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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara eventuella samband mellan 
miljömedvetet beteende, uppfattad konsumentpåverkan och val och uppfattning av elbolag, 
samt hur informanterna uppfattade sitt elbolags marknadskommunikation. Kvantitativ metod 
tillämpades, där 273 informanter svarade på en enkät. Ett bekvämlighetsurval gjordes bland 
studenter på Högskolan Väst. Data analyserades i SPSS, där bland annat en faktoranalys, 
Pearson korrelationsanalys och T-test användes. Teoriavsnittet behandlade teorier och tidigare 
forskning gjort kring marknadskommunikation, gröna marknadsföring, den gröna 
konsumenten, den gröna konsumentens köpprocess samt grön marknadsföring inom grön el. 

Studien fann ett starkt linjärt signifikant samband mellan miljömedvetet konsumentbeteende 
och val och uppfattning av elbolag. Vidare fanns det ett samband mellan ålder och 
miljömedvetet beteende. Ju äldre informanterna var desto mer miljömedvetet beteende hade 
dem. Det fanns dessutom en signifikant skillnad mellan kvinnor och män. Kvinnliga 
informanterna hade i genomsnitt ett mer miljömedvetet beteende än manliga informanterna. 
Sambandet i ålder och skillnaderna i könen hittades dock inte vad gäller informanters val och 
uppfattning av elbolag. Vidare fann studien att informanter i hög grad ansåg att de med sitt 
konsumentbeteende kunder påverka omgivningen i en positiv riktning. Det fanns ett 
signifikant samband mellan val och uppfattning av elbolag och uppfattad konsumentpåverkan. 
Ju mer informanterna ansåg att de med sitt konsumentbeteende kan påverka omgivningen 
desto mer påverkade detta deras val och uppfattning av elbolag. Kvinnor tänker i genomsnitt 
mer på hur produkter de köper påverkar miljön och andra människor än de manliga 
informanterna.  

Vad gäller informanternas uppfattning av deras elbolags marknadskommunikation ansåg 
dessa att den var bristfällig.  

Då tidigare forskning påvisat att studenter kan vara en bra målgrupp för elbolag som säljer 
grön energi och då även denna studie uppvisat på att informanterna i hög grad ansåg att de 
med sitt konsumentbeteende kan påverka sin omgivning drar vi slutsatsen att studenter kan 
vara en bra målgrupp för elbolagen med grön marknadsföring. Dock bör det primära fokuset 
för elbolagen i deras marknadskommunikation ligga på priset, då informanterna uppgett att de 
skulle föredrar grön el om priset var detsamma som de mindre miljövänliga alternativen.  

Vidare forskning inom detta problemområde krävas för att fastställa om så verkligen är fallet. 
Vi rekommenderar att framtid forskning bör använda sig av ett sannolikhetsurval, vilket 
skulle möjliggöra en generalisering av resultaten.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den globala klimatförändringen utgör en utmaning som kommer testa naturen, människor, 
marknader och ekonomier. Det är alltmer klart att vi måste acceptera det faktum att den 
globala klimatförändringen beror på oss och vi måste agera (Schneider, 2011). 
Klimatförändringar ger konsekvenser även för företag vad gäller de operativa - och finansiella 
aspekterna (Wittneben & Kiyar, 2009). 

En följd av den ökade miljömedvetenheten och miljöoron är att många företag börjar anpassa 
sina verksamheter för att möta samhällets behov och krav gällande miljön (McDaniel & 
Rylander, 1993;Polonsky, 1994). Begreppet grön marknadsföring myntades som en reaktion 
till den ökade miljöoron hos samhället och konsumenten (McDaniel & Rylander, 1993). 
Konsumenterna och lagarna har börjat ställa mer krav på företagen vad gäller hur de agerar ur 
ett miljöperspektiv. Företagen har svarat med olika miljöpolicys och grön marknadsföring. 
Den miljömedvetna trenden var stor i slutet på 80-talet, det skedde dock en minskning i hur 
mycket tonvikt som lades på miljön i marknadskommunikationen under 90-talet. Under 2000-
talet började dock trenden att återigen vända i och med att människorna blev mer medvetna 
om de negativa konsekvenserna många företag har på miljön (Leonidou et al, 2011).  

Definition av grön marknadsföring 

Vad innerbär då grön marknadsföring? Det har getts många definitioner på detta begrepp över 
åren. Peattie (1998, s.59) definierar begreppet på följande sätt “grön marknadsföring är en 
holistisk managementprocess med uppgift att identifiera, förutse och tillfredsställa kundens 
och samhällets behov på ett lönsamt och hållbart sätt”. Polonsky (1994) menar att grön 
marknadsföring förklarar hur marknadsaktiviteter handskas med begränsade resurser för att 
tillfredsställa konsumentens behov och organisationens mål. I denna rapport kommer 
begreppet grön marknadsföring att syfta på de företag som strategiskt genom sin 
marknadsföring och marknadskommunikation förmedlar sitt miljöarbete.  

Varför och på vilket sätt företag använder sig av grön marknadsföring 

Det är företagen i de utvecklade länderna som investerar mest i grön marknadsföring, i 
synnerhet företagen i Europa, USA och Japan. Majoriteten av dessa företag är 
tillverkningsföretag, som tros investera mycket i grön marknadsföring då deras påverkan på 
miljön är stor på grund av den stora resursförbrukningen som krävs för att bedriva deras 
verksamheter samt att produkterna i sig kan bidra till miljöförstörelse. Vidare använder sig 
företagen av grön marknadsföring för att på så vis differentiera sig och bygga upp ett 
miljövänligt och “grönt” image (Leonidou et al, 2011).  

Leonidou med fler (2011) betonar dock att det är viktigt att grön marknadsföring inkorporeras 
i marknadsstrategin på ett systematiskt och proaktivt sätt, och inte enbart används som en 
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reaktion på interna kriser eller miljökatastrofer. Vidare är det viktigt att kommunikationen är 
detaljerad, specifik och ärlig, för att den skall uppfattas av intressenterna som trovärdig, då 
många är skeptiska till de meddelanden som kommuniceras ut från företagen angående deras 
miljöarbete. 

Chen (2011) poängterar också att företag kan använda grön marknadsföring för att öka sin 
konkurrenskraft. Företag bör utveckla sin organisations kultur och ledarskap mot en mer 
miljövänlig/grön sådan, då detta påverkar organisationens identitet på ett positivt sätt och 
resulterar i gröna konkurrensfördelar. 

I slutet på 80-talet inriktade kommunikationen sig mest på företagsmarknaden inom grön 
marknadsföring, för att på senare år allt mer inrikta sig på konsumentmarknaden. Detta tros 
bero på den ökade miljömedvetenheten hos konsumenterna samt den ökade efterfrågan av 
miljövänliga produkter och tjänster (Leonidou et al, 2011). Då det inom marknadsföring är 
centralt att identifiera sin målgrupp för att på ett lönsamt sätt, som företag, kunna 
tillfredsställa målgruppens behov har det inom forskningen undersökts på vilket sätt den 
gröna konsumenten kan segmentseras. 

