplösligt	sammanbundna	och	påverkar	varandra	
(Stern,	Dietz,	&	Guagnano,	1995).	Denna	övertygelse	innefattar	mer	specifika	antag‐
anden,	nämligen	att	planetens	resurser	och	förutsättningar	att	försörja	människor	
är	klart	begränsade,	att	naturen	består	av	känsliga	system	som	lätt	kan	störas	av	
mänsklig	påverkan,	att	människan	ofrånkomligen	är	beroende	av	naturen,	samt	att	
människans	nuvarande	agerande	riskerar	att	leda	till	katastrofala	följder	för	denna	
natur	 (Dunlap,	 Van	 Liere,	 Mertig,	 &	 Jones,	 2000).	 Övertygelsen	 innefattar	 också	
ifrågasättanden	av	människans	särställning	gentemot	naturen	och	hennes	sätt	att	
dominera	 den	 på	 bekostnad	 av	 andra	 arters	 överlevnad.	 Således	 innefattar	
ekologisk	världsbild	både	aspekter	som	 liknar	värderingar	 (Values)	och	aspekter	
som	liknar	generella	uppfattningar	(Beliefs).	
	
Konsekvensmedvetenhet	(Awareness	of	Consequences)	handlar	om	uppfattningar	
(Beliefs)	kring	att	det	som	individen	själv	värdesätter	är	hotat	av	det	tillstånd	som	
miljön	 befinner	 sig	 i	 (Stern,	 2000).	 I	 likhet	 med	 andra	 uppfattningar	 kan	
konsekvensmedvetenhet	vara	generell	 eller	beteendespecifik,	medan	värderingar	
(Values)	per	definition	är	generella.	Ekologisk	världsbild	(New	Ecological	Paradigm)	
kan	liknas	vid	ett	slags	generell	konsekvensmedvetenhet,	(Stern	et	al.,	1995).	Slut‐
ligen	 kan	 personliga	 normer	 att	 agera	miljövänligt	 (Personal	 Norms)	 vara	 såväl	
generella	som	beteendespecifika	(Stern,	2000).	Personliga	normer	handlar	om	en	
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upplevd	 moralisk	 plikt	 att	 agera	 miljövänligt.	 Till	 skillnad	 från	 sociala	 normer	
upprätthålls	de	inifrån,	 istället	för	genom	yttre	påtryckningar	(Stern	et	al.,	1999).	
Upplevelser	av	att	följa	eller	bryta	mot	personliga	normer	får	konsekvenser	för	hur	
positivt	eller	negativt	individen	bedömer	och	ser	på	sig	själv.	Eftersom	de	kan	vara	
åtskilda	från	sociala	normer,	så	kan	de	vara	en	viktig	drivkraft	till	sociala	föränd‐
ringar,	inklusive	miljöfrämjande	sådana.	Personliga	normer	att	agera	miljövänligt	är	
också	det	begrepp	i	VBN‐teorin	som	på	egen	hand	verkar	kunna	förklara	den	största	
variansen	i	miljövänligt	beteende	(Stern,	2000).	En	tänkbar	slutsats	utifrån	detta,	är	
att	arbete	för	att	främja	miljövänligt	beteende	skulle	kunna	gynnas	av	att	försöka	
aktivera	sådana	normer.	
	
Några	 intressanta	 frågor	 relaterade	 till	 miljöfrämjande	 arbete	 är	 om	 och	 hur	
massmedia	påverkar	miljörelevant	beteende.	Det	finns	exempel	på	studier	som	talar	
för	att	miljövänligt	beteende	kan	främjas	hos	mottagare	via	massmedia	(Martinez	&	
Scicchitano,	1998;	Nolan,	Schultz,	&	Knowles,	2009),	 samt	en	stor	mängd	studier	
som	visar	att	hälsorelaterade	beteenden	kan	främjas	hos	mottagare	via	massmedia	
(Abroms	&	Maibach,	 2008;	Wakefield,	 Loken,	&	Hornik,	 2010).	 Således	 finns	 det	
empiriskt	stöd	för	att	budskap	som	sänds	ut	via	massmedia	kan	ha	möjligheter	att	
påverka	beteenden	hos	mottagare	i	avsedd	riktning.	Därför	är	det	också	av	intresse	
att	undersöka	vilka	budskap	som	förmedlas	via	massmedia.	
	
I	syfte	att	fördjupa	förståelsen	för	vilka	massmediala	budskap	som	utifrån	ett	miljö‐
psykologiskt	 perspektiv	 kan	 vara	 av	 intresse	 att	 fokusera	 på,	 så	 finns	 det	 bland	
annat	anledning	att	mer	detaljerat	klargöra	hur	faktorer	i	studiens	version	av	VBN‐
teorin	vanligtvis	samverkar	med	varandra.	Stern	(2000)	föreslår	en	kausal	kedja	där	
partiell	 mediering	 antas	 ske	 från	 värderingar	 (Values),	 via	 ekologisk	 världsbild	
(New	 Ecological	 Paradigm),	 via	 konsekvensmedvetenhet	 (Awareness	 of	 Conse‐
quences),	 via	 personlig	 ansvarstillskrivning	 (Ascription	 of	 Responsibility),	 via	
personliga	 normer	 att	 agera	 miljövänligt	 (Personal	 Norms),	 till	 miljövänliga	
beteenden.	Faktorerna	antas	direkt	påverka	de	nästkommande,	men	de	antas	också	
direkt	kunna	påverka	faktorer	två	eller	fler	steg	senare	i	kedjan.	Steg	et	al.	(2005)	
fann	stöd	för	hela	Sterns	modell,	att	korrelationerna	var	störst	mellan	närliggande	
faktorer,	samt	att	partiell	mediering	skedde	mellan	varje	steg.	Även	andra	studier,	
som	testat	hela	eller	delar	av	Sterns	VBN‐teori,	eller	använt	sig	av	mycket	liknande	
begrepp,	kom	fram	till	 liknande	slutsatser	som	Steg	et	al.	(De	Groot	&	Steg,	2009;	
Jansson	et	al.,	2011;	Nordlund	&	Garvill,	2002;	2003;	Stern	et	al.,	1999).	Samtliga	
nämnda	studier	använde	dock	tvärsnittsdesigner,	vilket	inte	gjorde	det	möjligt	att	
dra	 definitiva	 slutsatser	 om	 kausala	 samband.	 Med	 hänsyn	 till	 Sterns	 teori	 och	
studiernas	 genomförda	 analyser,	 verkar	 de	 föreslagna	 kausala	 sambanden	 dock	
sannolika.	Tre	experimentella	studier	gav	också	stöd	för	en	kausal	medieringskedja	
från	uppfattningar	(Beliefs)	till	normer	(Norms)	(Steg	&	De	Groot,	2010).	I	studierna	
användes	 liknande	 eller	 samma	begrepp	 som	de	 som	 klassificerats	 som	uppfatt‐
ningar	 och	 normer	 i	 denna	 studie.	 Sammantaget	 finns	 indikationer	 på	 att	 den	
föreslagna	kausala	ordningen	i	Sterns	VBN‐teori	kan	antas	vara	giltig	i	många	olika	
fall,	även	i	Sverige,	eftersom	några	av	studierna	är	utförda	i	svensk	kontext	(Jansson	
et	al.,	2011;	Nordlund	&	Garvill,	2002;	2003).	
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När	 det	 gäller	 värderingar	 (Values),	 så	 har	 egoistiska	 (Egoistic)	 värderingar	 i	
allmänhet	 visat	 sig	 korrelera	 negativt	med	 ekologisk	 världsbild	 (New	 Ecological	
Paradigm)	och	konsekvensmedvetenhet	(Awareness	of	Consequences),	i	motsats	till	
altruistiska	 (Altruistic)	 och	 i	 ännu	 högre	 utsträckning	 biosfäriska	 (Biospheric)	
värderingar	 (De	 Groot	 &	 Steg,	 2008;	 Jansson	 et	 al.,	 2011;	 Steg	 et	 al.,	 2005).	
Biosfäriska	och	altruistiska	värderingar	har	alltså	generellt	sett	visat	sig	hänga	ihop	
med	en	ökad	benägenhet	att	uppmärksamma	miljöproblem	och	bedöma	dem	som	
hotfulla	för	det	som	värderas	(Nordlund	&	Garvill,	2002;	Schultz	et	al.,	2005),	även	i	
svensk	 kontext	 (Jansson	 et	 al.,	 2011;	 Nordlund	 &	 Garvill,	 2002).	 Biosfäriska	
värderingar	eller	motsvarande	(ekocentriska	värderingar)	har	i	vissa	studier	till	och	
med	visat	sig	ha	betydande	direkta	samband	med	personliga	normer	att	agera	miljö‐
vänligt	 (Personal	 Norms)	 (Nordlund	 &	 Garvill,	 2003;	 Steg	 et	 al.,	 2005).	 En	 av	
studierna	(Nordlund	&	Garvill,	2003)	utfördes	i	svensk	kontext.	Teoretiskt	kan	dock	
såväl	egoistiska	som	altruistiska	och	biosfäriska	värderingar	bidra	till	konsekvens‐
medvetenhet	 som	 främjar	 miljövänligt	 beteende	 (Stern	 et	 al.,	 1993).	 De	 tre	
värderingstyperna	kan	dessutom	antas	samverka	och	vara	etablerade	parallellt,	var	
och	en	i	olika	hög	grad,	i	en	och	samma	individ.	
	
I	VBN‐teorin	(Stern,	2000)	antas	generella	värderingar	(Values)	vara	mer	stabila	och	
svårpåverkade	 än	 specifika	 uppfattningar	 (Beliefs)	 (Stern	 et	 al.,	 1995).	 Specifika	
uppfattningar	 antas	 kunna	 påverkas	 av	 hur	 trovärdiga	 de	 bedöms	 vara,	 medan	
värderingar	 antas	 sitta	 djupare	 och	 basera	 sig	 på	 vad	 som	 bedöms	 vara	 efter‐
strävansvärt	snarare	än	realistiskt.	Bardi	och	Goodwin	(2011)	pekar	dock	på	studier	
och	argumenterar	för	att	även	etablerade	värderingar	generellt	sett	kan	förändras	
tillfälligt	 eller	 långsiktigt,	 sannolikt	 i	 högre	 utsträckning	 än	 vad	 som	 i	 allmänhet	
antas.	Förändringar	som	följd	av	exempelvis	budskap	i	media	menar	de	däremot	är	
mindre	 sannolika,	 om	 dessa	 utmanar	 redan	 väletablerade	 värderingar.	 Mer	
sannolikt	 är	 det	 att	 befintliga	 värderingar	 förstärks,	 eller	 att	 svagt	 etablerade	
värderingar	förändras	i	linje	med	budskap.	
	
Olika	forskares	diskussioner	kring	hur	miljövänligt	beteende	eventuellt	kan	främjas	
är	begripliga	utifrån	studiens	version	av	VBN‐teorin.	Det	har	sammantaget	antagits	
vara	gynnsamt	att	betona	relevans	 för	sådant	som	värderas,	att	 rikta	sig	 till	eller	
försöka	 aktivera	biosfäriska	 (Biospheric)	 och	 altruistiska	 (Altruistic)	 värderingar	
(Values),	 öka	 generell	 och	 specifik	 konsekvensmedvetenhet	 (Awareness	 of	
Consequences),	 öka	 personlig	 ansvarstillskrivning	 (Ascription	 of	 Responsibility)	
och	påverkanstilltro	(Outcome	Efficacy),	samt	stärka	personliga	normer	att	agera	
miljövänligt	(Personal	Norms)	(Jansson	et	al.,	2011;	Nordlund	&	Garvill,	2003;	Steg	
&	De	Groot,	2010;	Steg	et	al.,	2005;	Stern,	2000;	Stern	et	al.,	1999).	I	de	olika,	veten‐
skapliga	artiklarna	betonades	någon,	några	eller	samtliga	av	rekommendationerna,	
med	samma	eller	motsvarande	begrepp.	Generellt	betonades	också	att	även	andra	
faktorer,	utöver	attityder,	behöver	tas	hänsyn	till	för	att	bättre	förstå	vad	som	ligger	
bakom	miljörelevant	beteende.	Det	är	viktigt	att	komma	ihåg	detta,	även	om	denna	
studie	fokuserar	på	attitydfaktorer.	
	
När	 jag	genomförde	denna	 studie,	 verkade	det	 saknas	 studier	 som	med	utgångs‐
punkt	i	VBN‐teorin	(Stern,	2000)	undersökt	möjligheten	att	via	massmedia	främja	
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miljövänliga	 konsumtionsbeteenden	 hos	 privatpersoner.	 Även	 om	 sådant	
främjande	kan	antas	vara	teoretiskt	möjligt,	så	verkar	det	ännu	inte	ha	fastställts	i	
empiriska	 studier.	 I	 denna	 studie	 avsåg	 jag	 dock	 inte	 att	 undersöka	 om	 och	 hur	
massmediala	 budskap	 kan	 påverka	 faktiskt	 beteende.	 Däremot	 avsåg	 jag	 att	
synliggöra	och	problematisera	massmediala	budskap,	 i	 första	hand	med	hjälp	 av	
begreppen	 i	 studiens	 version	 av	VBN‐teorin,	men	 i	 viss	mån	också	utifrån	miljö‐
vetenskapliga	perspektiv	och	miljövetenskaplig	forskning.	
	
Eftersom	jag	i	denna	studie	undersökte	budskap	som	sänts	ut	via	massmedia,	så	var	
det	 väsentligt	 att	 anpassa	urvalet	 efter	hur	 flödet	 av	 information	 i	media	 sett	ut.	
Flödet	har	visat	sig	vara	föränderligt	(Löfgren	&	Nordblom,	2010).	Spridningen	av	
filmen	 ”En	Obekväm	Sanning”,	 ”Sternrapporten”	 och	dokumentären	 ”The	Planet”	
verkar	hänga	ihop	med	ökat	fokus	på	klimatfrågor	i	svensk,	skriftlig	media.	Hösten	
2006	kunde	en	tydlig	topp	identifieras,	vartefter	flödet	återgick	till	en	nivå	högre	än	
innan	toppen.	En	slutsats	baserad	på	artikeln	av	Löfgren	och	Nordblom,	är	att	det	
finns	anledning	att	anta	att	det	massmediala	sammanhanget	förändrades	i	samband	
med	 toppen.	 I	 denna	 studie	 betraktade	 jag	 därför	 endast	 massmedialt	 material	
publicerat	från	och	med	november	2006	som	tillhörande	samtiden.	
	
Syfte	och	frågeställningar	
Mitt	övergripande	syfte	med	studien	var	att	bidra	med	kunskap	som	kan	användas	
för	 att	 främja	 en	 utveckling	 som	minskar	människans	 negativa	 påverkan	 på	 den	
globala	miljön.	Mitt	specifika	syfte	var	att	utifrån	studiens	version	av	VBN‐teorin,	
och	med	fokus	på	privatpersoners	konsumtion,	undersöka	och	diskutera	budskap	i	
samtida	 artiklar	 som	publicerats	 på	 en	 svensk,	 stor,	 rikstäckande	nyhetstidnings	
webbsida.	I	linje	med	syftet	och	de	teoretiska	utgångspunkterna	var	det	relevant	att	
fokusera	på	artiklar	där	det	konsekvent	argumenterades	för	eller	informerades	om	
att	 förändringar	 i	 privatpersoners	 konsumtionsbeteenden	 är	 nödvändiga	 för	 att	
minska	 negativ	 påverkan	 på	 den	 globala	 miljön.	 Det	 var	 också	 relevant	 att	
problematisera	artiklars	konsumtionsrelaterade	budskap	utifrån	både	ett	aktörs‐
perspektiv	 och	 ett	 globalt	 miljömässigt	 konsekvensperspektiv.	 Jag	 utgick	 ifrån	
följande	 frågeställningar:	 Vilka	 budskap	 kring	 miljörelevanta	 konsumtions‐
beteenden	hos	privatpersoner,	som	kan	kopplas	till	studiens	version	av	VBN‐teorin,	
innehåller	 artiklarna?	 I	 vilken	 utsträckning	 kan	 budskapen	 bedömas	 vara	
formulerade	 i	 linje	 värderingar	 (Values),	 uppfattningar	 (Beliefs)	 och	 normer	
(Norms),	 som	enligt	 studiens	version	av	VBN‐teorin	antas	öka	chansen	att	miljö‐
vänliga,	 konsumtionsrelaterade	beteenden	utförs?	Hur	miljörelevanta,	 utifrån	 ett	
globalt	 miljömässigt	 konsekvensperspektiv,	 är	 de	 konsumtionsbeteenden	 som	
privatpersoner	uppmuntras	till	eller	avråds	ifrån	via	artiklarna?	
	
	

Metod	
	
Metodval	och	metodologiska	utgångspunkter	
I	studien	tillämpade	jag	kvalitativ,	teoretisk,	tematisk	analys	(Braun	&	Clarke,	2006),	
med	 tillägg	 av	 ett	 eget	 kvantitativt	 inslag,	 på	 artiklar	 publicerade	 på	 en	 nyhets‐
tidnings	 webbsida.	 Utgångspunkten	 var	 de	 begrepp	 som	 omfattas	 av	 studiens	
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version	av	VBN‐teorin,	som	är	en	lätt	modifierad	variant	av	Sterns	(2000)	VBN‐teori.	
Skillnaden	är	att	jag	har	försökt	förtydliga	dimensioner	i	Sterns	begrepp	personlig	
ansvarstillskrivning	(Ascription	of	Responsibility),	genom	att	ersätta	det	med	de	två	
begreppen	personlig	ansvarstillskrivning	och	påverkanstilltro	(Outcome	Efficacy),	
som	jag	definierat	med	utgångspunkt	i	en	artikel	av	Steg	och	De	Groot	(2010).	Jag	
tolkade	data	inom	ramarna	för	samtliga	begrepp	i	studiens	version	av	VBN‐teorin,	i	
syfte	att	undersöka	hur	de	gestaltade	sig	i	datamaterialet.	Som	en	del	av	detta	arbete	
sammanfattade	jag	väsentliga	tolkningar	i	teman.	För	studiens	syfte	var	relevanta	
målsättningar	med	tematiseringen	att	utifrån	begreppen	skildra	datamaterialet	som	
helhet,	och	att	skildra	olika	väsentliga	nyanser	av	begreppen.	Det	var	också	relevant	
att	redovisa	i	hur	många	artiklar	olika	underteman	fanns	representerade,	samt	i	hur	
många	artiklar	olika	konsumtionsbeteenden	bedömdes	uppmuntras	eller	avrådas	
ifrån.	Jag	antog	att	budskap	generellt	sett	har	större	möjligheter	att	nå	fram	till	fler	
privatpersoner	ju	fler	artiklar	de	förmedlas	genom.	
	
Under	urvalsprocessen	tolkade	jag	artiklars	innehåll	och	argument,	för	att	bedöma	
vilka	 artiklar	 som	 skulle	 inkluderas.	 Bedömningarna	 skulle	 baseras	 på	 tydligt	
förmedlad	 information.	 Ramar	 för	 detta	 arbete	 beskrivs	 under	 rubriken	
Undersökningsunderlag,	och	urvalsprocessens	praktiska	förfarande	under	rubriken	
Datainsamling.	Under	den	tematiska	analysen	(Braun	&	Clarke,	2006)	tolkade	och	
sorterade	jag	information	utifrån	vad	som	så	otvetydigt	som	möjligt	formulerats	i	
klartext,	 snarare	 än	 utifrån	 vad	 som	 tvetydigt	 vävts	 in	 mellan	 raderna.	 För	 att	
exempelvis	 tolka	 något	 som	budskapet	 ”privatpersoner	 är	 delansvariga	 för	 ökad	
växthuseffekt	 som	 följd	 av	 överkonsumtion	 av	 ost”	 skulle	 det	 representeras	 av	
textutdraget	”som	konsumenter	har	vi	slutgiltigt	ansvaret	att	undvika	överkonsum‐
tion	 av	 ost	 för	 att	minska	 våra	 individuella	 bidrag	 till	 växthuseffekten”,	 och	 inte	
endast	”privatpersoners	ostkonsumtion	fortsätter	att	öka,	vilket	bidrar	till	växthus‐
effekten”.	Exemplet	illustrerar	vad	jag	i	denna	studie	generellt	sett	syftar	på	när	jag	
använder	 uttrycket	 ”i	 klartext”,	 alltså	 en	 semantisk	 tolkning	 baserad	 på	 så	 lite	
underförstådd	information	som	möjligt.	Mer	specifika	ramar	för	tolkningar	av	text‐
utdrag,	 kopplade	 till	 varje	 enskilt	 teoretiskt	 begrepp,	 finns	 beskrivna	 under	
rubriken	 Tillämpningar	 av	 begrepp.	 Analysarbetets	 praktiska	 förfarande	 finns	
beskrivet	under	rubriken	Analys.	
	
Undersökningsunderlag	
I	 studien	 inkluderade	 jag	 artiklar	 som	 ursprungligen	 publicerats	 öppet	 på	
Aftonbladets	 webbsida	 (www.aftonbladet.se)	 mellan	 1	 november	 2006	 och	 20	
februari	2014.	 Jag	valde	Aftonbladet,	 eftersom	tidningens	webbsida	var	betydligt	
mer	 välbesökt	under	 aktuell	 tidsperiod	 än	webbsidor	 tillhörande	andra	 svenska,	
rikstäckande	 nyhetstidningar,	 enligt	 statistik	 från	 TNS	 Sifo	 (2013).	 Vid	 besöks‐
tillfället	fanns	statistik	från	augusti	2008	till	och	med	november	2013	färdigställd	
och	öppet	tillgänglig	online.	Enligt	Nationalencyklopedin	(2014)	är	Aftonbladet	en	
”socialdemokratisk	 kvällstidning”,	 som	 sedan	 1956	 kontrollerats	 politiskt	 av	 LO,	
men	som	överlämnade	ekonomisk	kontroll	till	Schibsted	1996.	
	
För	att	välja	vilka	artiklar	som	skulle	inkluderas	i	studien,	utformade	och	använde	
jag	tre	kriterier	som	skulle	matcha	studiens	syfte,	omfattning,	samt	dess	teoretiska	
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och	metodologiska	utgångspunkter.	Första	kriteriet	var	att	artikeln	skulle	bedömas	
innehålla	någon	argumentation	eller	information	kring	konsumtionsbeteenden,	där	
privatpersoner	framställts	som	subjekt.	Kriterieuppfyllelse	förutsatte	förekomst	av	
ord	som	exempelvis	”privatpersoner”,	”svenskar”,	”vi”	eller	”konsumenter”	i	anslut‐
ning	till	ord	som	beskrev	konsumtionsbeteenden,	som	i	exemplen	”jag	förstår	inte	
att	vi	kan	slänga	så	mycket	mat”	och	”svenskars	konsumtion	av	nötkött	och	ost	är	
fortsatt	hög”.	Andra	kriteriet	var	att	förändringar	i	privatpersoners	generella	eller	
specifika	konsumtionsbeteenden	skulle	bedömas	vara	framställda,	konsekvent	och	
i	klartext,	som	nödvändiga	för	att	minska	negativ	påverkan	på	den	globala	miljön.	
Kriterieuppfyllelse	förutsatte	att	ett	överskott	eller	ett	underskott	av	ett	beteende	i	
relation	till	en	miljökonsekvens	någonstans	i	artikeln	beskrivits	i	klartext,	antingen	
i	 samma	 formulering,	 exempelvis	 ”vår	 överkonsumtion	 förstör	 miljön”,	 eller	 i	
åtskilda	formuleringar,	exempelvis	”Vi	flyger	mycket.	.	.	.	Flygresor	påverkar	miljön	
negativt.”.	Det	förutsatte	också	att	argumentation	eller	problematisering	i	artikeln	
skulle	vara	i	linje	med	den	tes	som	anges	i	kriteriet,	som	i	exemplet	”en	ny	studie	
visar	att	bilkörning	inte	påverkar	miljön,	men	granskningar	avslöjar	att	slutsatsen	
bygger	på	en	helt	missvisande	rapportering	av	resultaten”.	Tredje	kriteriet	var	att	
en	central	del	av	artikelns	argumentation	eller	information	skulle	bedömas	bidra	till	
att	peka	på	vikten	av	förändringar	i	privatpersoners	konsumtionsbeteenden	för	att	
minska	negativ	påverkan	på	den	globala	miljön.	Artiklar	där	sådan	argumentation	
eller	information	bedömdes	utgöra	mindre	än	fem	procent	av	artikelns	textmassa	
skulle	 uteslutas.	 Artiklar	 skulle	 också	 uteslutas	 om	 sådan	 argumentation	 eller	
information	endast	bedömdes	förekomma	kortfattat	som	stöd	för	teser	irrelevanta	
för	studiens	syfte,	som	i	exemplet	”Minskad	köttkonsumtion	skulle	bidra	till	färre	
matförgiftningar,	och	dessutom	vara	bra	för	miljön.	Antalet	matförgiftningar	skulle	
också	minskas	om	(.	.	.)”.	Generellt	skulle	en	artikel	uteslutas	om	uppfyllelse	av	något	
av	 de	 tre	 kriterierna	 fortfarande	 bedömdes	 vara	 tveksam	 efter	 två	 noggranna	
genomläsningar	med	minst	en	timmes	mellanrum.	Generellt	skulle	också	dubbletter	
och	tidigare	upplagor	av	samma	artikel	uteslutas.	
	
De	57	artiklar	som	jag	bedömde	uppfyllde	kriterierna	för	inkludering	innehöll	totalt	
164	856	tecken	exklusive	blanksteg,	och	30	525	ord.	Artikellängd	sträckte	sig	från	
76	till	1205	ord,	med	ett	genomsnitt	på	536	ord.	Skribenterna	hade	olika	anknytning	
till	 Aftonbladet,	 och	 såväl	 journalister	 som	 ledningsredaktion	 och	 externa	
debattörer	fanns	representerade.	Bland	externa	debattörer	fanns	personer	med	an‐
knytning	 till	 stora	 politiska	 mitten‐,	 vänster‐	 och	 högerpartier,	 Svenska	 Natur‐
skyddsföreningen,	 Klimataktion,	 Köttfri	 måndag,	 Svenskt	 Kött,	 Svensk	 mat‐	 och	
miljöinformation,	 Jordbruksverket,	 En	 köpfri	 dag,	 Charity	 International,	 samt	 en	
kommunikations‐	och	PR‐utbildning.	Olika	artikeltyper	fanns	också	representerade.	
Vissa	artiklar	uppfattade	jag	hade	en	mer	passiv,	strikt,	nyhetsrapporterande	stil,	
främst	 de	 som	 på	 Aftonbladets	 webbsida	 hade	 sorterats	 under	 ”Nyheter”	 och	
”Senaste	nytt”	(Aftonbladet,	2014).	Andra	uppfattade	jag	hade	ett	mer	aktivt	språk	
med	 uttalade	 åsikter	 och	 värdeladdade	 ord,	 såsom	 artiklar	 som	 hade	 sorterats	
under	 ”Kolumnister”,	 ”Ledare”	 och	 ”Debatt”.	Medan	 vissa	 artiklar	 hade	 sorterats	
efter	artikeltyp	och	stil,	så	hade	andra	artiklar	sorterats	efter	mer	innehållsmässiga	
teman.	 Dessa	 var	 ”Klimathotet”,	 ”Sofis	 mode”,	 ”Wendela”,	 ”Viktklubb”,	 ”Pryl”,	
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”Kultur”,	”Mat	&	Vin”,	”Bostad	&	inredning”,	”Hälsa”,	och	”Min	Ekonomi”.	För	detaljer	
kring	varje	enskild	artikel,	se	Bilaga	1.	
	
Tabell	2.	Kriterier	för	tillämpningar	av	begrepp	under	analys	av	artiklar.	
	

Begrepp	
	

	

Kriterium	
	

Exempel	

	

Biosfäriska	värderingar	
(Biospheric	Values)	

	

Resonemang	där	
biosfäriska	objekt	
värderas	

	

”Andra	arter	har	rätt	att	
behandlas	med	respekt”;	
”Minskade	utsläpp	
skyddar	andra	arter”	

	

Altruistiska	värderingar	
(Altruistic	Values)	

	

Resonemang	där	
altruistiska	objekt	
värderas	

	

”Människor	vi	inte	känner	
har	rätt	till	hälsa”;	
”Minskade	utsläpp	
möjliggör	välmående	för	
kommande	generationer”

	

Egoistiska	värderingar	
(Egoistic	Values)	

	

Resonemang	där	
egoistiska	objekt	
värderas	

	

”Du	och	dina	nära	och	
kära	har	rätt	till	hälsa”;	
”Vi	mår	bra	av	motion”	

	

Ekologisk	världsbild	
(New	Ecological	
Paradigm)	

	

Generellt	resonemang	
kring	människans	
relation	till	naturen	

	

”Slöseri	med	naturresur‐
ser	skadar	miljön	och	
sågar	av	den	gren	vi	
sitter	på”	

	

Konsekvensmedvetenhet	
(Awareness	of	
Consequences)	

	

Fokus	på	om	objekt	som	
kan	värderas	positivt	är	
hotade	av	miljöns	
tillstånd	eller	utveckling	

	

”Klimatförändringar	
leder	till	sämre	hälsa”;	
”Bilkörning	förvärrar	
klimathotet”	

	

Personlig	
ansvarstillskrivning	
(Ascription	of	
Responsibility)	

	

Fokus	på	var	ansvaret	
ligger	för	miljöns	
tillstånd	eller	utveckling	

	

”Miljön	är	allas	ansvar”;	
”Privatpersoners	val	att	
köra	bil	bidrar	till	
miljöförstöring”	

	

Påverkanstilltro	
(Outcome	Efficacy)	

	

Fokus	på	grad	av	nytta	
med	privatpersoners	
insatser	för	miljön	

	

”Din	livsstil	gör	skillnad	
för	miljön”;	”Genom	att	
minska	sin	bilkörning	
bidrar	var	och	en	till	en	
bättre	miljö”	

	

Personliga	normer	att	
agera	miljövänligt	
(Personal	Norms)	

	

Fokus	på	upplevelser	av	
att	följa	eller	bryta	mot	
personliga	normer	att	
agera	miljövänligt	

	

”Det	känns	viktigt	för	
mig	att	leva	miljö‐
vänligt”;	”Jag	får	dåligt	
samvete	om	jag	kör	bil	
korta	sträckor”	
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Tillämpningar	av	begrepp	
Under	denna	rubrik	förtydligas	hur	 jag	tillämpat	begreppen	i	studiens	version	av	
VBN‐teorin,	närmare	bestämt	vilka	kriterier	jag	använt	under	analysen	av	artiklarna	
för	att	bedöma	vilka	formuleringar	som	skulle	sorteras	under	vilka	begrepp.	Tydliga	
formuleringar	 i	 klartext	 skulle	 alltid	 eftersträvas	 som	 grund	 för	 sortering.	
Begreppsspecifika	kriterier	och	exempel	redovisas	i	Tabell	2.	
	
Exemplen	 i	 Tabell	 2	 är	 formulerade	 i	 linje	 med	 tidigare	 beskrivna	 begrepps‐
definitioner,	men	även	motsatser	och	ifrågasättanden	av	exemplen	skulle	sorteras	
under	samma	begrepp.	Om	samma	formulering	uppfyllde	kriterierna	för	fler	än	ett	
begrepp,	 så	 skulle	 den	 sorteras	 under	 samtliga	 av	 dessa.	 Eftersom	 kriterierna	
härletts	ur	begreppsdefinitionerna	var	ett	visst	överlapp	väntat.	
	