1.2 Problemdiskussion 
Gröna konsumenten 

Huvudsyftet med grön marknadsföring är som nämnt ovan att identifiera, förutse och 
tillfredsställa kundens och samhällets behov på ett lönsamt och hållbart sätt. Enligt Peattie 
(1998) är en identifikation av den gröna konsumenten ett felaktigt tillvägagångssätt, då han 
menar att det är felaktigt att generalisera och kategorisera de gröna konsumenterna till en enda 
grupp. Vidare poängterar han att det snarare bör talas om gröna köpval än grön konsumtion, 
då själva begreppet konsumtion associeras med ett ickehållbart agerande och slöseri. 
Straughan och Roberts (1999) poängterar att enbart den traditionella demografiska 
segmenteringen inte fungerar vid profilering av den miljömedvetne konsumentens beteende 
utan att företag snarare bör använda sig av en psykografisk modell eller en modell som 
integrerar demografiska och pyskografiska variabler. De pyskografiska variablerna som antas 
påverka miljömedvetet konsumentbeteende är uppfattad konsumentpåverkan, oro för miljön, 
politisk orientering samt altruism. Konsumenterna måste vara övertygade om att deras val och 
miljömedvetna agerande påverkar miljön. Människor som tror att de kan göra skillnad 
kommer agera mer miljömedvetet. Det räcker inte att företag enbart visar att de bryr sig om 
miljön utan företag måste enligt Straughan och Roberts (1999) i sin marknadskommunikation 
visa för kunderna hur valet av deras produkt kommer bidra till att bekämpa miljöförstörelsen 
och skydda miljön.  

Awad (2011) utgick i sin studie om miljösegmenteringsalternativ utifrån samma modell 
som Straughan och Roberst (1999), där han använde såväl demografiska som psykografiska 
variabler. Han identifierade fyra olika segment. Det första segmentet (green segment) bestod 
av yngre människor som var högt utbildade och hade högre inkomst, som hade ett högt socialt 
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ansvarstagande vad gäller miljön. Detta reflekterades på deras inköps- och produktval. Det 
andra segmentet (ambiguous) bestod av människor som var äldre, hade medel inkomst och 
utbildning. De hade kunskap kring miljöfrågor, men detta reflekterades inte i deras inköps- 
och konsumtionsval. Det tredje segmentet (undevoted) varierade i åldern, hade låg inkomst 
och utbildningsnivå. Detta segment visade ingen hänsyn vad gäller miljön i deras konsumtion 
av olika produkter. Vidare hade segmentet lite kunskap kring olika miljöfrågor och var 
skeptiska till den kommunikation företag gav om deras arbete kring olika miljöfrågor. Det 
sista och fjärde segmentet (explorers) dominerades av yngre människor med medelinkomst, 
som hade mycket kunskap om olika miljöfrågor och hade en positiv attityd till dessa. Vidare 
var denna grupp villigt att betala mer för miljövänliga alternativ. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ovan nämnda studier i segmentering av den gröna 
konsumenten indikerar på att marknadsförare bör använda sig av både demografiska och 
psykografiska variabler när de segmenterar. Psykografiska faktorer är dock mer användbara 
när identifiering av de olika nivåerna som finns bland de miljömedvetna konsumenterna skall 
göras. Företag måste vara medvetna om att ju mer en grupp människor upplever att de med 
sitt agerande påverkar miljön desto större är chansen att deras inköp kommer bli “gröna”. 
Därför måste det i marknadskommunikationen framgå tydligt vilka fördelar konsumenten får 
när den väljer grönt. 

Grön marknadsföring inom energibranschen 

Företag inom elbranschen är bland de företagen som investerar mest i grön marknadsföring, 
detta tros ha att göra med deras påverkan på miljön (Leonidou et al, 2011). Marknadsföring av 
el strävar efter att utveckla en framväxande kunddriven marknad för förnybar energi (Wiser, 
1998). Vissa kunder gör sina inköpsbeslut till viss del baserade på energileverantörens 
miljöegenskaper. Marknadsföring av grön el har som mål att nå dessa kunder, detta då 
forskare förutspår att dessa vill betala extra för vad de tycker är bättre miljömässigt, eller för 
grön el (Nakarado, 1996 se Wiser, 1998).  

Elbolag som Telge Energi AB, Bixia AB och Fortum AB är några av de elbolagen som på ett 
aktivt sätt kommunicerar ut deras miljöarbete genom reklam och på webben i syfte att fånga 
konsumenternas uppmärksamhet (www.bixia.se; www.fortum.se; www.telgeenergi.se). Telge 
Energi AB uppger sig ha till försäljning 100% förnybar energi, Bixia AB 74% och Fortum 
68% förnybar el. Enligt Greenpeace rankning så rankas elbolagen utifrån hur stor andel av 
förnybar energi de har till försäljning, ju större andel förnybar energi ju bättre rankning. 
Elbolag som säljer el med större andelar från fossila bränslen och kärnkraft får en lägre 
rankning. Vattenfall har i sin försäljning 51%  förnybar energi, dock sjunker denna siffra till 
25% internationellt (www.elbolag.org).  

Nyckelorden inom svensk energipolitik är ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet (www.regeringen.se). Sverige är en av de länderna inom EU där det 
används mest förnybar energi. Över fyrtio procent av all energi som förbrukas i Sverige 
kommer ifrån förnybara energikällor, som exempelvis bioenergi och vattenkraft. Målet är att 
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denna siffra skall ligga på minst femtio procent år 2020 (www.regeringen.se). 
Elcertifikatsystemet infördes 2003 i syfte att stimulera investeringar i förnybar elproduktion 
och bidra till ett mer ekologiskt hållbart energisystem. Elbolag som investerar i förnybar 
energi får ett elcertifikat av staten. Vidare har elbolagen en skyldighet enligt lag att köpa 
elcertifikat i förhållande till sin försäljning och användning av el (www.regeringen.se; 
www.energimyndigheten.se).   

Men hur tänker konsumenten när den väljer elbolag och till vilken grad styr elbolagens 
uttalade miljöarbete det valet? För företag som vill anamma en grön strategi är det av stor 
vikt att känna till konsumentens köpprocess/ beslutsprocess. Det har forskats en hel del kring 
hur segmentering av den gröna konsumenten kan göras (Straughan & Roberts, 1999; Paco & 
Raposo, 2008; Awad, 2011; Gilg, Barr & Ford, 2005) dock har det varit svårt för oss att hitta 
forskning som inriktat sig på just segmentering av konsumenter inom elbolag som använder 
grön marknadsföring. Med detta som bakgrund kommer denna studie behandla denna 
problematik.  

1.3 Forskningsfrågor 

På vilket sätt påverkar miljömedvetet beteende konsumentens val av elbolag? 

På vilket sätt påverkar uppfattad konsumentpåverkan konsumentens val av elbolag? 

Hur uppfattar konsumenten sitt elbolags marknadskommunikation? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur miljömedvetet konsument beteende 
och uppfattad konsumentpåverkan influerar valet av elbolag, samt hur konsumenten uppfattar 
elbolagets marknadskommunikation.  
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2. Teori 

Denna del av rapporten kommer behandla de teorier och tidigare forskning som finns om 
marknadskommunikation, grön marknadsföring, grön konsumtion och köpprocessen samt 
grön marknadsföring inom elbranschen. Dessa teorier har valts då rapporten eftersträvar att 
anamma en tratt-teknik, där det generella behandlas först för att därefter gå in i det specifika. 
Vidare anses dessa teorier och tidigare forskning relevant att presentera utifrån studiens syfte 
och problemformulering. Det är inte enbart av relevans att presentera tidigare forskning kring 
den gröna konsumenten utan även olika strategier som företag kan tillämpa gällande grön 
marknadsföring är av relevans för studien samt hur marknadskommunikationen bör se ut för 
att nå dessa konsumenter.  

Avsnittet inleds med en generell diskussion kring marknadsföring och 
marknadskommunikation, där bland annat begrepp som marknads- och relationsutbyten 
definieras. Därefter presenteras de olika marknadskommunikationsverktygen och medierna, 
samt fokus inom grön marknadskommunikation. Under rubriken grön 
marknadskommunikation behandlas hur företag kan tillämpa olika strategier gällande deras 
miljöarbete för att öka sin lönsamhet. Därefter definieras grön konsumtion samt olika sätt att 
segmentera/identifiera den miljömedvetna konsumenten. Vidare behandlas köpprocessen och 
hur den miljömedvetna konsumentens köpprocess differentierar sig ifrån den generella 
köpprocessen teori avsnittet avslutas med en diskussion kring grön marknadsföring inom 
elbranschen.  

2.1 Marknadskommunikation 

Enligt Fill (2009) så är marknadskommunikation en ledande process, som en organisation 
använder sig av för att kommunicera med sin målgrupp. För att förstå sig på marknadsföring 
så är det viktigt att förstå sig på begreppet utbyten. För att ett utbyte ska kunna äga rum så 
måste det finnas två eller fler parter, varav båda dessa kan erbjuda någon form av värde till 
den andra. Det finns två olika former av utbyten, marknadsutbyten och relationsutbyten. 

Marknadsutbyten inträffar oberoende av tidigare utbyten eller påföljande utbyten. 
Transaktionerna är korttidsinriktade och tonvikten läggs primärt på priset. Relationsutbyten 
har en mer långsiktig verkan och uppstår mellan parter som önskar att bygga upp och 
bibehålla långvariga relationer. Vid utbytestransaktioner kan marknadskommunikationens roll 
förklaras med hjälp av DRIP (Differentiera, påminna, informera och övertala). 
Marknadskommunikationen kan alltså agera som en differentierare, speciellt på de marknader 
där det är svårt att skilja mellan konkurrerande produkter och märken. Kommunikationen kan 
även användas för att förstärka en upplevelse. Detta kan göras genom att påminna kunderna 
om ett behov som de kan ha eller genom att påminna dem om fördelar med tidigare 
transaktioner, så att de blir övertygade om att göra ett liknande utbyte. 
Marknadskommunikationen kan även användas för att informera och göra så att potentiella 
kunder blir medvetna om vad organisationen erbjuder. Till sist så kan kommunikationen även 
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användas för att övertala nuvarande och potentiella kunder vilka fördelar som de skulle få av 
att gå in i ett relationsutbyte med företaget. Vid en högre nivå så är det inte bara 
transaktionerna som får stöd från marknadskommunikationen utan här erbjuds även en 
mening av utbytet. Kommunikationen involverar även immateriella fördelar så som 
psykologisk tillfredsställelse, kommunikationen kan också ses ha en mening att bibehålla och 
överföra värderingar och kulturer till olika delar av samhället eller nätverk. (Fill, 2009) 

Kommunikationens värde är inte längre relaterat till den traditionella synen på innehåll och 
presentation, utan nu ses även tid och plats som viktiga faktorer för kommunikationen. All typ 
av media har olika karaktärer och begränsningar vad gäller värde skapande faktorer, de skiljer 
sig även ekonomiskt sett. Huvudfrågan är dock, kundens reaktion på kommunikationen. Det 
finns fyra olika element som utgör kommunikationens värde. Dessa är meddelandets innehåll, 
hur informationen presenteras, var kommunikationen inträffar och dess timing(Heinonen och 
Strandvik, 2005). 

Marknadsförare måste identifiera vilken attitydkomponent de skall jobba med att förändra 
genom marknadskommunikation, beroende på var målgruppen befinner sig, enligt Fill (2009). 
Om undersökningar av målgruppen visar att majoriteten av målgruppen brister i kunskaper 
om exempelvis miljöproblem är marknadskommunikationens syfte att öka kunskap kring 
detta genom att påverka den kognitiva komponenten. Om målgruppen däremot har kunskaper 
men ställer sig negativ eller neutral till det företaget har för syfte att kommunicera ut måste 
marknadskommunikationen jobba med att förändra den affektiva komponenten. När 
målgruppen har kunskap, positiva känslor till det företaget marknadsför, men detta omsätts 
inte hos konsumenten till ett inköp, så skall marknadskommunikationen påverka vårt beteende 
komponent.  

När attitydkomponenterna identifierats måste marknadskommunikationsverktyg och media 
väljas. De traditionella marknadskommunikationsverktygen är reklam, direkt marknadsföring, 
Försäljnings promotion, public relations och personlig försäljning. Vidare använder företag 
olika medier med vilka dem förmedlar budskapet. Till de traditionella medier tillhör: 
broadcast (television och radio), tryck (tidningar och magasin), outdoor (billboards, street 
furniture och transit), instore (förpackning, windows display) och annan media (mässor, bio, 
produktplacering). Under de senaste åren ha dock den digitala median fått ett ökad inflyttande 
och används av många företag för att kommunicera med sina existerande kunder, potentiella 
kunder och andra intressenter. Varje marknadskommunikation verktyg och media har sina 
för-och nackdelar i hur effektiv den är att nå befintliga och potentiella kunder. Det finns dock 
vissa kriterier företag måste ta hänsyn till när de väljer bland de olika verktygen och de olika 
medierna. Dessa kriterier är: finansiella resurser, målgrupp, kontroll, trovärdighet samt 
geografisk täckning (Fill, 2009). 

Inom marknadskommunikation med grön fokus kan budskapet kommuniceras ut till 
intressenterna med fokus på produkten, processen, imagen eller miljöfakta, som nämnt 
inledningsvis i denna rapport. Produktorienterad marknadskommunikation kommer fokusera 
på att förmedla de miljövänliga egenskaperna hos produkten. Processorienterad 
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marknadskommunikation kommer förklara på vilket sätt produktionen och teknologin som 
tillämpas inom organisationen är miljövänlig. Vidare kommer det imageorienterade budskapet 
fokusera på hur företaget i sin helhet arbetar för att bevara de naturliga resurserna och minska 
föroreningar. Den miljöorienterade kommunikationen kommer presentera fakta kring miljö 
och miljöproblem. Minst fokus inom reklam läggs på imageorienterade -och 
miljöfaktaorienterade meddelanden (Leonidou et al, 2011).  

En utmaning inom marknadskommunikation med grön fokus är greenwashing, som syftar på 
företag som missleder eller överdriver sitt miljöarbete genom kommunikationen (Gillespie, 
2008). Vilket har lett till att många är misstänksamma mot de miljöpåståenden som görs av 
företag (Ginsberg & Bloom, 2004). Detta kan motverkas genom rak, ärlig och detaljrik 
marknadskommunikation (Leonidou et al,2011). 