Datainsamling	
För	artikelsökning	 använde	 jag	Mediearkivet	 (Retriever	 Sverige,	 2014)	 via	Umeå	
universitetsbibliotek.	Tjänsten	möjliggjorde	dock	inte	åtkomst	till	de	artiklar	från	
Aftonbladets	 webbsida,	 som	 ursprungligen	 publicerats	 som	 låst	 betalmaterial.	
Genom	testsökningar	kom	jag	fram	till	att	sökorden	konsumtion,	miljö,	hållbar	och	
grön	gav	relevanta	träffar	i	relation	till	syftet	när	jag	använde	följande	söksträng:	
konsumtion*	AND	(miljö*	OR	grön*	OR	hållbar*)	ANDNOT	miljon?*.	Jag	applicerade	
söksträngen	 på	 såväl	 rubriker	 som	 övrig	 text,	 avgränsat	 till	 Aftonbladets	
webbinnehåll	mellan	1	november	2006	och	20	februari	2014,	och	sparade	samtliga	
av	träfflistans	308	artiklar	i	fulltextformat.	I	samspel	med	dessa	artiklar	utvecklade	
jag	 kriterier	 för	 inkludering	 (se	Undersökningsunderlag).	 Därefter	 granskade	 jag	
artiklarna	 översiktligt,	 vilket	 underlättades	 av	 att	 markera	 alla	 sökord	 från	 den	
använda	söksträngen,	och	uteslöt	artiklar	där	jag	snabbt	kunde	fastställa	att	de	inte	
uppfyllde	kriterierna	för	 inkludering.	Återstående	artiklar	 läste	 jag	noggrant	 i	sin	
helhet	 och	 utvärderade	 kriterieuppfyllelse,	 vartefter	 de	 slutgiltiga	 57	 artiklarna	
återstod.	Genom	att	sedan	följa	de	hämtade	artikelversionernas	bifogade	länkar	till	
sina	ursprungliga	publiceringsplatser	på	Aftonbladets	webbsida,	kunde	jag	samla	in	
information	 om	 skribenters	 namn	och	 artiklars	 kategorisering	 på	webbsidan	 (se	
Bilaga	1),	information	som	ofta	saknades	i	Mediearkivets	artikelversioner.	
	
Analys	
Hela	den	tematiska	analysen	genomförde	jag	utifrån	riktlinjer	utformade	av	Braun	
och	Clarke	(2006).	Klassificering	och	sortering	av	data	gjorde	jag	i	OpenCode	4.02	
(ITS	 &	 Enheten	 för	 epidemiologi	 och	 global	 hälsa,	 2013).	 Jag	 bearbetade	 och	
analyserade	 all	 text	 i	 de	 inkluderade	 artiklarna,	 vilket	 innefattade	 rubriker,	
ingresser,	brödtext,	faktarutor	med	mera.	Först	läste	jag	igenom	hela	datamaterialet	
noggrant,	testade	de	på	förhand	utformade	kriterierna	för	tillämpningar	av	begrepp,	
samt	gjorde	noteringar	kring	svårigheter	som	uppstod	i	bedömningarna.	Med	stöd	
av	noteringarna	förfinade	och	testade	jag	kriterierna	ytterligare,	tills	jag	upplevde	
att	 de	 möjliggjorde	 konsekventa	 bedömningar	 av	 alla	 relevanta	 delar	 av	
datamaterialet.	Utifrån	de	slutgiltiga	kriterierna	 (se	Kriterier	 för	 tillämpningar	av	
begrepp)	 kodade	 jag	 sedan	 all	 data.	 Med	 andra	 ord	 identifierade,	 namngav	 och	
sorterade	jag	korta	textutdrag,	som	jag	bedömde	innehöll	meningsfull	information	i	
relation	 till	 de	 enskilda	 begreppen	 i	 studiens	 version	 av	 VBN‐teorin.	 Jag	 kodade	
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också	konsumtionsbeteenden	som	jag	bedömde	uppmuntrades	eller	avråddes	ifrån.	
Bedömningar	 baserades	 på	 formuleringar	 i	 klartext	 om	 beteendens	 miljökonse‐
kvenser,	eller	på	formuleringar	där	beteenden	i	klartext	uppmuntrats	eller	avråtts	
ifrån	med	hänvisning	till	miljön.	
	
Under	kodningen,	som	är	en	viktig	del	av	tematisk	analys	(Braun	&	Clarke,	2006),	
lät	 jag	 textutdragens	 längd	 variera	 med	 relevanta	 meningsbärande	 enheters	
avgränsning	 och	 avstånd	 från	 varandra,	 samt	med	hur	mycket	 relaterad	 text	 jag	
bedömde	som	väsentlig	för	varje	meningsbärande	enhet.	En	meningsbärande	enhet	
skulle	utgöras	av	den	minsta	möjliga	textmängd	som	kunde	uppfylla	något	kriterium	
för	 begreppstillämpning.	 Samtidigt	 som	 jag	 eftersträvade	 att	 meningsbärande	
enheter	skulle	hållas	åtskilda	från	varandra,	så	eftersträvade	jag	också	att	textutdrag	
skulle	 innehålla	 tillräckligt	mycket	meningsfull	 och	 relaterad	 information	 för	 att	
vara	begripliga	även	efter	att	de	sorterats	och	tagits	ur	sina	ursprungliga	samman‐
hang.	 Varje	 textutdrag	 fick	 en	 kod	 för	 varje	 relevant	 meningsbärande	 enhet	 jag	
kunde	 identifiera	 i	 det,	 vilket	 gjorde	 att	 det	 kunde	 sorteras	 under	 en	 eller	 fler	
kategorier.	Med	detta	förfarande	antog	jag	att	kodningen	skulle	tillföra	så	menings‐
full	och	användbar	 information	som	möjligt	 inför	 identifiering	och	granskning	av	
potentiella	teman.	
	
Efter	 att	 jag	 systematiskt	 kodat	 all	 relevant	 information	 jag	 kunde	 hitta	 i	 data‐
materialet,	sorterade	jag	in	koderna	i	preliminära	teman,	i	enlighet	med	Braun	och	
Clarkes	 (2006)	 riktlinjer.	 Övergripande	 teman	 baserade	 jag	 på	 enskilda	 begrepp	
från	 studiens	 version	 av	 VBN‐teorin,	 medan	 jag	 baserade	 underteman	 på	
begreppens	gestaltningar	 i	 datamaterialet.	 Jag	 sorterade	varje	 enskild	kod	under	
högst	 ett	 undertema.	 Därefter	 granskade	 jag	 samtliga	 underteman,	 genom	 att	
kontrollera	dem	mot	de	ursprungliga	 textutdrag	 som	de	 skulle	 representera.	Vid	
behov	sorterade	jag	om	koder	och	formulerade	om	teman.	Överensstämmelser	inom	
och	avgränsningar	mellan	underteman	eftersträvades.	I	nästa	steg	läste	jag	igenom	
hela	 datamaterialet	 ännu	 en	 gång.	 I	 samband	 med	 det	 säkerställde	 jag	 att	
identifierade	underteman	representerade	aspekter	av	hela	datamaterialet	på	de	sätt	
som	avsetts.	Jag	kompletterade	och	förfinade	då	också	kodningen	med	hänsyn	till	de	
underteman	som	identifierats.	Därefter	kontrollerade	jag	samtliga	underteman	mot	
sina	respektive	textutdrag	en	sista	gång.	Jag	gav	de	färdiga	undertemana	samman‐
fattande	 namn	 och	 definitioner,	 och	matchade	 dem	 till	 textutdrag	 inför	 resultat‐
presentationen.	
	
Efter	slutförd	tematisk	analys	enligt	Braun	och	Clarke	(2006),	kunde	jag	med	hjälp	
av	koder	och	teman	sammanställa	data	över	hur	många	artiklar	varje	undertema	
fanns	representerat	i.	Jag	kunde	också	sammanställa	data	över	vilka	konsumtions‐
beteenden	 som	under	 kodningen	bedömts	 uppmuntras	 eller	 avrådas	 ifrån.	 Först	
sorterade	 jag	 dock	 samtliga	 62	 beteendekoder	 under	 mer	 generella	 beteende‐
kategorier.	 Varje	 enskild	 kod	 sorterades	 under	 exakt	 en	 kategori.	 Därefter	
kontrollerade	jag	hur	många	artiklar	varje	kategori	fanns	representerad	i.	Jag	ville	
med	 detta	 underlätta	 en	 övergripande	 diskussion	 kring	 konsumtionsbeteendena	
utifrån	ett	miljömässigt	konsekvensperspektiv.	Slutligen	valde	jag	ut	textutdrag	från	
datamaterialet	som	enligt	mina	tolkningar	förmedlade	kärnan	i	varje	kategori.	
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Författarens	reflexivitet	
I	denna	studie	betraktade	jag	mig	som	ett	subjektivt	verktyg,	vars	funktion	var	att	
identifiera	 ett	 relevant	 syfte,	 välja	 ut	 ett	 datamaterial	 och	 skapa	 en	 användbar	
förståelse	 av	 det.	 Därför	 eftersträvade	 jag	 tydlighet	 i	 beskrivning	 av	 forsknings‐
processens	riktlinjer	och	förutsättningar.	I	följande	stycken	klargörs	några	väsent‐
liga	aspekter	av	min	förförståelse,	mina	motiv	och	min	position.	
	
Vid	tiden	för	studiens	planering	och	genomförande	upplevde	jag	mig	se	stora	miljö‐	
och	resursrelaterade	problem	och	utmaningar,	som	mänskligheten	stod	inför.	För	
att	 kunna	 hantera	 dem	 framstod	 för	 mig	 förändringar	 i	 samhällsstrukturer,	
värderingar	 och	 levnadssätt	 som	 nödvändiga.	 Som	 psykologistudent	 ville	 jag	
utforska	hur	psykologisk	kunskap	kunde	användas	för	att	bidra	till	att	 förstå	och	
hantera	miljörelaterade	problem	och	utmaningar.	Jag	hade	före	studiens	planering	
inte	några	förkunskaper	i	specifikt	miljöpsykologi,	men	jag	såg	uppsatskursen	som	
en	möjlighet	att	tillägna	mig	sådana.	
	
Före	studiens	genomförande	tyckte	jag	mig	uppfatta	att	svensk	kultur	i	huvudsak	
präglades	av	egoistiska	(Egoistic)	och	altruistiska	(Altruistic)	värderingar	(Values),	
och	att	biosfäriska	(Biospheric)	värderingar	i	allmänhet	lyste	med	sin	frånvaro	eller	
underordnades	 andra	 värden.	 Jag	 antog	 också	 att	 datamaterialet	 skulle	 visa	 sig	
spegla	denna	kultur.	För	att	inte	färgas	av	sådana	eller	andra	förutfattade	meningar	
under	analysen,	lade	jag	extra	stor	vikt	på	att	säkerställa	att	tolkningar	inte	gjordes	
selektivt	för	att	bekräfta	eller	motbevisa	sådana	idéer,	utan	att	de	strikt	följde	de	
riktlinjer	jag	utformat	för	analysen.	
	
Etiska	överväganden	
Jag	 kunde	 inte	 urskilja	 några	 riktlinjer	 angående	 samtycke	 och	 konfidentiell	
databehandling	 för	 forskning	 på	 publicerat	 material	 i	 Vetenskapsrådets	 (2011)	
etiska	 riktlinjer.	 Jag	 gjorde	 dock	 bedömningen	 att	 författarna	 till	 studiens	
analyserade	artiklar	vid	publicering	hade	samtyckt	till	att	artiklarna	skulle	kunna	
komma	 att	 granskas,	 kommenteras	 och	 citeras	 av	 andra	 aktörer	 i	 det	 offentliga	
rummet.	Vidare	fann	jag	att	upphovsrättslagen	verkade	kräva	att	referenser	skulle	
anges	vid	citering	av	publicerade	artiklar.	Således	var	inte	avidentifiering	möjlig.	För	
att	bättre	möjliggöra	granskning	och	utvärdering	av	studiens	tolkningar,	behövde	
jag	 citera	 enskilda	 artiklar.	 Jag	 gjorde	 dock	 detta	med	 aktsamhet	 och	 i	 syfte	 att	
exemplifiera	generella	fenomen,	och	eftersträvade	ett	respektfullt	förhållningssätt	
mot	artiklarnas	författare	under	hela	forskningsprocessen.	
	
	

Resultat	
	
Efter	 slutförd	 tematisk	 analys	 (Braun	 och	 Clarke,	 2006)	 hade	 jag	 identifierat	 14	
underteman	och	sorterat	dem	under	sex	övergripande	teman.	Övergripande	teman	
och	underteman,	samt	i	hur	många	av	de	57	artiklarna	jag	kunde	identifiera	varje	
undertema,	redovisas	i	Tabell	3.	Samtliga	teman	presenteras	också	utförligare	under	
egna	rubriker,	tillsammans	med	exemplifierande	citat	från	datamaterialet.	
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Tabell	 3.	Övergripande	 teman,	underteman	 samt	 i	hur	många	av	de	57	artiklarna	
respektive	undertema	kunde	identifieras	under	analysen.	
	

Övergripande	tema	
	

	

Undertema	
	

Förekomst

	

Värderingar	
	

Andra	arters	överlevnad	och	rättigheter	
	

15/57
	

	
	

Generell	mänsklig	välfärd	
	

23/57
	 	

Tillfredsställelse	av	dina	självcentrerade	
behov	och	begär	

	

38/57

	 	

Kortsiktig	självnytta	inte	viktigast	
	

7/57
	 	

Dina,	mänsklighetens	och	naturens	
intressen	kan	mötas	

	

21/57

	

Ekologisk	världsbild	
	

Människan	gräver	sin	egen	grav	
	

6/57
	

Konsekvensmedvetenhet	
	

Andra	arter	hotas	och	utrotas	
	

8/57
	 	

Miljön	hotas	och	förstörs	
	

28/57
	 	

Totala	hot	växer	och	närmar	sig	
	

19/57
	

Ansvarstillskrivning	
	

Större	krafter	bör	leda	vägen	
	

23/57
	 	

Vi	har	ett	kollektivt	ansvar	att	förändra	
	

13/57
	 	

Som	konsument	har	du	ett	ansvar	
	

14/57
	

Påverkanstilltro	
	

Vad	och	hur	mycket	du	konsumerar	
bidrar	till	att	göra	skillnad	

	

13/57

	

Personliga	normer	att	
agera	miljövänligt	

	

Ditt	miljösamvete	påverkas	av	ditt	
konsumtionsbeteende	

	

7/57

	

Beteendeuppmaningar	
	

Kassera	saker	mer	miljövänligt	
	

2/57
	 	

Minska	fossilbränslekrävande	
självtransport	

	

14/57

	 	

Ersätt	mer	animalisk	mat	med	
vegetabilisk	

	

15/57

	 	

Konsumera	miljövänligare	mat	i	övrigt	
	

9/57
	 	

Konsumera	miljövänligare	i	övrigt	
	

14/57
	 	

Minska	överflödig	konsumtion	i	övrigt	
	

25/57
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Sortering	 av	 beteendekoder	 resulterade	 i	 att	 jag	 identifierade	 sex	 kategorier	 av	
konsumtionsbeteenden.	 Jag	 valde	 att	 presentera	 dessa	 som	 underteman	 till	 ett	
sjunde	övergripande	tema,	som	jag	gav	namnet	Beteendeuppmaningar.	 I	slutet	av	
Tabell	3	 redovisas	kategorierna,	 samt	 i	hur	många	av	de	57	artiklarna	 jag	kunde	
identifiera	dem.	Likt	ovan	nämnda	teman	presenteras	de	också	utförligare	under	
egna	rubriker	tillsammans	med	exemplifierande	citat.	
	
Värderingar	
Det	 övergripande	 temat	 Värderingar	 innefattar	 sådant	 som	 jag	 bedömde	 som	
budskap	relaterade	till	begreppen	biosfäriska	(Biospheric),	altruistiska	(Altruistic)	
och	egoistiska	(Egoistic)	värderingar	(Values).	Det	innefattar	fem	underteman.	De	
tre	första	av	dessa	sammanfattar	utdrag	där	jag	bedömde	att	objekt	under	någon	av	
de	tre	värderingstyperna	värderades	positivt.	Det	fjärde	sammanfattar	utdrag	där	
jag	bedömde	att	egoistiska	värderingar	 ifrågasattes,	och	det	 femte	utdrag	där	 jag	
bedömde	 att	 egoistiska,	 biosfäriska	 och/eller	 altruistiska	 objekt	 gemensamt	
värderades	positivt.	
	

Andra	arters	överlevnad	och	rättigheter	
I	15	av	57	artiklar	förekom	utdrag	där	jag	bedömde	att	specifikt	biosfäriska	värden	
betonades.	Generellt	 låg	 fokus	på	andra	arters	 rättigheter	och	värde,	 i	 synnerhet	
djurs.	Ofta	hänvisades	till	djurens	situation	när	argument	för	minskad	konsumtion	
av	 animaliska	 livsmedel	 framfördes.	 Det	 fördes	 också	 ofta	 resonemang	 kring	
utrotade	 eller	 hotade	 djurarter	 och	 ekosystem,	 och	 det	 framgick	 att	 sådana	
konsekvenser	och	hot	inte	var	önskvärda,	
	

Ett	 annat	 skäl	 att	 skippa	 animaliska	 produkter	 är	 att	 bryr	 sig	 om	 våra	
medvarelser.	Över	50	miljarder	landlevande	djur	plågas	och	dödas	varje	år	för	
att	till	slut	hamna	som	mat	på	våra	tallrikar.	Räknar	vi	in	fiskarna	får	vi	lägga	
till	ytterligare	några	nollor.	(Lindström,	2010)	

	
Generell	mänsklig	välfärd	

I	23	av	57	artiklar	förekom	utdrag	där	jag	bedömde	att	specifikt	altruistiska	värden	
betonades.	 Fokus	 låg	 där	 på	 rättvisa,	 hälsa	 och	 välfärd	 för	människor	 i	 fattigare	
länder,	 men	 till	 viss	 del	 även	 för	 människor	 i	 Sverige	 generellt.	 Ofta	 lyftes	
rättviseaspekten	 fram	 som	 värdefull	 att	 beakta	 vid	 konsumtionsval.	 Ibland	
betonades	också	värdet	av	kommande	generationers	överlevnad	och	välfärd,	
	

Så	 tillverkas	 etiska	 kläder	 .	 .	 .	 Arbetarna	 jobbar	 under	 rimliga	
arbetsförhållanden,	har	löner	som	går	att	leva	på	och	möjlighet	till	utbildning.	
Barnarbete	är	förbjudet.	(Aftonbladet,	bifogat	i	Ritzén,	2007)	
	
Tillfredsställelse	av	dina	självcentrerade	behov	och	begär	

I	38	av	57	artiklar	förekom	utdrag	där	jag	bedömde	att	specifikt	egoistiska	värden	
betonades.	Detta	tog	sig	många	olika	uttryck.	I	flera	utdrag	fördes	resonemang	kring	
hur	den	egna	hälsan	och	livskvalitén	kan	förbättras,	exempelvis	genom	val	av	mat,	
livsstil	och	arbete.	Resonemang	kring	lustfylld	konsumtion	var	också	vanliga.	Resor,	
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shopping,	bekvämlighet	och	lyx	beskrevs	ofta	som	något	njutbart	och	åtråvärt.	Att	
få	mer	pengar	över	beskrevs	också	som	något	eftersträvansvärt,	
	

De	bloggar	som	fanns	propsade	på	puderfärgade	ekokläder,	rovor,	menskopp	
och	flytt	till	skogstuva.	Men	jag	är	nog	som	du.	Vill	fortsätta	bo	bekvämt,	jobbar	
som	 en	 galning,	 har	 barn,	 vill	 ha	 ett	 liv,	 förverkliga	 mig	 själv	 och	 ha	
glitterklänning,	god	mat	och	smink	till	vardags.	(Andersson,	2009)	

	
Kortsiktig	självnytta	inte	viktigast	

I	 sju	 av	 57	 artiklar	 förekom	 utdrag	 där	 jag	 bedömde	 att	 egoistiska	 värden	
ifrågasattes.	I	dessa	ställdes	olika	värden	mot	varandra.	Enligt	mina	tolkningar	togs	
då	uttalat	avstånd	från	egoistiska	värden,	såsom	att	låta	sig	styras	av	egen	bekväm‐
lighet	 eller	 egna	begär,	 samtidigt	 som	andra	 värden	betonades	mer	 eller	mindre	
uttalat,	
	

Det	 är	 alltså	 världen	 som	 behöver	 räddas,	 inte	 karriärer	 eller	 kapital.	 Vi	
behöver	visioner	och	samtal,	inte	strävan	till	makt	och	slutna	rum.	.	.	.	Målet	är	
inte	 oss	 själva,	 utan	 en	 nödvändig	 samhällsomställning.	 (Pihlstrand‐Trulp,	
2011)	

	
Dina,	mänsklighetens	och	naturens	intressen	kan	mötas	

I	21	av	57	artiklar	förekom	utdrag	där	jag	bedömde	att	egoistiska	och	biosfäriska	
eller	altruistiska	värden	lyftes	fram	som	förenliga.	I	dessa	tolkade	jag	innebörden	
som	att	exempelvis	biosfäriska	intressen	inte	hotade	egoistiska,	utan	att	de	kunde	
fås	 att	 samexistera	 och	 i	 många	 fall	 även	 berika	 varandra.	 Detta	 kunde	 uppnås	
antingen	genom	bibehållen,	men	mer	medveten,	lustfylld	konsumtion,	eller	genom	
generellt	minskad	konsumtion,	
	

Christer	Sanne	är	docent	i	samhällsplanering	och	hans	slutsats	är:	 Jobbar	vi	
mindre	 innebär	 det	 förutom	 mer	 livskvalité	 och	 ökad	 jämställdhet	 att	 vi	
konsumerar	 mindre.	 .	 .	 .	 En	 ständigt	 ökande	 konsumtion	 bidrar	 till	 ökad	
miljöförstöring	och	växthuseffekter.	(Gröning,	2007)	
	

Ekologisk	världsbild	
Det	 övergripande	 temat	Ekologisk	 världsbild	 innefattar	 sådant	 som	 jag	 bedömde	
som	 budskap	 relaterade	 till	 begreppet	 ekologisk	 världsbild	 (New	 Ecological	
Paradigm).	Det	 innefattar	ett	undertema,	och	det	är	 i	 linje	med	begreppet.	Under	
analysen	hittade	jag	inget	som	jag	bedömde	ifrågasatte	eller	presenterade	alternativ	
till	en	ekologisk	världsbild.	
	

Människan	gräver	sin	egen	grav	
I	sex	av	57	artiklar	förekom	utdrag	som	jag	bedömde	förespråkade	aspekter	av	en	
ekologisk	 världsbild	 som	 kan	 klassas	 som	 uppfattningar	 (Beliefs).	 Utdragen	
innefattade	 resonemang	 kring	 ekologins	 sårbarhet,	 planetens	 knappa	 resurser,	
människans	beroende	av	dessa,	och	en	nuvarande	ohållbar	utveckling	i	relation	till	
planeten	och	dess	resurser,	
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I	kvällens	avsnitt	av	`Planeten`	användes	Påsköns	utveckling	som	ett	exempel	
på	 hur	 en	 ekologisk	 kollaps	 till	 slut	 också	 ledde	 fram	 till	 att	 samhället	
raserades.	 .	 .	 .	 Om	 samma	 sak	 skulle	 hända	 över	 hela	 planeten	 finns	 ingen	
annan	planet	att	hämta	resurserna	från.	De	fem	extra	jordklot,	som	behövs	om	
dagens	utveckling	fortsätter,	finns	inte.	(Fagerholm,	2006)	

	
Konsekvensmedvetenhet	
Det	övergripande	temat	Konsekvensmedvetenhet	innefattar	sådant	som	jag	bedömde	
som	 budskap	 relaterade	 till	 begreppet	 konsekvensmedvetenhet	 (Awareness	 of	
Consequences).	Det	 innefattar	 tre	underteman,	som	alla	är	 i	 linje	med	begreppet.	
Under	analysen	hittade	jag	inget	som	jag	bedömde	ifrågasatte	att	miljöns	tillstånd	
eller	utveckling	skulle	vara	hotfull	på	ett	eller	annat	sätt.	Däremot	bedömde	jag	att	
de	 objekt	 som	 beskrevs	 som	 hotade	 ofta	 var	 att	 betrakta	 som	 generella	 och	
abstrakta.	Detta	gäller	i	synnerhet	de	utdrag	som	sammanfattas	av	andra	respektive	
tredje	undertemat.	
	

Andra	arter	hotas	och	utrotas	
I	 åtta	 av	 57	 artiklar	 förekom	 utdrag	 där	 jag	 bedömde	 att	 hot	 mot	 andra	 arter	
betonades.	Detta	innefattade	generellt	och	specifikt	fokus	på	negativa	tillstånd	och	
negativ	utveckling	av	ekosystem	och	mångfald	i	såväl	land‐	som	vattenmiljö.	Ibland	
benämndes	 specifika	 djurgruppers	 och	 djurarters	 populationer.	 I	 samtliga	 fall	
beskrevs	negativa	 tillstånd	och	negativ	utveckling	helt	eller	delvis	som	följder	av	
människans	agerande,	
	

De	flesta	djurarterna	har	minskat	med	cirka	30	procent,	rapporterar	WWF.	.	.	.	
Tropikerna	är	mest	illa	ute.	Där	har	mångfalden	minskat	med	drygt	50	procent,	
genom	avskogning	och	markomvandling.	(Vidlund	&	Österberg,	2008)	
	
Miljön	hotas	och	förstörs	

I	28	av	57	artiklar	förekom	utdrag	där	 jag	bedömde	att	hot	mot	miljön	påtalades	
kortfattat.	I	dessa	låg	fokus	på	miljöns	mer	övergripande,	negativa	utveckling,	och	
hur	den	hängde	ihop	med	människans	agerande.	Global	uppvärmning	nämndes	ofta,	
	

En	anledning	är	att	köttdjurens	matsmältning	orskakar	(sic)	stora	utsläpp	av	
metangas	‐	den	största	av	våra	växthusgaser.	 .	 .	 .	Samtidigt	som	köttätandet	
skadar	miljön	så	ökar	svenskarnas	konsumtion	kraftigt.	(Skoglund,	2007)	

	
Totala	hot	växer	och	närmar	sig	

I	19	av	57	artiklar	förekom	utdrag	där	jag	bedömde	att	miljöns	utveckling	beskrevs	
som	 ett	 mycket	 omfattande	 hot	 som	 kom	 allt	 närmare.	 Utdragen	 innefattade	
mestadels	 fokus	 på	 klimatförändringar	 med	 katastrofala	 konsekvenser	 för	
mänskligheten.	 I	 utdragen	 kopplades	 ofta	 utvecklingen	 ihop	 med	 människans	
agerande.	 Fortsatt	 agerande	 i	 samma	 linje	 beskrevs	 då	 som	 något	 som	 skulle	
förvärra	hotet,	
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Nyligen	meddelade	Världsbanken	att	världen	riskerar	att	gå	mot	fyra	graders	
uppvärmning	redan	år	2060	om	inte	mer	görs	för	klimatet.	Det	är	en	tempera‐
turökning	 som	 kommer	 få	 oerhört	 allvarliga	 konsekvenser	 för	 många	
människor	världen	över.	(Paulsson,	2013)	

	
Ansvarstillskrivning	
Det	 övergripande	 temat	 Ansvarstillskrivning	 innefattar	 sådant	 som	 jag	 bedömde	
som	budskap	relaterade	till	begreppet	personlig	ansvarstillskrivning	(Ascription	of	
Responsibility).	Det	innefattar	tre	underteman.	Jag	bedömde	att	det	första	av	dem	
sammanfattade	utdrag	 som	betonade	 ansvar	utanför	 individen,	 det	 andra	utdrag	
som	betonade	gemensamt	ansvar,	och	det	tredje	utdrag	som	betonade	individens	
eget	ansvar	för	miljöns	tillstånd	eller	utveckling.	
	

Större	krafter	bör	leda	vägen	
I	23	av	57	artiklar	förekom	utdrag	där	jag	bedömde	att	större	krafter	och	aktörer	
pekades	ut	som	ansvariga	för	att	leda	miljöns	utveckling	i	en	hållbar	riktning.	Sådana	
innefattade	 politiker,	 skatter,	 internationella	 styrmedel,	 priser,	 företag,	 föränd‐
ringar	i	samhällssystem	och	teknologisk	utveckling,	
	

Därför	är	priset	det	viktigaste	 för	att	vi	 ska	dra	ner	på	 flygandet	 tror	Peter	
Norberg.	 Thailandsresan	måste	 helt	 enkelt	 bli	 dyrare.	 .	 .	 .	 I	 dag	 diskuteras	
frågan	 när	 EU:s	 miljöministrar	 träffas	 i	 Bryssel.	 Kollektiva	 beslut	 från	
regeringar	 och	 parlament	 är	 nödvändiga	 för	 att	 vi	 ska	 tvingas	 ändra	 våra	
vanor.	(Melén,	2007,	20	december)	

	
Vi	har	ett	kollektivt	ansvar	att	förändra	

I	13	av	57	artiklar	förekom	utdrag	där	jag	bedömde	att	svenskar,	som	delar	av	olika	
kollektiva	 sammanhang,	 tillskrevs	 gemensamt	 ansvar	 för	 miljöns	 tillstånd	 och	
utveckling.	Fokus	låg	där	på	något	som	jag	tolkade	som	ett	område	där	krafter	inom	
och	utanför	 individen	överlappar.	 Sammanfattat	 betonades	det	 i	 utdragen,	 enligt	
min	 tolkning,	 att	 vi	 och	 det	 samhälle	 som	 vi	 utgör	 en	 aktiv	 del	 av	 behöver	 leda	
miljöns	utveckling	i	en	hållbar	riktning,	
	

Samtidigt	brådskar	det	att	minska	utsläppen	av	växthusgaser.	Vi	måste	alltså	
byta	livsstil.	Massbilismen	har	ingen	plats	i	det	gröna	folkhemmet.	(Jakobsson,	
2007)	

	
Som	konsument	har	du	ett	ansvar	

I	14	av	57	artiklar	förekom	utdrag	där	jag	bedömde	att	privatpersoner,	i	egenskap	
av	konsumenter,	 tillskrevs	 ansvar	 för	 sina	bidrag	 till	miljöns	utveckling.	Resone‐
mang	kring	varje	individs	ansvar	i	sina	konsumtions‐	och	livsstilsval	fördes	där,	
	

För	 att	 leva	 så	 miljövänligt	 som	 möjligt	 innebär	 att	 tänka	 igenom	 vad	 vi	
konsumerar,	hur	vi	gör	det	och	varför.	Det	är	inte	alls	krångligt.	Fråga	dig	själv	
vad	du	kan	göra	i	din	vardag.	(Andersson,	2009)	
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Påverkanstilltro	
Det	övergripande	temat	Påverkanstilltro	 innefattar	sådant	 jag	bedömde	som	bud‐
skap	relaterade	till	begreppet	påverkanstilltro	(Outcome	Efficacy).	Det	innefattar	ett	
undertema,	 och	 det	 är	 i	 linje	 med	 begreppet.	 Under	 analysen	 fann	 jag	 inget	 jag	
bedömde	uttalat	ifrågasatte	nyttan	med	privatpersoners	insatser	för	miljön.	
	