2.2 Grön marknadsföring 

Grön marknadsföring är en reaktion på den ökade miljömedvetenheten hos människor. Grön 
marknadsföring är inte bara en altruistisk akt utan kan även vara en lönsam strategi för 
företagen. Varje företag lämnar på något sätt spår på miljön, därför bör företag identifiera de 
miljöproblem de kan påverka för att sedan utforma och implementera adekvata strategier. De 
företag som kan dra nytta av att inkorporera miljöarbete i sina strategier är de företag som gör 
mer än vad som krävs och regleras av staten. De företag som misslyckas med grön 
marknadsföring är företag som i sitt miljöarbete visat brist på engagemang (McDaniel & 
Rylander, 1993). Leonidou med fler (2011) påpekar också att det är viktigt att miljöarbetet 
företagen gör genomsyrar de marknadsstrategier som dessa har på ett systematiskt och 
proaktivt sätt. Vidare är det viktigt att den informationen som kommuniceras ut till 
intressenterna är detaljerad, specifik och ärlig. Polonsky (1994) påpekar hur vissa företag 
snabbt ställt om till samhällets “nya oro” och gjort miljöarbetet till en integrerad och 
strategisk del av deras verksamhet. 

Företagen som använder sig av grön marknadsföring bör ta hänsyn till de undersökningar som 
visar att majoriteten av människor är bekymrade över miljöproblemen, dock omsätts inte detta 
i många fall till miljömedvetet agerande då människor har svårt att se hur deras enskilda 
agerande skulle göra skillnad (AccountAbility and Consumers International Study, 2007 se 
Peattie, K., Peattie, S. & Ponting, 2009, s. 275). Därför bör marknadskommunikationen visa 
på ett tydligt sätt på vilket sätt människors miljömedvetna agerande bidrar till att hjälpa 
miljön (Peattie,K., Peattie, S. & Ponting, 2009).  

McDaniel och Rylander (1993) presenterar tio steg genom vilka ett företag kan inkorporera 
grön marknadsföring in i marknadsstrategin: 
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• Utveckla en miljöpolicy 
Miljöpolicyn skall behandla företagets mission samt de miljömål de vill uppnå. Vidare 
skall den beskriva hur företaget vid all sitt beslutsfattande försöker ta hänsyn till 
miljön, och på vilket sätt. 

•  Utveckla miljötänk i toppen av organisationen bland ledarna 
Miljöledarskap visar på att företagets miljöarbete är långsiktigt. 

• Utveckla miljöförespråkare inom organisationen 
Inom företaget skall det finnas personal som arbetar aktivt med miljöfrågorna.  

• Utbilda personal om miljöfrågorna och miljömedvetenheten 
Miljömedvetenhet skall genomsyra hela organisationen och dess personal.  

• För en aktiv dialog med externa intressenter  
Företaget måste ständigt hållas uppdaterad till omvärldens behov. 

• Utveckla en miljöplan 
Utveckla ett miljöprogram som är integrerat i alla delar av strategin.  

• Alla enheter i organisationen skall vara flexibla i sitt agerande gällande miljökrav 
 

• Företag skall budgetera de resurser som krävs för miljöarbetet 

Att budgetera finansiella och personella resurser visar på miljöengagemang. 

• Företag skall genom sin marknadskommunikation kommunicera ut till sina kunder på 
vilket sätt de jobbar för att bevara miljön 
Effektiv marknadskommunikationen kommer resultera i kundlojalitet samt få med 
kunderna i företagets miljöarbete. 

• Utvärdera och bevaka konsumenters respons genom marknadsundersökningar 
Det är viktigt att utföra kontinuerliga marknadsundersökningar. (McDaniel & 
Rylander, 1993)  

Ginsberg och Bloom (2004) lyfter dock fram att det inte finns en generell strategi vad gäller 
miljöarbete som passar alla typer av företag. Företag bör enligt de ta hänsyn till sina 
konkurrenters miljöarbete och strategier för att identifiera hur dessa positionerat sig hos 
målgruppen samt vad det finns för möjligeter att differentiera sig ifrån konkurrenterna. Även 
Chen (2011) understryker hur företag kan öka sina konkurrensfördelar genom att anamma 
“rätt” miljöstrategi som genomsyrar hela organisationen. Vidare poängterar Ginsberg och 
Bloom (2004) att företag bör uppskatta hur stor den gröna marknaden är inom deras bransch 
samt på vilket sätt de kan differentiera sig ifrån konkurrenterna innan dem utformar en 
strategi. Fyra olika gröna strategier presenteras med hänsyn till marknadsföringsmixen det 
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vill säga de 4P:n (produkt, pris, plats och promotion): 

• Lean Green 

“Lean Green” är företag som kan ha olika miljövänliga aktiviteter, dock med syfte att 
sänka sina kostnader och öka sin effektivitet, inte för att kommunicera ut till 
intressenterna för att vinna “gröna” konkurrensfördelar. Då dessa företag har en 
lågkostnadsstrategi vill de oftast inte bli förknippade med gröna aktiviteter då de är 
rädda att detta av kunderna skall tolkas som att produkterna är av hög kvalitet och 
därmed kostar mer. Deras miljöarbete visar sig mest genom produktutvecklingen, 
designen och tillverkningen. 

• Defensive Green 

Dessa företag använder grön marknadsföring som en krishanteringsstrategi eller som 
ett svar på konkurrenternas agerande. De anser att det gröna marknadssegmentet är 
viktigt och lönsamt och satsar därför på grön marknadsföring. Denna är dock 
sporadisk och tillfällig, då dessa företag inte kan differentiera sig från sina 
konkurrenter gällande deras miljöarbete. Aggressiv marknadsföring och 
marknadskommunikation skulle bara resultera i att företaget inte kan leverera det de 
lovar. Denna typ av företag kommunicerar dock ut genom att sponsra mindre 
miljövänliga events samt genom PR och reklam för att försvara sig ifall de attackeras. 
Sett utifrån de 4P:n så använder sig denna strategi mest av promotion, men även vid 
produkt utveckling, design och tillverkning.  

• Shaded Green 

Företag som anammar denna strategi investerar långsiktigt i miljöarbete. 
Miljöfördelarna kommuniceras dock ut som sekundära fördelar, då företaget anser att 
de kan differentiera sig på ett bättre sätt samt tjäna mer ifall den primära fokusen 
ligger på fysiska och yttre attribut samt pris. 

• Extreme Green 

Dessa företag har integrerat sitt miljöarbete i alla delar av organisationen och 
produktcykeln. Det sociala ansvarstagandet är djupt inrotad i organisationens identitet 
och syfte. De inriktar sig oftast på nischade marknader. Sett utifrån 
marknadsföringsmixen det vill säga de 4P:n så genomsyrar miljöarbetet alla 
P:n.(Ginsberg & Bloom, 2004) 

Som påpekat ovan är det viktigt att företag kontinuerligt insamlar information om sina kunder 
och deras upplevelse gällande ett företags miljöstrategi, för att på det viset utvärdera ifall 
deras strategier är lönsamma eller inte. (Ginsberg & Bloom, 2004; McDaniel & Rylander, 
1993) 
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2.3 Den gröna konsumenten 

Företag kan genom att ställa om sin verksamhet till en mer miljövänlig sådan påverka miljön 
på ett positivt sätt, dock är inte företagen ensamt ansvariga för miljön. Det är trots allt 
konsumenters efterfrågan på vissa produkter som bidrar till miljöproblem. Företag och 
konsumenterna måste arbeta tillsammans i kampen för miljön (Polonsky, 1994). Då 
marknadsföring bland annat handlar om utbyten mellan två eller flera parter, där alla 
involverade parterna får i utbyte någonting som är av värde för dem, är det viktigt för 
marknadsförare att känna till sin målgrupp för att möjliggöra att detta utbyte sker (Fill, 2009).  