Vad	och	hur	mycket	du	konsumerar	bidrar	till	att	göra	skillnad	
I	13	av	57	artiklar	förekom	utdrag	där	jag	bedömde	att	nyttan	med	privatpersoners	
insatser	för	miljön	betonades.	Resonemang	fördes	kring	hur	individer	kan	bidra	till	
en	 bättre	 miljö	 genom	 att	 ändra	 sina	 konsumtionsbeteenden.	 Betydelsen	 av	
konsumtionens	kvalitet	betonades	ofta,	likväl	som	betydelsen	av	dess	kvantitet,	
	

‐	Om	man	vill	göra	en	insats	för	miljön	är	det	bra	att	se	över	hur	mycket	och	
vilket	kött	man	äter.	Man	kan	till	exempel	välja	naturbeteskött,	ekologiska	eller	
klimatcertifierade	 produkter,	 säger	 Anna‐Karin	 Johansson,	 miljöstrateg	 på	
Livsmedelsverket.	(Remius,	2013)	

	
Personliga	normer	att	agera	miljövänligt	
Det	övergripande	temat	Personliga	normer	att	agera	miljövänligt	innefattar	sådant	
som	 jag	 bedömde	 som	 budskap	 relaterade	 till	 begreppet	 personliga	 normer	 att	
agera	miljövänligt	(Personal	Norms).	Det	innefattar	ett	undertema,	och	det	är	i	linje	
med	 begreppet.	 Under	 analysen	 hittade	 jag	 inget	 som	 jag	 bedömde	 ifrågasatte	
positiva	upplevelser	som	följd	av	agerande	i	linje	med	sina	personliga	normer,	eller	
negativa	som	följd	av	brott	mot	dem.	
	

Ditt	miljösamvete	påverkas	av	ditt	konsumtionsbeteende	
I	sju	av	57	artiklar	förekom	utdrag	där	jag	bedömde	att	fokus	låg	på	upplevelser	av	
att	följa	eller	bryta	mot	personliga	normer	att	agera	miljövänligt,	och	att	upplevel‐
serna	hängde	ihop	med	val	av	konsumtionsbeteenden.	Att	 låta	sina	konsumtions‐
beteenden	vara	i	linje	med	sin	uppfattning	om	vad	som	är	miljövänligt,	beskrevs	som	
något	som	bidrog	till	ett	bättre	samvete,	
	

Här	 är	 sex	 tecken	 som	 avslöjar	 om	 du	 behöver	 konsumtionsbanta.	 .	 .	 .	 Du	
känner	en	allt	växande	oro	för	planetens	väl	och	ve.	Tanken	på	resursslöseriet	
ger	dig	dåligt	 samvete.	 .	 .	 .	Det	här	vinner	du...	 .	 .	 .	Gott	 samvete.	Du	gör	en	
konkret	åtgärd	som	minskar	din	miljöpåverkan.	(Aftonbladet,	2008)	

	
Beteendeuppmaningar	
Det	 övergripande	 temat	 Beteendeuppmaningar	 innefattar	 beteenden	 som	 jag	
bedömde	 uppmuntrades	 eller	 avråddes	 ifrån	 med	 hänvisning	 till	 miljön.	 Det	
innefattar	 sex	 underteman,	 som	 utgörs	 av	 kategorier	 som	 jag	 härledde	 under	
sortering	av	samtliga	beteendekoder	i	ömsesidigt	uteslutande	grupper.	Enligt	min	
sortering	 och	 mina	 bedömningar	 sammanfattar	 undertemana	 utdrag	 med	
uppmaningar	 att	 minska	 sin	 konsumtion	 eller	 konsumera	 miljövänligare.	 Mer	
specifikt	fann	jag	att	en	stor	del	av	utdragen	fokuserade	på	fossilbränslekrävande	
självtransport,	matkonsumtion	och	val	mellan	vegetabilisk	och	animalisk	mat.	
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Kassera	saker	mer	miljövänligt	
I	två	av	57	artiklar	förekom	beteendekoder	som	jag	sammanfattat	som	uppmaningar	
att	kassera	saker	på	mer	miljövänliga	sätt.	De	kodade	utdragen	innefattade	enligt	
mina	bedömningar	uppmaningar	att	källsortera	och	att	lämna	in	gamla	elektronik‐
produkter	till	butiken	vid	köp	av	nya,	
	

4	tips	för	miljövänligare	prylar	.	.	.	2.	Återvinning	.	.	.	Sedan	den	1	juli	2000	är	
försäljare	 av	 elektronik	 skyldig	 att	 ta	hand	om	din	gamla	dator	eller	 annan	
elektronikpryl	(även	vitvaror	och	leksaker)	när	du	köper	en	ny.	(Aftonbladet,	
bifogat	i	Hedberg,	2007)	

	
Minska	fossilbränslekrävande	självtransport	

I	14	av	57	artiklar	förekom	beteendekoder	som	jag	sammanfattat	som	uppmaningar	
att	förflytta	sig	mindre	med	fordon	som	förbrukar	större	mängder	fossila	bränslen	
under	drift.	De	kodade	utdragen	innefattade	enligt	mina	bedömningar	uppmaningar	
att	köra	mindre	bil	och	använda	mindre	bränslekrävande	bilar,	att	 flyga	och	resa	
mindre,	inte	transportera	sig	i	onödan,	och	att	hellre	använda	tåg	eller	andra	miljö‐
vänligare	medel	för	självtransport,	
	

Om	50	år	kan	vi	flyga	igen	.	.	.	Meteorolog	Pär	Holmgren:	I	dagsläget	måste	vi	
hitta	 alternativ	 till	 flyget	 .	 .	 .	 Tänk	 bort	 vintersemestern	 i	 Thailand.	 Glöm	
weekendresan	 till	 New	 York.	 För	 att	 rädda	 världen	 från	 en	 miljökatastrof	
måste	de	resälskande	svenskarna	tänka	om.	(Melén,	2007,	14	november)	

	
Ersätt	mer	animalisk	mat	med	vegetabilisk	

I	15	av	57	artiklar	förekom	beteendekoder	som	jag	sammanfattat	som	uppmaningar	
att	minska	sin	konsumtion	av	animalisk	mat	och	ersätta	den	med	vegetabilisk.	De	
kodade	utdragen	innefattade	enligt	mina	bedömningar	uppmaningar	att	äta	mindre	
kött	och	animalisk	mat	i	allmänhet,	mindre	nötkött	och	mejeriprodukter,	och	mer	
vegetabilisk	mat	i	allmänhet,	
	

Per	 Ankersjö	 betonar	 att	 människor	 själva	 ska	 bestämma	 vad	 de	 äter	 och	
varnar	 för	 politiskt	 klåfingrighet.	 Men	 resonemanget	 haltar	 eftersom	
konsumenten	i	dag	inte	betalar	det	fulla	priset	för	vad	överkonsumtionen	av	
animaliska	 produkter	 innebär	 i	 form	 av	 negativ	 miljöpåverkan.	 (Paulsson,	
Thidevall,	Andersson,	Bondeson,	&	Olsson,	2012)	

	
Konsumera	miljövänligare	mat	i	övrigt	

I	 nio	 av	 57	 artiklar	 förekom	 beteendekoder	 som	 jag	 sammanfattat	 som	
uppmaningar	 att	 konsumera	miljövänligare	mat	 i	 övrigt.	Med	 ”i	 övrigt”	 avser	 jag	
uppmaningar	som	inte	specifikt	ställer	vegetabilisk	mat	mot	animalisk.	De	kodade	
utdragen	innefattade	enligt	mina	bedömningar	uppmaningar	att	välja	mat	som	är	
ekologisk,	 närproducerad	 och	 säsongsanpassad,	 att	 inte	 konsumera	 flaskvatten	
eller	hotad	fisk,	samt	att	äta	mindre	godis,	chips,	läsk	och	mikromat,	
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För	varje	familj	som	under	ett	år	går	över	till	eko‐mjölk	kan	en	fotbollsplan	av	
jordbruksmark	 slippa	 bekämpningsmedel	 och	 konstgödsel,	 säger	 Isabella	
Lövin.	(Bohlin,	2007)	

	
Konsumera	miljövänligare	i	övrigt	

I	14	av	57	artiklar	förekom	beteendekoder	som	jag	sammanfattat	som	uppmaningar	
att	 konsumera	miljövänligare	 i	 övrigt.	Med	 ”konsumera	miljövänligare”	avser	 jag	
uppmaningar	att	konsumera	annorlunda,	men	inte	att	konsumera	mindre	eller	helt	
låta	 bli.	 Med	 ”i	 övrigt”	 avser	 jag	 uppmaningar	 som	 inte	 berör	 matkonsumtion,	
fossilbränslekrävande	 självtransport	 eller	 hur	 saker	 bör	 kasseras.	 De	 kodade	
utdragen	 innefattade	 enligt	 mina	 bedömningar	 uppmaningar	 att	 handla	 second	
hand,	 välja	 kvalitetsprodukter	 och	 reparera	 mer,	 välja	 miljömärkta	 varor	 och	
renovera	miljövänligt,	välja	ett	mindre	energikrävande	boende,	hellre	konsumera	
tjänster	än	varor,	och	på	andra	sätt	vara	mer	miljömedveten	i	sina	konsumtionsval,	
	

Har	man	inte	råd	eller	lust	att	köpa	något	ur	de	sprillans	nya	ekokollektionerna	
så	finns	det	ett	alternativ	som	kanske	är	det	absolut	bästa	ur	miljösynpunkt,	
nämligen	 att	 handla	 vintage.	 Eftersom	 inga	 nya	 resurser	 förbrukas	 för	 att	
skapa	 eller	 transportera	 plagget	 gör	 du	 planeten	 och	 oss	 alla	 en	 tjänst.	
(Johansson	&	Karlsson,	2007)	

	
Minska	överflödig	konsumtion	i	övrigt	

I	25	av	57	artiklar	förekom	beteendekoder	som	jag	sammanfattat	som	uppmaningar	
att	minska	sin	överflödiga	konsumtion	i	övrigt.	Med	”i	övrigt”	avser	jag	uppmaningar	
som	inte	specifikt	gäller	minskad	konsumtion	av	fossila	bränslen	genom	minskad	
självtransport.	De	kodade	utdragen	innefattade	enligt	mina	bedömningar	uppman‐
ingar	att	shoppa	och	julhandla	mindre,	slänga	mindre	mat,	sänka	inomhustempera‐
turen	och	stänga	av	hemelektronik,	jobba	mindre	och	generellt	konsumera	mindre,	
	

Att	 det	 fortfarande,	 i	 verkligheten,	 är	 kvinnor	 med	 låginkomst	 som	 bor	 i	
hyresrätter	 som	 genom	hela	 sin	 livsstil	 frestar	 allra	minst	 på	miljön,	 bland	
annat	eftersom	de	helt	enkelt	inte	har	råd	att	konsumera	så	mycket,	är	det	inte	
riktigt	någon	som	låtsas	om	när	eko	ska	bli	lyx.	(Mallik,	2008)	

	
	

Diskussion	
	
Sammanfattat	var	mitt	syfte	med	studien	att	bidra	till	en	miljöfrämjande	kunskaps‐
utveckling,	genom	att	undersöka	och	diskutera	tidningsartiklars	miljöbudskap,	med	
fokus	 på	 konsumtionsbeteenden	 hos	 privatpersoner.	 För	 att	 uppnå	 detta	
analyserade	 jag	 artiklar	 där	 jag	 bedömde	 att	 resonemang	 fördes	 kring	 att	
konsumtionsrelaterade	 beteendeförändringar	 hos	 privatpersoner	 är	 nödvändiga	
för	att	minska	negativ	global	miljöutveckling.	Jag	använde	tematisk	analys	(Braun	&	
Clarke,	2006)	med	utgångspunkt	i	en	egen,	lätt	modifierad	version	av	Sterns	(2000)	
VBN‐teori,	 i	 vilken	 jag	 hade	 försökt	 förtydliga	 dimensioner	 i	 Sterns	 begrepp	
personlig	ansvarstillskrivning	(Ascription	of	Responsibility)	med	hjälp	av	en	studie	
av	Steg	och	De	Groot	(2010).	Som	tillägg	till	den	tematiska	analysen	gjorde	jag	en	
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egen,	kvantitativ	analys,	där	jag	undersökte	och	summerade	hur	ofta	olika	under‐
teman	förekom,	alltså	i	hur	många	av	de	totalt	57	artiklarna	de	förekom.	
	
Min	 första	 frågeställning	 var	 vilka	 budskap	 kring	 miljörelevanta	 konsumtions‐
beteenden	hos	privatpersoner	artiklarna	innehöll,	som	kunde	kopplas	till	studiens	
version	av	VBN‐teorin.	Enligt	min	analys	visade	 sig	 artiklarna	 innehålla	budskap	
som	kunde	kopplas	till	teorins	begrepp.	Jag	kunde	identifiera	relevanta	teman	inom	
varje	 begrepp	 i	 studiens	 version	 av	 VBN‐teorin:	 Biosfäriska,	 altruistiska	 och	
egoistiska	 värderingar	 betonades	 ofta,	 men	 i	 olika	 hög	 utsträckning,	 och	 det	
förekom	att	en	ekologisk	världsbild	förespråkades.	Miljöns	utveckling	beskrevs	ofta	
som	negativ	samt	att	den	utgjorde	ett	generellt	och	omfattande	hot.	Ansvaret	 för	
miljöns	utveckling	och	konsumtionens	miljökonsekvenser	tillskrevs	ofta	individen	
eller	krafter	utanför	 individen,	och	 ibland	betonades	att	kvantitet	och	kvalitet	på	
individens	konsumtionsbeteenden	gör	skillnad	för	miljöns	utveckling.	Det	förekom	
också	 att	 konsumtion	 i	 linje	 med	 uppfattningar	 om	 beteendens	 miljövänliga	
konsekvenser	beskrevs	som	en	lättnad	för	samvetet.	Slutligen	visade	analysen	att	
nästan	 alla	 artiklar	 innehöll	 budskap	 i	 form	 av	 olika	 konsumtionsrelaterade	
beteendeuppmaningar	 med	 hänvisningar	 till	 miljön.	 Dessa	 utgjordes	 av	 upp‐
maningar	att	konsumera	annorlunda	eller	mindre,	och	mer	specifikt	låg	fokus	ofta	
på	matkonsumtion	eller	fossilbränslekrävande	självtransport.	
	
Min	 andra	 frågeställning	 var	 i	 vilken	 utsträckning	 de	 budskap	 jag	 identifierat	 i	
artiklarna	kunde	bedömas	vara	formulerade	i	linje	med	värderingar,	uppfattningar	
och	 normer,	 som	 enligt	 studiens	 version	 av	 VBN‐teorin	 antas	 öka	 chansen	 att	
miljövänliga,	 konsumtionsrelaterade	 beteenden	 utförs.	 Slutligen	 var	 min	 tredje	
frågeställning	hur	miljörelevanta	de	beteendeuppmaningar	jag	kunde	identifiera	i	
artiklarna	var	utifrån	ett	globalt,	miljömässigt	konsekvensperspektiv.	Medan	min	
första	frågeställning	besvaras	helt	i	rapportens	resultatdel,	så	besvaras	min	andra	
respektive	tredje	frågeställning	till	stor	del	i	denna	del	av	rapporten.	
	
Artiklarnas	budskap	tolkade	utifrån	ett	miljöpsykologiskt	aktörsperspektiv	
För	att	besvara	studiens	andra	frågeställning,	så	diskuterar	jag	först	om	de	budskap	
varje	undertema	avser	representera	kan	bedömas	vara	i	linje	med	definitioner	av	
miljömässigt	 fördelaktiga	 attitydfaktorer	 i	 studiens	 version	 av	 VBN‐teorin,	 alltså	
vissa	typer	av	värderingar,	uppfattningar	och	normer.	Därefter	vidareutvecklar	jag	
diskussionen	genom	att	tolka	studiens	kvantitativa	resultat.	
	

Värderingar	
Undertemana	Andra	arters	överlevnad	och	rättigheter,	Generell	mänsklig	välfärd	och	
Tillfredsställelse	av	dina	självcentrerade	behov	och	begär	sammanfattar	budskap	som	
jag	 bedömde	 betonade	 specifikt	 biosfäriska,	 altruistiska	 respektive	 egoistiska	
värderingar.	 Kortsiktig	 självnytta	 inte	 viktigast	 sammanfattar	 budskap	 som	 jag	
bedömde	ifrågasatte	egoistiska	värderingar,	och	Dina,	mänsklighetens	och	naturens	
intressen	kan	mötas	 budskap	 som	 jag	bedömde	betonade	att	de	olika	värdena	är	
förenliga.	Enligt	mina	tolkningar	talar	studier	för	att	egoistiska	värderingar	hos	en	
individ,	via	andra	 faktorer,	generellt	sett	har	negativa	samband	med	miljövänliga	
beteenden,	medan	altruistiska	och	i	synnerhet	biosfäriska	har	positiva	samband	(De	
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Groot	&	Steg,	2008;	Jansson	et	al.,	2011;	Steg	et	al.,	2005).	Utifrån	detta	tolkade	jag	
resultaten	 som	 att	 artiklarna	 kan	 bedömas	 innehålla	 både	 budskap	 som	 är	
formulerade	i	linje	med	miljömässigt	fördelaktiga	värderingar,	och	budskap	som	är	
formulerade	i	linje	med	miljömässigt	ofördelaktiga	värderingar.	
	

Ekologisk	världsbild	och	konsekvensmedvetenhet	
Undertemat	 Människan	 gräver	 sin	 egen	 grav	 sammanfattar	 budskap	 som	 jag	
bedömde	förespråkade	generella	uppfattningar	i	linje	med	en	ekologisk	världsbild.	
Vidare	sammanfattar	undertemana	Andra	arter	hotas	och	utrotas,	Miljön	hotas	och	
förstörs	och	Totala	hot	växer	och	närmar	sig	budskap	som	jag	bedömde	betonade	hot	
mot	objekt	som	kan	värderas.	Utifrån	studiens	version	av	VBN‐teorin	 tolkade	 jag	
budskapen	 som	 att	 de	 kan	 bedömas	 vara	 formulerade	 i	 linje	 med	 miljömässigt	
fördelaktiga	uppfattningar,	som	via	andra	uppfattningar	och	normer	visat	sig	hänga	
ihop	med	en	högre	benägenhet	till	miljövänligt	beteende	generellt	sett	(för	detaljer	
och	mer	specifika	exempel,	se	De	Groot	&	Steg,	2009;	Jansson	et	al.,	2011;	Nordlund	
&	Garvill,	2002;	2003;	Steg	et	al.,	2005;	Steg	&	De	Groot,	2010;	Stern	et	al.,	1999).	
	

Ansvarstillskrivning	
Undertemat	Större	krafter	bör	leda	vägen	sammanfattar	budskap	som	jag	bedömde	
tillskrev	 krafter	 utanför	 individen	 ansvaret	 för	 miljöns	 tillstånd	 och	 utveckling.	
Undertemana	Vi	har	ett	kollektivt	ansvar	att	förändra	och	Som	konsument	har	du	ett	
ansvar	 sammanfattar	däremot	budskap	som	 jag	bedömde	 tillskrev	 individen	mer	
eller	mindre	ansvar	för	miljöns	tillstånd	och	utveckling.	Enligt	studiens	version	av	
VBN‐teorin	är	det	endast	när	individen	tillskriver	sig	ansvar,	som	det	bidrar	till	att	
främja	miljövänligt	beteende.	Således	tolkade	jag	budskapen	som	att	de	delvis	kan	
bedömas	vara	formulerade	i	linje	med	miljömässigt	fördelaktiga	uppfattningar,	som	
via	 normer	 kan	 bidra	 till	miljövänligt	 beteende	 (se	 exempelvis	 Steg	&	De	 Groot,	
2010).	Huruvida	de	budskap	som	jag	bedömde	betonade	ansvar	hos	krafter	utanför	
individen	däremot	kan	tolkas	som	att	de	är	 formulerade	 i	 linje	med	miljömässigt	
ofördelaktiga	uppfattningar	eller	inte,	kunde	jag	däremot	utifrån	teori	och	tidigare	
forskning	inte	hitta	något	tydligt	svar	på.	
	

Påverkanstilltro	
Undertemat	 Vad	 och	 hur	 mycket	 du	 konsumerar	 bidrar	 till	 att	 göra	 skillnad	
sammanfattar	 budskap	 som	 jag	 bedömde	 betonade	 nyttan	 med	 privatpersoners	
insatser	för	miljön.	Utifrån	studiens	version	av	VBN‐teorin	tolkade	jag	budskapen	
som	 att	 de	 kan	 bedömas	 vara	 formulerade	 i	 linje	med	miljömässigt	 fördelaktiga	
uppfattningar,	som	via	normer	kan	bidra	till	miljövänligt	beteende	(se	exempelvis	
Steg	&	De	Groot,	2010).	
	

Personliga	normer	att	agera	miljövänligt	
Undertemat	Ditt	miljösamvete	påverkas	av	ditt	konsumtionsbeteende	sammanfattar	
budskap	som	jag	bedömde	betonade	att	konsumtion	i	linje	med	uppfattningar	om	
beteendens	miljövänliga	konsekvenser	ger	samvetslättnad.	Utifrån	studiens	version	
av	VBN‐teorin	tolkade	jag	budskapen	som	att	de	kan	bedömas	vara	formulerade	i	
linje	med	miljömässigt	 fördelaktiga	normer,	 alltså	 den	 attitydfaktor	 i	VBN‐teorin	
som	 verkar	 kunna	 förklara	 den	 största	 variansen	 i	miljövänligt	 beteende	 (Stern,	
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2000).	 Enligt	 mina	 tolkningar	 har	 budskapen	 också	 likheter	 med	 budskap	 i	
undertemat	Som	konsument	har	du	ett	ansvar,	vars	formuleringar	jag	bedömde	var	i	
linje	med	miljömässigt	fördelaktiga	uppfattningar.	
	

Vidareutvecklad	diskussion	utifrån	studiens	kvantitativa	resultat	
Enligt	 mina	 tolkningar	 kan	 budskap	 under	 följande	 underteman	 bedömas	 vara	
formulerade	 i	 linje	med	miljömässigt	 fördelaktiga	 attitydfaktorer,	 enligt	 studiens	
version	av	VBN‐teorin:	Andra	arters	överlevnad	och	rättigheter	(förekommer	i	15	av	
57	artiklar),	Generell	mänsklig	välfärd	 (23/57),	Kortsiktig	 självnytta	 inte	viktigast	
(7/57),	Människan	gräver	sin	egen	grav	(6/57),	Andra	arter	hotas	och	utrotas	(8/57),	
Miljön	hotas	och	förstörs	(28/57),	Totala	hot	växer	och	närmar	sig	(19/57),	Vi	har	ett	
kollektivt	ansvar	att	 förändra	 (13/57),	Som	konsument	har	du	ett	ansvar	 (14/57),	
Vad	och	hur	mycket	du	konsumerar	bidrar	till	att	göra	skillnad	 (13/57),	samt	Ditt	
miljösamvete	påverkas	av	ditt	konsumtionsbeteende	(7/57).	Vidare	bedömde	jag	att	
budskap	under	följande	underteman	inte	var	formulerade	i	linje	med	miljömässigt	
fördelaktiga	 attitydfaktorer:	 Tillfredsställelse	 av	 dina	 självcentrerade	 behov	 och	
begär	(38/57),	samt	Större	krafter	bör	leda	vägen	(23/57).	Slutligen	bedömde	jag	att	
budskap	under	följande	undertema	var	formulerade	i	linje	med	såväl	miljömässigt	
fördelaktiga	som	miljömässigt	ofördelaktiga	attitydfaktorer:	Dina,	mänsklighetens	
och	naturens	intressen	kan	mötas	(21/57).	
	
När	 jag	 tog	 hänsyn	 till	 i	 hur	 många	 artiklar	 ovanstående	 underteman	 enligt	
resultatet	 förekom,	 bedömde	 jag	 att	 budskap	 som	 enligt	 mina	 tolkningar	
formulerats	i	linje	med	miljömässigt	fördelaktiga	attitydfaktorer	förekom	oftare	och	
fördelades	över	fler	miljörelevanta	attitydfaktorer	än	budskap	som	inte	formulerats	
i	 linje	 med	 miljömässigt	 fördelaktiga	 attitydfaktorer,	 alltså	 faktorer	 som	 enligt	
studiens	version	av	VBN‐teorin	antas	öka	chansen	att	miljövänliga,	konsumtions‐
relaterade	 beteenden	 utförs.	Med	 tanke	 på	 att	 konsumtionsrelaterade	 beteende‐
uppmaningar	enligt	analysen	förekom	i	nästan	alla	artiklar,	så	skulle	dock	budskap	
formulerade	i	linje	med	miljömässigt	fördelaktiga	attitydfaktorer	kunna	förekomma	
betydligt	 oftare.	 Budskap	 formulerade	 i	 linje	 med	 miljömässigt	 ofördelaktiga	
attitydfaktorer	skulle	i	sin	tur	kunna	förekomma	betydligt	mer	sällan.	
	

Fördjupad	diskussion	utifrån	aktörsperspektivet	
En	intressant	fråga	i	detta	sammanhang	är	om	artiklarnas	budskap	kan	bidra	till	att	
främja	miljövänliga	konsumtionsbeteenden	hos	privatpersoner	som	tar	emot	dem.	
Studiens	 design	 möjliggör	 inte	 för	 mig	 att	 besvara	 frågan,	 utan	 jag	 kan	 endast	
spekulera	 i	 möjliga	 alternativ.	 Trots	 att	 artiklarna	 enligt	 mina	 tolkningar	 av	
resultatet	 innehåller	 budskap	 formulerade	 i	 linje	 med	 miljömässigt	 fördelaktiga	
attitydfaktorer,	 betyder	 det	 inte	 att	 sådana	 budskap	 påverkar	 berörda	 attityd‐
faktorer	över	huvud	taget	eller	i	en	viss	riktning	hos	läsare.	Massmedial	kommuni‐
kation	verkar	vara	en	mycket	komplex	process,	enligt	min	tolkning	av	Hall	(1980).	
Enligt	min	tolkning	av	VBN‐teorin	(Stern,	2000)	och	forskning	av	relevans	för	den	
(De	Groot	&	Steg,	2008;	2009;	Jansson	et	al.,	2011;	Nordlund	&	Garvill,	2002;	2003;	
Schultz	et	al.,	2005;	Steg	et	al.,	2005;	Steg	&	De	Groot,	2010;	Stern	et	al.,	1999)	är	ett	
möjligt	 antagande	 att	 budskap	 formulerade	 i	 linje	med	miljömässigt	 fördelaktiga	
attitydfaktorer	 sannolikt	 har	 störst	 chans	 att	 nå	 fram	 till	 och	 i	 betonad	 riktning	
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påverka	 attityder	 hos	 mottagare	 vars	 värderingar,	 uppfattningar	 och	 normer	 i	
väsentlig	 utsträckning	 överensstämmer	 med	 de	 som	 betonas	 i	 de	 förmedlade	
budskapen,	alltså	hos	mottagare	som	i	hög	grad	redan	har	miljömässigt	fördelaktiga	
attityder.	Enligt	VBN‐teorin	hänger	ju	biosfäriska	och	altruistiska	värderingar	ihop	
med	ekologisk	världsbild,	som	hänger	ihop	med	miljövänliga	uppfattningar,	som	i	
sin	tur	hänger	ihop	med	miljövänliga	normer,	som	är	den	faktor	i	teorin	som	starkast	
hänger	ihop	med	miljövänligt	beteende.	Giltigheten	i	mitt	resonemang	återstår	dock	
att	pröva	i	andra	studier	och	med	andra	metoder	än	den	jag	använt.	
	
En	relevant	fråga	vid	miljöfrämjande	arbete	kan	vara	om	och	hur	budskap	riktade	
mot	konsumtionsrelaterade	uppfattningar	kan	påverka	attityder	och	konsumtions‐
beteenden	hos	mottagare	med	olika	värderingar,	exempelvis	budskap	liknande	de	
jag	sorterat	under	undertemana	Som	konsument	har	du	ett	ansvar	respektive	Vad	
och	hur	mycket	du	konsumerar	bidrar	 till	att	göra	 skillnad.	Om	det	 säkerställs	att	
budskapen	når	fram	till	och	läses	av	mottagare,	om	och	hur	påverkas	då	attityder	
och	 beteenden	 av	 olika	 budskap	 hos	 mottagare	 med	 olika	 värderingar	 före	
mottagandet?	 Eftersom	 specifika	 uppfattningar	 teoretiskt	 antas	 vara	 lättare	 att	
påverka	 utifrån	 än	 etablerade	 värderingar	 (Stern	 et	 al.,	 1995),	 och	 eftersom	
uppfattningar	ligger	närmre	beteenden	enligt	VBN‐teorins	(Stern,	2000)	föreslagna	
kausala	 kedja,	 vore	 det	 intressant	 att	 undersöka	 om	 budskap	 kan	 främja	
miljömässigt	 fördelaktiga	 uppfattningar	 även	 hos	 individer	 med	 miljömässigt	
ofördelaktiga	 värderingar,	 och	 om	 personliga	 normer	 att	 agera	miljövänligt	 kan	
aktiveras	även	 i	dessa	 fall.	Antaganden	om	att	det	är	möjligt	att	påverka	uppfatt‐
ningar	genom	information	stöds	av	ett	moment	i	en	experimentell	studie	av	Steg	och	
De	Groot	(2010),	där	en	typ	av	påverkanstilltro	manipulerades.	Att	utifrån	direkt	
påverka	 personliga	 normer	 att	 agera	 miljövänligt,	 alltså	 utan	 att	 gå	 via	 bakom‐
liggande	faktorer	i	VBN‐teorin	(Stern,	2000),	torde	dock	enligt	definitionen	av	Stern	
et	al.	 (1999)	vara	en	 logisk	omöjlighet,	eftersom	eventuellt	aktiverade	normer	då	
snarare	skulle	kunna	betraktas	som	sociala	än	personliga.	
	
Artiklarnas	budskap	tolkade	utifrån	ett	miljömässigt	konsekvensperspektiv	
För	att	kunna	besvara	 studiens	 tredje	 frågeställning	 tolkade	 jag	de	kategorier	av	
beteendeuppmaningar,	som	enligt	resultatet	förekom	i	artiklarna,	utifrån	ett	miljö‐
mässigt	konsekvensperspektiv.	I	följande	stycken	diskuterar	jag	därför	beteendens	
miljörelevans	om	de	utförs,	inte	hur	sannolikt	det	är	att	de	ska	utföras.	
	