Inledningsvis gavs i denna rapport en överskådlig bild av den gröna konsumenten. Följande 
görs en fortsatt presentation om den gröna konsumenten och hur identifiering/segmentering av 
denne kan göras. Först görs dock en beskrivning av vad det innebär att konsumera grönt. Grön 
konsumtion eller som Gilg, Barr och Ford (2005) kallar det hållbar konsumtion bestå av 
följande aktiviteter: 

• Inköp av produkter som har en minskad miljöpåverkan 
• Undvika produkter med aerosol 
• Inköp av återvunna pappersprodukter  
• Inköp av ekologiskt producerade produkter 
• Inköp av närproducerad mat 
• Inköp gjorda på närliggande affärer 
• Inköp av rättvisemärkta produkter  
• Leta efter produkter som inte använder mycket förpackning 
• Användning av egna matkassar istället för plastikassar från affärer 
• Användning av lågenergilampor och energieffektiva apparater (energi besparing) 
• Återvinning av glas och papper 
• Kompostera avfall 

Forskare är inte eniga på vilket sätt segmentering av den gröna konsumenten bör göras, då det 
finns de som hävdar att det snarare bör talas om gröna inköp än grön konsumtion (Peattie, 
1998). Medan andra studier bygger på försök att segmentera den gröna konsumenten utifrån 
demografiska och pyskografiska variabler (Straughan & Roberts, 1999; Paco & Raposo, 
2008;Awad, 2011) Straughan och Roberts (1999) anser att de traditionella demografiska 
variablerna inte räcker vid segmentering av den gröna konsumenten utan att företag även 
måste använda de så kallade psykografiska variablerna för att identifiera de människor som är 
mer benägna att köpa miljövänliga alternativ. Miljömedvetet konsumentbeteende (ECCB, 
enviromentally conscious consumer behaviour) påverkas enligt de av några attityd- och 
beteende faktorer (med inbördes ordning): 

• Uppfattad konsumentpåverkan (PCE, Perceived consumer effectiveness) 

Konsumenter måste vara övertygade om att deras agerande kommer bidra till att 
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påverka miljön på ett positivt sätt. Varför marknadskommunikation måste visa på ett 
tydligt sätt hur konsumenten bidrar och gör skillnad genom att konsumera 
miljövänliga alternativ.  

• Altruism 

Denna faktor var den näst viktigast för den miljömedvetna konsumenten och 
hans/hennes beteende (det vill säga ECCB). Marknadskommunikationen måste därför 
även visa på vilket sätt vårt beteende påverkar andra människor på ett positivt sätt.  

• Liberalism 

Denna faktor visade att människor som befann sig mer åt det vänstra hållet politiskt i 
större utsträckning hade mer miljövänliga attityder och beteenden. Detta bör dock inte 
vara den avgörande faktorn vid segmentering, utan kan snarare tas i hänsyn till när 
företag exempelvis väljer talesperson.  

• Miljöoro (EC, enviromental concern) 

Denna faktor är mindre viktigt än PCE, altruism, liberalism och ålder, dock bör 
företag ha den i tanken när de segmenterar den gröna konsumenten. Kunskap kring 
miljöfrågor och miljöoron påverkar i sig inte beteendet, utan övertygelsen om att 
konsumenten som enskild individ faktiskt kan göra skillnad genom sitt agerande 
påverkar ECCB. 

Gilg, Barr och Ford (2005) studerade människors inköp, vanor och återvinningsvanor och 
identifierade följande fyra kategorier inom det de kallar för en hållbar livsstil/konsumtion: 

• Committed environmentalist 

Segmentet gjorde rutinmässigt gröna inköp (hållbara inköp), i synnerhet 
närproducerat. Vidare var de noga med att kompostera deras avfall. Människor inom 
detta segment hade högst ålder, högst inkomst, högst utbildning och var generellt 
husägare. Priset spelade mindre roll i deras köpprocess. Vidare bestod deras hushåll av 
mindre än fem individer. Vidare anser nittio procent av människorna inom detta 
segment att miljöproblemen inte är statens ansvar. 
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• Mainstream enviromentalist 

Gjorde regelbundna miljövänliga inköp som committed enviromenatalist. 
Komposterade dock i mindre utsträckning. Även detta segment bestod av mindre 
hushåll (mindre än fem individer). 

• Occasional enviromentalist 

Detta segment köpte sällan eller aldrig hållbara/miljövänliga produkter, i synnerhet 
inte organiska, rättvisemärkta och/eller närproducerade produkter. 

• Non- enviromentalist 

Människor inom detta segment var de som i minst utsträckning skulle delta i någon av 
de ovan nämnda gröna aktiviteterna. Vidare hade människorna inom segmentet lägst 
ålder och bestod av mer män än de övriga segmenten. Hushållsstorleken inom 
segmentet var större än hos de övriga segmenten. Hushållen bestod i genomsnitt av 
mer än fem individer. Majoriteten ägde inte sina hem, utan var hyresgäster. Detta 
segment var det segment inom vilket människor hade lägst inkomst och lägst 
utbildning. Vidare ansåg dessa individer i större utsträckning än committed 
enviromentalist att staten hade det huvudsakliga ansvaret för miljöproblemen.   

Vidare fann Gild, Barr och Ford (2005) att det fanns distinkta skillnader, mellan de människor 
som rutinmässigt gjorde gröna inköp och de som sällan eller aldrig gjorde dessa, gällande 
deras sociala och miljömässiga värderingar. De sistnämnda ansåg att människan var 
överlägsen naturen och djuren, medan de förstnämnda hade en mer altruistisk syn och såg sig 
vara ett med miljön. Denna studie stödjer därmed Straughans och Roberts studie (1999) 
gällande altruistiska drag hos den miljömedveten och vänlige konsumenten.  

Rahbar och Wahid (2011) studie indikerar också på att det finns ett positivt samband mellan 
miljövarumärken och inköpsbeteende. Konsumenten måste dock uppfatta de gröna 
varumärkena som trovärdiga och anse att den genom sina inköp faktiskt påverkar miljön på 
ett positivt sätt. Inköpsbeteendet påverkas inte enbart genom marknadskommunikation som 
exempelvis reklam som ökar vår kunskap om miljöprodukter, då denna kan upplevas ha låg 
trovärdighet.  

Även Paco och Raposo (2008) fann att det finns vissa miljö- och demografiska variabler som 
skiljer de gröna segmenten ifrån andra segment. De identifierade tre olika segment i sin 
studie:  

• The uncommited  

Detta segment bestod av yngre människor i åldern 18- 34 som bodde inom 
stadsområden. Dessa hade en högre utbildningsnivå och jobbade inom tjänstesektorn, 
med försäljning och administration eller var studenter. De ansåg sig ha kunskap kring 
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miljöfrågor och problem, denna reflekterades dock inte på deras beteende gällande 
miljövänliga köp, återvinning, resursbesparingar, och viljan att betala mer för 
miljövänliga alternativ. 

• The green activists 

Detta segment bestod av människor i åldern 25-34 och 45-54. Människorna inom detta 
segment hade högst utbildningsnivå och arbetade med kvalificerade arbeten som gav 
de en hög inkomst. De agerade med ett miljöperspektiv gällande deras inköp, 
återvinning och resursbesparingar. Detta segment var dock skeptiskt till den 
marknadskommunikation företag hade gällande deras miljöarbete.  

• The undefined 

Segmentet med lägst utbildningsnivå och inkomst med människor i den högre 
åldersgruppen. Dessa är negativt inställda till miljöfrågor, dock hade de en positiv 
attityd gentemot återvinning. Även detta segment är skeptiskt till 
marknadskommunikation gällande grön marknadsföring. De ansåg sig ha lite kunskap 
kring miljöfrågor och ansåg att deras enskilda agerande inte kunde hjälpa miljön.  

Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo (2001) kartlägger i sin studie utifrån demografiska -, 
psykologiska - och beteendevariabler konsumenter som var villiga att betala mer för 
miljövänliga produkter. De fann att kvinnor i större utsträckning än män var villiga att betala 
mer för miljövänliga produkter. Vidare var gifta par med barn mer benägna att betala mer för 
miljövänliga alternativ. I motsats till de ovan presenterade studierna så fann inte denna att det 
fanns ett signifikant samband mellan ålder, utbildningsnivå, inkomst, arbete och viljan att 
betala mer för miljövänliga alternativ.  

Vidare fann Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo (2001) att attityder spelar en avgörande 
roll gällande viljan att betala mer för miljövänliga produkter. De konsumenter som var villiga 
att betala mer ansåg att miljöproblemen var allvarliga och att företagen inte tog det ansvar de 
borde. Vidare spelade säkerhet och relationer till andra människor stor roll i dessa människors 
liv. Detta samband mellan altruism och miljötänk och beteende fann även Straughan och 
Roberts (1999), och Gilg, Barr och Ford (2005) i sina studier. 

De konsumenter som inte var villiga att betala mer för miljövänliga alternativ ansåg dock att 
företagen tar sitt ansvar rörande miljöfrågor. Vidare ansåg de att miljöproblemen inte var så 
allvarliga (Laronche,Bergeron & Barbaro-Forleo  2001). 

Med dessa upptäckter som bakgrund förslår Lanronche, Bergeron och Barbaro- Forleo (2001) 
att marknadsförare fokuserar på följande:  

• kommunicera ut varför det är viktigt att köpa/konsumera miljövänliga produkter 
• på vilket sätt miljövänliga produkter bidrar till miljöns välmående  
• uppmuntra/förstärka positiva attityder och beteenden hos miljövänliga konsumenter 
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• Upplysa om att det inte enbart är företagens ansvar att agera miljövänligt utan att varje 
enskild människa kan göra skillnad. Varför feedback ifrån företagen till 
konsumenterna gällande konsumenters miljömedvetna beteende är viktig.  

• Motivera mindre miljömedvetna konsumenter att agera på ett mer miljömedvetet sätt.   
• Fokusera primärt på segmentet, gifta kvinnor med barn. 
• Införa strategier med syfte att omvandla den gruppen av “undecided consumers” till 

konsumenter som är villiga att betala (mer) för miljövänliga alternativ. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns någon generell regel gällande segmentering 
av den gröna konsumenten. Det som dock är utmärkande för den gröna konsumenten är 
dennes intresse gällande miljöfrågor och en övertygelse att konsumenter och företag genom 
sitt agerande tillsammans kan bidra till en mer positivt utveckling med avseende på miljön.  

2.4 Den gröna konsumentens köpprocess 

Marknadsföringens främsta uppgift är att tillfredsställa kundes behov på ett lönsamt sätt, 
varför marknadsföraren väl måste känna till segmentets behov och tankeprocess gällande 
köpbeslutsprocessen (Peattie, 1998). Förståelse för varje steg i köpprocessen är nödvändig för 
effektiv marknadskommunikation. Generellt kan köpprocessen beskrivas bestå av följande 
steg: 

• Behovsidentifikation: Upptäckande av ett behov eller problem som konsumenten 
söker att tillfredställa. 

• Informationssökning: Sökande efter alternativ som kan tillfredsställa ens behov eller 
lösa ens problem. Information sökes intern (tidigare erfarenheter, värderingar, attityder 
etc.) och/eller externt (media, marknadskommunikation, word of  mouth etc.). 

• Alternativutvärdering: Olika alternativ utvärderas i syfte att hitta det alternativ som på 
bäst sätt tillfredställer behovet eller löser problemet. 

• Köp: Ett inköp görs utifrån den informationen som insamlats externt och/eller internt. 
• Utvärdering av köpet: Om inköpet varit tillfredsställande kan det resultera i ett 

långtidsbeteende. 

Köpbeslutsprocessen kommer att variera beroende på vad det är för typ av köpsituation det 
vill säga om det är ett komplext köp som involverar högt risktagande, ett mindre komplext 
köp som vi har tidigare erfarenhet av eller ett rutinköp som involverar lågt risktagande och 
som görs rutinmässigt. Det risktagande som kan förknippas med ett köp kan vara av 
funktionell, ekonomisk, social, psykologisk och tidsmässig karaktär. Kunden kan fråga sig om 
denna produkt/tjänst kommer utföra det den lovar, kommer det kosta mycket, vad kommer 
min omgivning tycka om mitt köp, kommer jag bli tillfredsställd av köpet samt kommer köpet 
kräva mycket av min tid. Dessa ovan nämnda faktorer kommer påverka kundens köpprocess 
och därmed den marknadskommunikation som riktas mot kunden Vidare påverkar ålder, kön, 
social- och ekonomisk status, yrke, livsstil, kunskap, personlighet och attityder 
köpprocessen(Fill, 2009). 
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Skiljer sig den gröna konsumentens köpprocess ifrån andra köpprocesser och i så fall på vilket 
sätt, är den frågan som Peattie (1998) behandlar. Han menar på att “den gröna” konsumentens 
köpprocess differentierar sig ifrån “den gråa” konsumentens köpprocess genom att den gröna 
marknadsföringens uppgift är att förse människor med mer hållbara och socialt acceptabla 
produkter och därför utgår ifrån att grön konsumtion innebär att människor konsumerar på ett 
mer hållbar och social ansvarsfullt sätt. “Den gråa konsumenten” kommer följa den 
ovannämnda generella köpprocessen, medan “den gröna konsumenten” kommer fråga sig 
“behöver jag verkligen den här produkten/tjänsten?” när vederbörande upptäcker ett behov. 
Vid sökning av relevant information kommer “den gröna konsumenten” fråga sig ifall 
produkten/tjänsten exploaterar och förstör omgivningen. Vidare kommer vederbörande 
undra vilka de socio- ekonomiska kostnaderna är. Vid inköpsval kommer konsumenten 
återigen fråga sig “skall jag köpa eller hur lägre kommer jag klara mig utan 
produkten/tjänsten?”. Efter inköpet kommer konsumenten försöka använda den befintliga 
produkten så länge den håller med syfte att konsumera på ett mera hållbart sätt. Peattie (1998) 
poängterar dock också att det snarare bör talas om gröna inköp än gröna konsumenter när det 
diskuteras om grön konsumtion, då många människor gör gröna inköp men endast en mindre 
grupp har grön konsumtion som ett beteendemönster.  

2.5 Grön marknadsföring inom elbranschen 

När marknaden för grön el öppnades upp så skapades först en förvirring hos de konsumenter 
som fick tillgång till konkurrerande leverantörer. Hotet från de konkurrerande leverantörerna 
har enligt Bird, Wüstenhagen och Aabakken (2002) lett till att fler av de dominerande 
leverantörerna har börjat erbjuda ett grönt energi alternativ. Många företag erbjöd även grön 
el till sina kunder för att uppmuntra lojalitet till företaget innan konkurrenter kom in på 
marknaden. Trots att marknaden har öppnats upp för konkurrenter så väljer de flesta kunder 
att stanna hos sina leverantörer, så det har inte varit så stor aktivitet i bytet mellan olika 
företag ( Bird, Wüstenhagen & Aabakken 2002).  