Beteenden	inom	kategorin	Kassera	saker	mer	miljövänligt	(förekommer	i	två	av	57	
artiklar)	skulle	enligt	mina	tolkningar	som	mest	kunna	bidra	till	begränsad	miljö‐
nytta,	eftersom	relaterade	beteenden	generellt	sett	kan	antas	vara	förknippade	med	
förhållandevis	 höga	 miljökostnader.	 Givetvis	 sjunker	 miljökostnaden	 om	 avfall	
hanteras	med	metoder	som	medför	lägre	miljökostnader.	Avfallshantering	befinner	
sig	dock	i	slutet	av	en	varas	livscykel	(Kaiser	et	al.,	2003).	Kasseringen	medför	i	sig	
självt	 en	 mer	 eller	 mindre	 stor	 miljökostnad,	 och	 till	 denna	 tillkommer	 miljö‐
kostnader	vid	den	råvaruutvinning,	produktion	och	användning	som	oundvikligen	
föregått	varans	kassering.	Lägst	miljökostnad	hade	den	kasserade	varan	haft	om	den	
aldrig	hade	producerats,	förutsatt	att	inget	annat	hade	producerats	istället.	
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Beteenden	 inom	 kategorin	 Minska	 fossilbränslekrävande	 självtransport	 (14/57)	
skulle	 enligt	mina	 tolkningar	 kunna	 bidra	 till	 god	miljönytta.	 Gardner	 och	 Stern	
(2008)	pekade	på	personbilsanvändning	som	den	enskilt	största	källan	till	privat‐
personers	energiförbrukning	i	USA,	sett	till	slutanvändning.	Tyvärr	säger	siffrorna	
inget	om	hur	det	sett	ut	i	Sverige,	men	även	ur	ett	livscykelperspektiv	(Kaiser	et	al.,	
2003)	tolkar	jag	det	som	att	en	minskad	förbrukning	av	fossila	bränslen	kan	ha	en	
god	 miljönytta.	 Att	 minska	 förflyttningarna,	 utan	 att	 ersätta	 dem	 med	 annan	
konsumtion,	 torde	 generellt	 sett	 medföra	 den	 största	 miljönyttan.	 Huruvida	
effektiviserad	 bränsleförbrukning	 på	 samma	 transportsträcka	medför	miljönytta,	
samt	hur	stor	den	blir,	beror	utifrån	ett	livscykelperspektiv	på	om	miljövinster	av	
minskad	 förbrukning	 överstiger	miljökostnader	 för	 produktion	 av	 ny	 teknik	 och	
kassering	av	gammal.	
	
Beteenden	inom	kategorin	Ersätt	mer	animalisk	mat	med	vegetabilisk	(15/57)	skulle	
enligt	mina	 tolkningar	kunna	bidra	 till	 god	miljönytta.	Överflödig	konsumtion	av	
animalisk	mat	 har	 generellt	 sett	 visat	 sig	medföra	 stora	miljökostnader	 (Cole	 &	
McCoskey,	2013;	Weber	&	Matthews,	2008).	Miljökostnader	kan	dock	skilja	sig	åt	i	
specifika	fall	av	såväl	animalisk	som	vegetabilisk	matproduktion,	enligt	min	tolkning	
utifrån	ett	livscykelperspektiv	(Kaiser	et	al.,	2003).	
	
Beteenden	 inom	 kategorin	 Konsumera	miljövänligare	mat	 i	 övrigt	 (9/57)	 skulle	
enligt	 mina	 tolkningar	 kunna	 bidra	 till	 god	 miljönytta,	 under	 förutsättning	 att	
hänsyn	tas	till	ett	livscykelperspektiv	(Kaiser	et	al.,	2003).	Jag	har	för	denna	studie	
dock	inte	haft	möjligheter	att	tillägna	mig	de	kunskaper	eller	använda	det	utrymme	
som	 krävs	 för	 att	 detaljgranska	 enskilda	 beteenden	 i	 kategorin.	 Eftersom	
matkonsumtion	till	en	väsentlig	gräns	är	oundviklig,	så	torde	dock	minskning	av	alla	
miljökostnader	som	maten	medför	under	sin	livscykel	vara	av	nytta.	
	
Beteenden	inom	kategorin	Konsumera	miljövänligare	i	övrigt	(14/57)	skulle	enligt	
mina	 tolkningar	 i	 varierande	 utsträckning	 kunna	 bidra	 till	 miljönytta.	 Kategorin	
innefattar	 enligt	 resultatet	 olika	 uppmaningar	 att	 konsumera	 annorlunda,	 inte	
mindre.	 Ur	 ett	 livscykelperspektiv	 (Kaiser	 et	 al.,	 2003)	 minskar	 miljökostnaden	
mest	om	konsumtionen	minskar	utan	att	ersättas	av	annan	konsumtion.	Om	över‐
flödig	konsumtion	sker	annorlunda,	så	kan	nyttan	anses	vara	begränsad	i	jämförelse	
med	 om	 överflödig	 konsumtion	 minskas.	 Minskad	 miljökostnad	 för	 nödvändig	
konsumtion	 kan	 anses	 vara	 mer	 motiverad.	 För	 att	 bedöma	 miljönyttan	 med	
enskilda	 beteenden	 skulle	 livscykelanalyser	 kunna	 användas,	 men	 detta	 ligger	
utanför	studiens	huvudfokus.	
	
Beteenden	inom	kategorin	Minska	överflödig	konsumtion	i	övrigt	(25/57)	skulle	en‐
ligt	mina	tolkningar	kunna	bidra	till	mycket	god	miljönytta,	 förutsatt	att	minskad	
konsumtion	inte	ersätts	med	annan	konsumtion.	Att	minimera	överflödig	konsum‐
tion	 kan	 utifrån	 ett	 livscykelperspektiv	 (Kaiser	 et	 al.,	 2003)	 betraktas	 som	 den	
åtgärd	som	i	högst	utsträckning	bidrar	till	minskade	miljökostnader	generellt	sett.	
	
Sammanfattningsvis,	och	när	jag	tog	hänsyn	till	i	hur	många	artiklar	de	ovanstående	
kategorierna	 av	 beteendeuppmaningar	 enligt	 resultatet	 förekom,	 bedömde	 jag	 i	
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första	hand	utifrån	ett	livscykelperspektiv	(Kaiser	et	al.,	2003)	att	beteenden	ofta	
förespråkades	som,	om	de	utförs,	kan	bidra	till	förhållandevis	höga	minskningar	av	
miljökostnader.	Vanliga	var	nämligen	uppmaningar	att	minska	överflödig	konsum‐
tion,	 minska	 och	 effektivisera	 fossilbränslekrävande	 självtransporter,	 samt	 att	
ersätta	mer	 animalisk	mat	med	vegetabilisk.	Däremot	var	det	 ovanligt	med	upp‐
maningar	att	kassera	saker	mer	miljövänligt.	Enligt	mina	bedömningar	utifrån	ett	
livscykelperspektiv	 skulle	 sådana	beteenden	 relativt	 andra	beteendeförändringar	
bidra	med	 lägre	minskningar	av	miljökostnader.	Slutligen	kunde	 jag	 inte	bedöma	
miljörelevansen	för	två	av	beteendekategorierna,	men	de	verkade	delvis	innefatta	
rekommendationer	 att	 effektivisera	 snarare	 än	 minska	 överflödig	 konsumtion,	
vilket	jag	utifrån	ett	livscykelperspektiv	bedömde	som	en	betydligt	mindre	effektiv	
metod	 för	 att	minska	 sin	 konsumtions	miljökostnader.	 Totalt	 sett	 förekom	 dock	
dessa,	 tillsammans	 med	 de	 beteendeuppmaningar	 jag	 inte	 kunde	 bedöma,	 i	 en	
relativt	liten	andel	av	artiklarna.	
	
Miljörelaterade	attityder	och	andra	relevanta	miljöpsykologiska	faktorer	
Trots	att	jag	bedömt	att	beteendeuppmaningar	i	artiklarna	i	hög	grad	fokuserar	på	
konsumtionsbeteenden	 som	 kan	 bidra	 till	 förhållandevis	 höga	 minskningar	 av	
miljökostnader,	så	betyder	det	inte	att	uppmaningarna	nödvändigtvis	kommer	att	
omsättas	 i	beteenden	hos	mottagande	privatpersoner.	Hur	sannolikt	det	är	att	så	
sker,	 kan	 jag	 med	 hänsyn	 till	 studiens	 design	 endast	 spekulera	 i.	 Generellt	 sett	
menar	Gardner	och	Stern	(2002)	att	information	som	enskild	intervention	inte	har	
visat	 sig	 vara	 tillräckligt	 för	 att	 förändra	 beteenden.	 De	 argumenterar	 för	 att	
miljöfrämjande	 åtgärder	 har	 störst	 chans	 att	 uppnå	 önskvärda	 resultat	 om	 flera	
typer	 av	 interventioner	 kombineras,	 däribland	 utbildning	 och	 information.	
Eventuellt	 skulle	 artiklarnas	 beteendeuppmaningar	 kunna	 liknas	 vid	 ett	 slags	
information,	och	i	så	fall	skulle	uppmaningarna	på	egen	hand	sannolikt	inte	förändra	
mottagares	 beteenden	 nämnvärt.	 Som	 sagt	 är	 detta	 dock	 endast	 en	 spekulation,	
eftersom	studiens	design	inte	möjliggör	slutsatser	av	sådant	slag.	Jag	kan	inte	heller	
dra	några	slutsatser	kring	hur	artiklarnas,	enligt	mina	tolkningar,	kombination	av	
att	 innehålla	 såväl	 budskap	 formulerade	 i	 linje	 med	 miljömässigt	 fördelaktiga	
attitydfaktorer	 som	 att	 innehålla	 miljörelevanta	 konsumtionsuppmaningar	 kan	
tänkas	 påverka	mottagande	 privatpersoners	 beteenden.	 Det	 skulle	 dock	 vara	 en	
intressant	fråga	att	undersöka	med	andra	metoder,	och	resultat	från	sådana	studier	
skulle	kunna	berika	förståelsen	av	relevansen	i	denna	studies	resultat.	
	
Oavsett	 om	 och	 hur	 budskap	 i	 artiklarna	 eventuellt	 skulle	 kunna	 påverka	miljö‐
relevanta	attityder,	kunskap	och	konsumtionsbeteenden	hos	privatpersoner,	är	det	
viktigt	 att	 komma	 ihåg	 att	 olika	miljörelevanta	beteenden	 sannolikt	 kan	ha	olika	
förklarande	 faktorer	 (Stern,	 2000).	 Det	 är	 alltså	 inte	 säkert	 att	 de	 konsumtions‐
beteenden,	som	mottagare	enligt	resultatet	uppmanas	till	i	artiklarna,	kan	påverkas	
av	artiklarnas	budskap	i	samma	utsträckning,	även	om	studier	(Kaiser	et	al.,	2005;	
Stern	 et	 al.,	 1999)	 talar	 för	 att	 miljövänligt	 konsumtionsbeteende	 generellt	 sett	
verkar	 hänga	 ihop	med	miljövänliga	 attityder.	 För	 att	 exempelvis	minska	 fossil‐
bränslekrävande	självtransporter	i	 form	av	minskad	bilkörning,	så	har	det	verkat	
vara	väsentligt	att	etablerade	vanor	bryts,	även	när	miljövänliga	attityder	uppmätts	
(Eriksson	et	al.,	2008).	Å	andra	sidan	har	miljövänliga	attityder	visat	sig	hänga	ihop	
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med	inköp	av	icke‐fossilbränsledrivna	bilar	(Jansson	et	al.,	2011).	Det	återstår	dock	
att	 undersöka	 om	 och	 hur	 budskap	 i	 denna	 studies	 artiklar	 kan	 påverka	 olika	
konsumtionsbeteenden.	
	
Utöver	att	olika	miljörelevanta	beteenden	kan	ha	olika	förklarande	faktorer,	är	det	
viktigt	att	komma	ihåg	att	miljörelaterade	attityder	också	generellt	sett	endast	är	en	
av	 flera	grupper	av	 faktorer	som	verkar	vara	relevanta	 för	miljövänligt	beteende	
(Stern,	2000).	Det	är	viktigt	att	även	 ta	hänsyn	 till	 icke	miljörelaterade	attityder,	
andra	 personliga	 förutsättningar,	 etablerade	 vanor,	 samt	 de	 förutsättningar	 som	
möjliggörs	av	det	omgivande	sammanhanget.	Som	jag	har	tolkat	detta,	så	innebär	
det	 att	 miljömässigt	 fördelaktiga	 attityder	 behöver	 backas	 upp	 av	 bland	 annat	
strukturella	och	samhälleliga	förutsättningar	för	att	kunna	antas	få	den	mest	miljö‐
främjande	 effekten.	 Att	 likt	 artiklarna	 i	 studien	 ofta	 tillskriva	 krafter	 utanför	
individen	ansvar,	kan	enligt	mina	tolkningar	utifrån	ett	bredare	miljöpsykologiskt	
perspektiv	 framstå	 som	 rimligt,	 kanske	 inte	 som	 försök	 att	 främja	 miljömässigt	
fördelaktiga	 attityder,	 men	 för	 att	 problematisera	 miljömässigt	 ogynnsamma	
strukturer	och	system.	En	miljömässigt	hållbar	utveckling	kräver	ju	förändringar	på	
flera	nivåer	(Oskamp,	2000).	
	
Studiens	giltighet	och	begränsningar	
En	avgörande	faktor	för	giltigheten	i	denna	studies	slutsatser	och	resonemang	är	
hur	 jag	 tolkat	 och	 tillämpat	 begreppen	 i	 studiens	 version	 av	 VBN‐teorin.	 Jag	
eftersträvade	 att	 begreppens	 väsentliga	 komponenter	 skulle	 bevaras	 och	 konse‐
kvent	 tillämpas	 i	 analys‐	 och	 tolkningsprocesser,	 och	 utformade	 riktlinjer	 bland	
annat	 för	att	underlätta	detta.	 Jag	avsåg	 inte	att	uppnå	objektivitet	 i	positivistisk	
bemärkelse,	utan	snarare	att	strukturera	och	definiera	min	subjektivitet,	så	att	jag	
skulle	 kunna	 dra	 meningsfulla	 slutsatser	 baserade	 på	 systematiskt	 arbete	 och	
samtidigt	öka	studiens	transparens.	
	
Mina	slutsatser	kring	studiens	tredje	frågeställning	bygger	främst	på	övergripande	
tolkningar	utifrån	ett	livscykelperspektiv	(Kaiser	et	al.,	2003).	Att	bedöma	specifika	
beteendens	miljökonsekvenser	ligger	dock	utanför	psykologins	ämnesområde,	och	
således	utanför	mitt	primära	kompetensområde	som	psykologistudent.	Trots	detta	
valde	 jag	att	 inkludera	och	 försöka	besvara	studiens	tredje	 frågeställning.	Utifrån	
Sterns	 (2000)	 resonemang	 bedömde	 jag	 det	 som	 väsentligt	 att	 försöka	 vidga	
perspektivet	och	inkludera	kunskaper	även	utanför	psykologin.	Han	betonar	vikten	
av	ett	miljömässigt	konsekvensperspektiv	för	att	avgöra	vilka	beteenden	som	skulle	
vara	 gynnsamma	 att	 förändra,	 för	 att	 sedan	 med	 hjälp	 av	 aktörsperspektivet	
underlätta	 arbete	 med	 att	 förstå	 vad	 som	 ligger	 bakom	 samt	 förändra	 sådana	
beteenden.	 Genom	 att	 kombinera	 dessa	 två	 perspektiv	 avsåg	 jag	 att	 nyansera	
problematiseringen	 av	 budskapen	 i	 de	 artiklar	 jag	 analyserat.	 Med	 hjälp	 av	
miljöpsykologisk	teori	och	forskning	försökte	jag	närma	mig	en	förståelse	för	den	
miljöpsykologiska	relevansen	av	budskap	som	förmedlas	via	massmedia,	medan	jag	
med	hjälp	av	miljövetenskapligt	förankrad	teori	och	forskning	försökte	närma	mig	
en	förståelse	för	budskapens	miljömässiga	relevans.	Det	idealiska	hade	givetvis	varit	
om	studiens	tredje	frågeställning	besvarats	av	någon	med	rätt	expertis.	För	att	göra	
det	bästa	av	de	förutsättningar	jag	hade	att	tillgå,	eftersträvade	jag	istället	att	tydligt	
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beskriva	hur	och	utifrån	vilka	perspektiv	jag	resonerat	och	dragit	mina	slutsatser,	
samt	att	inte	gå	in	på	en	detaljnivå	som	skulle	kräva	mer	specialiserade	kunskaper	
än	 jag	har	kunnat	 tillägna	mig	 i	 samband	med	studien.	 Jag	bedömde	slutsatserna	
som	giltiga	utifrån	de	perspektiv	jag	beskrivit	och	det	sätt	jag	tillämpat	dem	på,	men	
det	betyder	 inte	att	dessa	kan	ge	en	heltäckande	bild	av	beteendens	miljökonse‐
kvenser	när	hänsyn	tas	till	alla	tänkbara	perspektiv.	Att	bedöma	beteendens	miljö‐
konsekvenser	är	mycket	komplext	(Gardner	och	Stern,	2002),	och	det	finns	många	
faktorer	och	system	som	är	väsentliga	att	ta	i	beaktande.	
	