För att underlätta utvecklingen av gröna elmarknader så kan företag enligt Bird, Wüstenhagen 
och Aabakken (2002) bland annat ta hjälp av aggressiva marknadsföringsinsatser av företag 
och konkurrerande leverantörer, samt motiv och andra policys som reducerar kostnader för 
förnybar el (Bird, Wüstenhagen & Aabakken 2002). 

Konsumenter föredrar förnybara energikällor, men de vet väldigt lite om dem. Kunden blir 
enligt Farhar (1999) mer villig att betala om de är informerade om de olika energi alternativen 
som finns. Kunder är även villiga att betala mer för förnybar el i en konkurrerande 
marknadssituation (Farhar 1999). Kundernas begränsade efterfrågan till produkter som grön el 
tros enligt Bird, Wüstenhagen och Aabakken (2002) bero på att det saknas aggressiv och 
riktad marknadsföring av dessa produkter. Med hjälp av ansträngningar från bland annat 
befintliga bolag och de nya bolag som kommer in på marknaden så kan avsaknaden av 
kunskap om grön el förminskas på marknaden. Kunskapen hos den totala marknaden kan öka 
med hjälp av att flera gånger utföra marknadsföringen eller att kombinera olika 
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marknadsföringsförsök. Det är även av stor vikt att använda en variation av 
kommunikationskanaler så att alla kunder i segmentet blir exponerade (Bird, Wüstenhagen & 
Aabakken 2002).  

De företag som använder sig av begreppet ”grön el” har noggrant valt ut vart deras energi som 
de erbjuder ska komma ifrån. När begreppet grön el utformas så finns det tre faktorer som är 
viktiga att ha i åtanke; kostnader, miljöcertifieringar samt allmänhetens uppfattning om hur 
miljön påverkas. Enligt Rowlands, Parker och Scott (2002) så är de personer som är villiga att 
betala en högre premie för grön el mer kritiska till användandet av kärnkraftverk, storskaliga 
vattenverk och naturgaser, än de som betalar en lägre premie eller ingen premie alls. Detta ger 
omedelbara konsekvenser till de som utvecklar grön energi (Rowlands, Parker & Scott). 

Den gröna marknadsföringen kan hjälpa till att stärka den förnybara energin samtidigt som 
den hjälper till att öka efterfrågan på företagets produkter (Wiser, 1998; Wiser & Pickle, 
1997). Om förnybar energi efterfrågas från konsumenterna så kommer det leda till att en ny 
marknad inom detta segment växer fram. Denna efterfrågan kan enligt Wiser (1998) även leda 
till att företagets framgång ökar. 

För att marknadsföra sig grönt inom elbranschen så kan ett företag använda sig av fyra olika 
aktiviteter; (1)Utnyttja de fördelar som finns i segmentet och dess gemenskap (2) Försäkra för 
kunden att de kan göra skillnad (3) Visa vad kunden får i behållning (4) öka kundens privata 
värde. För att kunna marknadsföra sig på ett effektivt sätt så kan ett företag göra praktiska 
förändringar på produktdesignen samtidigt som de använder sig av kommunikationsstrategier 
som är skräddarsydda för ”gröna” energiprodukter (Wiser & Pickle 1997). Enligt Gossling 
med fler (2005) så kan ett företag göra de gröna elmarknader större till relativt låga kostnader 
genom att använda sig av marknadsföring som är specifikt riktad emot företagets målgrupp. 
En idealisk kund för gröna elprodukter skulle enligt Gossling (2005) vara studenter då de inte 
ser några nackdelar med vad gröna produkter kan ge. Gossling (2005)  menar även om 
företaget en gång fått en kund till sig så är sannolikheten stor att denne kund kommer vara en 
livstids konsument av grön energi och att det i sin tur kan leda till att denna kund för vidare ett 
positivt ”Word of Mouth” till sina vänner och släktingar, vad gäller fördelarna med denna 
energi. Gossling 2005) visar i sin undersökning att studenter hävdar att grön el är för dyrt, 
men de motsäger sig själva då han även fått fram att det finns en hög grad av villighet att 
betala för dessa produkter. 

Det varierar mycket i om kunder är villiga att betala en premiekostnad för förnybar energi och 
detta kan enligt Zarnikau (2003) bero på att personer skiljer sig emot varandra på de 
demografiska faktorerna, så som ålder, lön och utbildning. För att få personer att betala en 
premiekostnad för att få tillgång till förnybarenergi och högre energieffektivitet så ska 
företagen kommunicera ut information om de olika alternativ till energikällor som finns att 
tillgå. Däremot bör företag vara varsamma på att denna information kan slå på två olika sätt, 
fler kunder kan bli villiga att betala en liten premie avgift om de får tillgång till denna 
information, vilket isåfall skulle bli en positiv verkan, men samtidigt så kan de kunder som, 
innan de fick informationen, var villiga att betala en högre premie för sin el minska, vilket 
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hade gett en negativ verkan. Detta kan enligt Zarnikau (2003) bero på att det generella 
intresset, vad gäller energikällorna och de verktyg som används för att komma åt dessa källor, 
har ökat samt att konsumenterna nu vet vad deras premier används till. Enligt Bird, 
Wüstenhagen och Aabakken (2002) så är kunder till grön energi i viss mån inte villiga att 
betala en premie för att få tillgång till grön el om en del av deras tidigare el kommit från 
förnybara källor.  

2.6 Sammanfattning 

Företag kan genom att använda olika marknadskommunikations verktyg och medier 
kommunicera (Fill, 2009) ut sitt miljöarbete genom att exempelvis fokusera primärt på 
produkten, processen, imagen eller miljöfakta (Leonidou, Palihawadana & Hultman, 2011). 
Olika marknadsstrategier används beroende på hur mycket företagen vill betona det 
miljöarbetet det gör. Företag som genom sitt miljöarbete kan differentiera sig på ett lönsamt 
sätt ifrån konkurrenterna kommer mer aktivt tillämpa de gröna strategierna som exempelvis 
extreme green (Ginsberg & Bloom, 2004). Vidare finns det tio generella steg ett företag kan 
använda för att inkorporera grön marknadsföring, som nämnt ovan (McDaniel & Rylander, 
1993). Det viktigaste för företag som vill anamma den gröna marknadsföringen är dock att 
identifiera/segmentera konsumenter som har ett miljömedvetet beteende och vill därmed ingå 
i ett utbyte, helst relationsutbyte, med företaget. Ett miljömedvetet beteende eller grön 
konsumtion har bland annat identifierats som aktiviteter som inköp av miljövänliga produkter 
och tjänster, användning av återvunna- och energisnåla produkter, återvinning av avfall (Gilg, 
Barr & Ford, 2005).  