De	artiklar	jag	valde	att	analysera	i	denna	studie	valdes	ut	systematiskt.	Syftet	var	
att	de	skulle	representera	en	viss	grupp	av	texter	där	resonemang	fördes	kring	det	
miljömässigt	 nödvändiga	 med	 konsumtionsrelaterade	 beteendeförändringar	 hos	
privatpersoner.	 Detta	 var	 ett	 strategiskt	 urval,	 som	 vilade	 på	 ett	 antagande	 att	
artiklar	 vars	 författare	 hade	 ett	 intresse	 av	 att	 främja	miljövänligt	 konsumtions‐
beteende	 skulle	 återfinnas	 i	 den	gruppen.	För	 syftet	 var	det	 relevant	att	 granska	
sådana	artiklar,	och	således	var	artiklar	vars	argumentation	vittnade	om	ointresse	
eller	opposition	mot	ett	sådant	ändamål	inte	av	intresse	att	inkludera.	Urvalet	kan	
alltså	ses	som	representant	för	en	kategori	av	artiklar	som	genom	sina	resonemang	
kan	 ge	 sken	 av	 att	 i	 någon	mån	 försöka	 åstadkomma	miljöfrämjande	 beteende‐
förändringar	hos	privatpersoner.	Det	är	gentemot	en	sådan	kategori,	som	resultatet	
är	 intressant	 att	 tolkas	 och	 jämföras.	 Att	 budskapen,	 som	 jag	 analyserat	 i	 denna	
studie,	 enligt	 mina	 tolkningar	 bedömdes	 vara	 mer	 i	 linje	 med	 miljömässigt	
fördelaktiga	attityder	än	det	motsatta	var	å	ena	sidan	kanske	inte	oväntat,	med	tanke	
på	de	urvalskriterier	 jag	 använt.	Å	 andra	 sidan	 är	det	 inte	 givet	 att	 en	 artikel	 är	
skriven	i	linje	med	miljömässigt	fördelaktiga	attitydfaktorer	enligt	studiens	version	
av	VBN‐teorin,	 även	om	den	 likt	nästan	alla	artiklar	 i	denna	studie	kan	bedömas	
innehålla	uppmaningar	till	beteendeförändringar	för	miljöns	skull.	 I	denna	studie	
var	ingen	av	de	begreppstillämpningar	jag	använde	under	analysen	densamma	som	
något	av	urvalskriterierna,	utan	de	skilde	sig	åt	i	varierande	utsträckning.	Således	
hade	de	inkluderade	artiklarnas	budskap	i	princip	inte	alls	behövt	vara	formulerade	
i	linje	med	miljömässigt	fördelaktiga	attitydfaktorer,	men	analysen	talar	enligt	mina	
tolkningar	för	att	de	i	övervägande	grad	ändå	var	det	snarare	än	det	motsatta.	
	
När	 det	 gäller	 urvalets	 giltighet	 är	 det	 också	 viktigt	 att	 notera	 att	 jag	 avgränsat	
urvalet	till	en	specifik	tidnings	webbsida	under	en	specifik	tidsperiod.	Det	är	inte	
säkert	att	samma	urvalsförfarande	skulle	leda	till	samma	typ	av	artiklar	i	en	annan	
tidning	 eller	 under	 en	 annan	 tidsperiod.	 Resultaten	 och	 slutsatserna	 bör	 således	
endast	betraktas	som	giltiga	för	den	tid	och	det	rum	som	artiklarna	har	förankrats	i.	
För	denna	studie	inkluderade	jag	endast	artiklar	som	publicerats	under	eller	efter	
ökat	 fokus	 på	 klimatfrågor	 i	 svensk,	 skriftlig	 media	 hösten	 2006	 (Löfgren	 &	
Nordblom,	 2010).	 Med	 tanke	 på	 detta	 är	 det	 intressant	 att	 artiklarnas	 budskap,	
enligt	resultatet,	ofta	kretsade	kring	global	uppvärmning	som	ett	stort	miljöhot	mot	
människan.	Inga	andra	miljöförändringar	lyftes	enligt	mina	tolkningar	lika	ofta	eller	
lika	starkt	fram	som	hotfulla	mot	människan.	Utifrån	aktuell	miljöforskning	(UNEP,	
2012)	 ser	 jag	 dock	 i	 princip	 inga	 miljömässiga	 skäl	 till	 att	 inte	 andra	 miljöför‐
ändringar,	såsom	minskning	av	biologisk	mångfald	eller	giftspridning,	skulle	kunna	
tillskrivas	liknande	hotfulla	egenskaper	i	massmedia.	Även	om	inga	slutsatser	kan	
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dras	kring	detta,	 så	är	det	 tänkbart	att	artiklarnas	enligt	mina	 tolkningar	relativt	
stora	 fokus	 på	 klimatfrågor	 säger	 något	 om	 det	 tidsmässiga	 sammanhang	 de	
förankrats	i.	Att	Aftonbladet	under	åren	för	artiklarnas	publicering	kontrollerades	
politiskt	 av	 LO	 (Nationalencyklopedin,	 2014),	 och	 således	 hade	 en	 lednings‐
redaktion	med	koppling	till	Socialdemokraterna,	kan	eventuellt	också	ha	bidragit	till	
att	klimathotet	fått	relativt	stort	fokus	i	artiklarna.	I	Socialdemokraternas	senaste	
partiprogram	 beskrivs	 klimatförändringar	 som	 ”vår	 tids	 ödesfråga”	 (Social‐
demokraterna,	2013,	sid.	21).	Beskrivningarna	i	partiprogrammet	har	enligt	mina	
tolkningar	 väsentliga	 likheter	 med	 hur	 klimathot	 beskrivs	 i	 många	 av	 studiens	
inkluderade	 artiklar.	 Det	 är	 dock	 viktigt	 att	 betona	 att	 jag	 inte	 kan	 dra	 några	
slutsatser	kring	om	och	hur	Aftonbladets	politiska	färg	kan	sägas	utgöra	en	väsentlig	
del	av	resultatets	rumsliga	förankring.	
	
Studiens	främsta	bidrag	är	att	utifrån	miljöpsykologisk	teori	problematisera	ett	visst	
flöde	 av	 budskap	 i	massmedia,	 samt	 de	 idéer	 detta	 kan	 generera	 inför	 framtida	
psykologisk	forskning.	Studien	kan	dock	inte	bidra	med	några	slutsatser	kring	om	
och	 hur	 de	 analyserade	 budskapen	 kan	 påverka	 beteenden	 hos	 läsare	 av	 de	
analyserade	 artiklarna.	 För	 att	 undersöka	 sådana	 frågeställningar	 skulle	 studier	
med	annan	design	och	annan	slags	empiri	behöva	genomföras.	Exempelvis	skulle	
attityder	 och	 beteendeintentioner	 kunna	 skattas	 av	 minst	 två	 olika	 grupper	 vid	
minst	 två	 olika	 tillfällen,	 där	 någon	 av	 grupperna	 mellan	 mättillfällena	 får	 läsa	
artiklar	med	budskap	i	linje	med	miljömässigt	fördelaktiga	attitydfaktorer,	vartefter	
gruppernas	skattningar	jämförs	mellan	varandra	och	mellan	de	olika	mättillfällena.	
	
Sammanfattande	slutsatser	
Genom	denna	studie	har	jag	undersökt	hur	delar	av	ett	aktuellt	massmedialt	flöde	
kan	förstås	utifrån	miljöpsykologisk	teori.	Jag	tolkade	resultatet	som	att	urvalet	som	
helhet	i	högre	utsträckning	innehåller	budskap	formulerade	i	linje	med	miljömässigt	
fördelaktiga	attitydfaktorer,	enligt	studiens	version	av	VBN‐teorin,	än	budskap	som	
inte	 formulerats	 i	 linje	med	miljömässigt	 fördelaktiga	attitydfaktorer.	 Jag	 tolkade	
också	 resultatet	 som	 att	 urvalet	 innehåller	 konsumtionsrelaterade	 beteende‐
uppmaningar,	 och	 att	 dessa	 enligt	 mina	 tolkningar	 utifrån	 främst	 ett	 livscykel‐
perspektiv	(Kaiser	et	al.,	2003)	i	hög	grad	fokuserar	på	konsumtionsbeteenden	som	
kan	bidra	till	förhållandevis	höga	minskningar	av	miljökostnader.	
	
Med	hänsyn	till	aktuell	miljöforskning	(UNEP,	2012)	torde	en	miljömässigt	hållbar	
utveckling	ligga	i	allmänhetens	intresse.	Miljöpsykologisk	forskning	skulle	sannolikt	
kunna	 bidra	 till	 en	 sådan	 utveckling,	 bland	 annat	 genom	 att	 utveckla	 och	 testa	
metoder	 att	 via	 masskommunikation	 främja	 miljövänligt	 beteende.	 För	 sådan	
forskning	kan	denna	studie	eventuellt	ge	vissa	uppslag.	
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resurser	överkonsumeras.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	
2014,	från	https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

577	 Aftonbladets	kategori:	
”Klimathotet”	

Carlqvist,	M.	(2008,	24	november).	Så	väljer	du	bra	
miljöpotatis.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	
https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

353	 Aftonbladets	kategori:	”Mat	
&	Vin”	

Swedenmark,	E.	(2008,	26	november).	Jag	tänker	inte	köpa	
några	julklappar	alls.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	
från	https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

418	 Aftonbladets	kategori:	
”Wendela”	

Norberg,	J.	(2009,	18	maj).	Inför	köttskatt!	Aftonbladet.	
Hämtad	20	februari	2014,	från	https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

576	 Debattartikel	av	”medlem	i	
Svensk	mat‐	och	
miljöinformation”	
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Chaaban,	S.	(2009,	22	november).	`Folk	förnekar	då	det	är	
jobbigt`.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	
https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

522	 Nyhetsartikel	

Franchell,	E.	(2009,	12	december).	Carlgren:	En	Tiger.	
Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	https://web‐
retriever‐info‐com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

378	 Ledarkrönika	

TT	(2009,	12	december).	Demonstrationen	i	gång	i	
Köpenhamn.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	
https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

155	 Nyhetsartikel	

Andersson,	T.	(2009,	15	december).	Jag	lever	lyxigt,	och	
ekologiskt.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	
https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

1073	 Debattartikel	av	
”Frilandsjournalist	och	även	
ekobloggare”	

Holmberg,	K.	(2010,	18	februari).	Så	kan	du	göra	ditt	hus	mer	
klimatsmart.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	
https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

359	 Aftonbladets	kategori:	
”Bostad	&	inredning”	

Lindström,	L.	(2010,	8	april).	Enorma	fördelar	med	
köttodling.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	
https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

433	 Debattartikel	av	
”Djurrättsaktivist	och	
Ordförande	i	organisationen	
Charity	International”	

Ezpeleta,	M.	(2010,	15	april).	Oops,	bara	Kuba	vet	hur	
planeten	räddas.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	
https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

531	 Debattartikel	av	krönikör	

Ezpeleta,	M.	(2010,	14	oktober).	Miljöhotet	förvandlar	
demokratin	till	en	fars.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	
2014,	från	https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

669	 Debattartikel	av	krönikör	

Lindfors,	K.,	&	Thor,	E.	(2010,	30	oktober).	Skippa	kött	två	
dagar	i	veckan.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	
https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

801	 Debattartikel	av	”Veganer	
och	medlemmar	i	Grön	
Ungdom”	

Söderlund,	A.	(2010,	27	november).	Världen	brinner,	jag	vill	
shoppa.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	
https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

901	 Debattartikel	av	”Journalist	
och	författare”	

Pihlstrand‐Trulp,	J.	(2011,	13	januari).	Kändisskap	inte	något	
kriterium	för	kompetens.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	
2014,	från	https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

926	 Debattartikel	av	kandidat	till	
språkrörspost	(mp)	

Stengård,	M.	(2011,	1	mars).	Godis	lika	stor	klimatbov	som	
kött.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	
https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

290	 Aftonbladets	kategori:	
”Hälsa”	

TT	(2011,	29	oktober).	MP	vill	få	slut	på	`slit	och	släng`.	
Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	https://web‐
retriever‐info‐com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

221	 Nyhetsartikel	

Paulsson,	J.,	Thidevall,	N.,	Andersson,	A.,	Bondeson,	L.,	&	
Olsson,	H.	(2012,	8	februari).	Att	äta	mindre	kött	är	visst	en	
viktig	miljöfråga.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	
https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

342	 Debattartikel	av	
kommunpolitiker	(mp,	m,	s,	
kd,	fp)	
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Karlsson,	P.	(2012,	26	april).	Miljöpartiet	markerar	kraftigt	
mot	Socialdemokraterna.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	
2014,	från	https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

394	
	

Nyhetsartikel	

Svensson,	O.	(2012,	2	juli).	Björklund	har	skött	det	väldigt	
dåligt.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	
https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

427	 Nyhetsartikel	

Mellin,	E.	(2012,	20	december).	Stjärnkocken	i	ålbråk:	Sågas	
av	WWF.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	
https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

764	 Nyhetsartikel	

TT	(2013,	22	januari).	Jordbruksverket:	Ingen	köttskatt.	
Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	https://web‐
retriever‐info‐com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

559	 Nyhetsartikel	

Paulsson,	J.	(2013,	23	januari).	Vi	måste	äta	mindre	kött:	En	
skatt	är	en	bra	idé.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	
från	https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

472	 Debattartikel	av	
”Talesperson	för	
Klimataktion	och	
initiativtagare	till	Köttfri	
måndag”	

Lundgren,	T.	(2013,	20	mars).	Ny	undersökning	ser	samband	
mellan	shopping	och	lycka.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	
2014,	från	https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

479	 Aftonbladets	kategori:	”Min	
Ekonomi”	

Paulsson,	J.	(2013,	4	juli).	Kom	med	konkreta	förslag	nu,	
Löfven.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	
https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

298	 Debattartikel	av	
”Styrelseledamot	
Klimataktion”	och	
”Initiativtagare	till	Köttfri	
måndag”	

Hultberg,	J.	(2013,	11	augusti).	Mer	hemkunskap	i	skolan	
skulle	ge	mindre	matsvinn.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	
2014,	från	https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

628	 Debattartikel	av	
”Riksdagsledamot	(M)”	

Karlsson,	M.	(2013,	12	november).	Vår	ökade	
klädkonsumtion	är	ett	hot	mot	miljön.	Aftonbladet.	Hämtad	
20	februari	2014,	från	https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

728	 Debattartikel	av	”Ordförande	
för	Svenska	
Naturskyddsföreningen”	

Remius,	T.	(2013,	19	november).	Ät	som	om	det	vore	1970.	
Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	https://web‐
retriever‐info‐com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

518	 Nyhetsartikel	

Hirvonen,	A.	(2013,	30	november).	Vår	överkonsumtion	
skapar	psykisk	ohälsa.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	
2014,	från	https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

417	 Debattartikel	av	”talesperson	
för	En	köpfri	dag”	

Forshufvud,	M.	(2014,	30	januari).	Onödig	provokation	från	
LRF.	Aftonbladet.	Hämtad	20	februari	2014,	från	
https://web‐retriever‐info‐
com.proxy.ub.umu.se/services/archive.html	

582	 Debattartikel	av	”vd	Svenskt	
Kött”	

	