Forskningen har visat att miljömedvetet beteende påverkas av hur mycket konsumenten tror 
att den genom sitt beteende kan påverka miljön samt vilken nytta andra människor får av vårt 
beteende.  Därför är det viktigt att företag på ett tydligt sätt kommunicerar ut miljöarbetet de 
utför och hur konsumenten genom sin konsumtion av företagets produkter/tjänster kommer 
bidra till en mer hållbar utveckling (Straughan & Roberts, 1999;Awad, 2011; Laroche, 
Bergeron & Barbaro-Forleo, 2001; Gilg, Barr & Ford 2005). Vidare kommer konsumenten 
som konsumerat på ett grönt/miljömedvetet sätt att förutom innan nämnda aktiviteter fråga sig 
ifall den verkligen behöver den önskade produkten/tjänsten, på vilket sätt den exploaterar 
miljön samt vilka de socio-ekonomiska kostnaderna är (Peattie, 1998).  

Konkurrensen inom elbranschen har ökat vilket enligt Bird, Wüstenhagen och Aabakken 
(2002) har lett till att fler och fler leverantörer har börjat erbjuda ett ”grönt” energi alternativ. 
Konsumenterna föredrar enligt Farhar (1999) dessa energi alternativ och är mer villiga att 
betala för dem om de är informerade om vilka olika energialternativ som finns. För att få ut 
denna information till alla kunder i segmentet så är det enligt Bird, Wüstenhagen och 
Aabakken (2002) viktigt att använda sig av en variation av kommunikationskanaler. Denna 
gröna marknadsföring kan hjälpa till att stärka den förnybara energin samtidigt som den 
hjälper till att öka efterfrågan på företagets produkter (Wiser, 1998; Wiser & Pickle 1997). 
Gossling (2005) menar att en idealisk målgrupp för elprodukter är studenter, då de inte ser 
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några nackdelar med vad gröna produkter kan ge. Vidare menar Gossling (2005) att har en 
kund väl kommit till ett företag så kommer den stanna där och även sprida ett positivt word of 
mouth till sina vänner och släktingar. Det varierar mycket mellan företagens olika kunder om 
de är villiga att betala en premie för förnybar energi eller inte enligt Zarnikau (2003) och för 
att få fler personer att betala denna premie så ska företagen kommunicera ut information om 
de olika alternativ till energi källor som finns. 

Segmentering handlar om att dela upp en massmarknad i mindre grupper för att på det viset 
kunna tillfredställa sina kunders behov på ett bättre och mer lönsamt sätt. Varje segment 
kommer dela gemensamma behov, karakteristika och svara på liknande sätt på 
marknadsåtgärder. Segmenteringen kommer påverkas av bland annat demografiska, 
geografiska, psykologiska och beteendefaktorer (Fill, 2009). Den tidigare gjorda forskning 
som presenteras inom denna rapport kommer dock ifrån utlandet. Inga studier kring 
problemområdet ifrån Sverige har kunnat hittas. Utöver detta är dock de tidigare presenterade 
undersökningarna ifrån olika delar av världen, och samtliga visar att det finns ett samband 
mellan miljömedvetet beteende, uppfattad konsument påverkan och den gröna konsumenten.   
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3. Metod 

Nedan följer en beskrivning och förklaring av vilken typ av metod denna studie utgår ifrån, 
hur datainsamlig och urval har gjorts samt vilken analysmodell som tillämpats. Vidare 
kommer begrepp som reliabilitet och validitet att diskuteras.   

3.1 Typ av undersökning 

Den forskningsansats som har använts i denna studie är av deduktiv karaktär, vilket innebär 
att undersökaren utgått från befintlig forskning kring problemområdet för att därefter insamla 
empirisk data (Chisnall,2004). Vidare är denna studie av beskrivande och förklarande 
karaktär. Christensen med flera (2010) betonar att syftet med den beskrivande 
undersökningen är att beskriva exempelvis en kunds beslutsprocess genom att besvara ”hur”-
frågor, till exempel ”Hur fungerar kundernas beslutsprocess”. Vidare beskrivs det förklarande 
syftet som att undersökningen går ett steg längre i syftet att förklara varför exempelvis 
kundens beslutsprocess ser ut som den gör. Denna undersökning har som syfte att beskriva 
konsumenternas val och uppfattning av elbolag, samt förklara hur denna påverkas av det 
generella miljömedvetna beteendet och den uppfattade konsumentpåverkan. Chisnall (2004) 
tillägger att det krävs en viss förförståelse/kunskap om det undersökta problemet för att kunna 
utföra denna typ av undersökning. Tidigare forskning har identifierat att det finns ett positivt 
samband mellan det miljömedvetna beteendet och den uppfattade konsumentpåverkan. 
Konsumenter som tror att de med deras beteende kan påverka miljön i en positiv riktning har 
en tendens att agera mer miljömedvetet (Straughans & Roberts, 1999; Gilg, Barr & Ford 
2005; Awad, 2011).   

Vidare är denna studie av kvantitativ karaktär, då empirin har insamlats med hjälp av en 
standardiserad och strukturerad enkät. Kvantitativ metod förklaras av Christensen med fler 
(2010) som en metod vars syfte är att testa teorier. Metoden förutsätter att undersökaren är 
insatt i forskningsfenomenet. En kvantitativ analys har som mål att upptäcka, fastställa samt 
mäta samband mellan olika variabler. Fördelarna med denna metod är att den är lämplig att 
använda då en studie har som syfte att beskriva och förklara det undersökta fenomenet och 
upptäcka samband mellan olika variabler. Vidare anses att undersökaren har mindre 
inflyttande och påverkan på informanters svar när en enkät av kvantitativ karaktär används, då 
denna är standardiserad och strukturerad. Detta påverkar dessutom reliabiliteten på ett positivt 
sätt. Då denna studie har ett beskrivande och förklarande syfte, samt söker att upptäcka 
samband mellan miljömedvetet konsumentbeteende, uppfattad konsumentpåverkan samt val 
och uppfattning av elbolag, kommer kvantitativ metod att användas. Kvantitativ metod har 
använts för att få så sanningsenliga svar från informanterna som möjligt angående deras 
miljömedvetna konsumentbeteende, detta tros ha uppnåtts i och med att enkäten var anonym. 
En kvalitativ metod med djupintervjuer skulle kunnat resultera i intervjuareffekt där 
informanten anpassar sina svar för att tillmötesgå intervjuaren. Vidare skulle denna metod 
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möjliggöra att eventuella samband upptäckts. 

3.2 Datainsamling 

Nedan följer en förklaring av hur den kvantitativa metoden tillämpats i denna studie det vill 
säga hur data insamlats, hur urvalet av informanter gjorts samt vilka datainsamlingsproblem 
som studien stött på. Vidare behandlas begreppen reliabilitet och validitet. 

3.2.1 Insamlingsverktyg av primärdata 

Den primära data insamlades med hjälp av en enkät som hade hög grad av standardisering och 
strukturering. Frågorna var av sluten karaktär. Enligt Christensen med flera (2010) består en 
enkät med hög grad av standardisering av frågor som följer en viss ordning och samtliga 
informanter besvarar samma frågor. Vidare förklaras att en strukturerad enkät har fasta 
svarsalternativ, det vill säga att undersökaren styr informantens svar. Fördelarna med denna 
typ av enkäter är att dessa är lätta att administrera och analysera, samt att reliabiliteten ökar.  

Enkäten behandlade tre olika områden samt bakgrundsfrågor. Inom bakgrundfrågorna 
behandlades demografiska variabler som kön och ålder. De tre olika områden var 
miljömedvetet konsumentbeteende, uppfattad konsumentpåverkan samt elbolag och grön 
marknadsföring. Frågorna inom området, miljömedvetet konsumentbeteende, söker att mäta i 
vilken grad konsumenten är miljömedveten. Området, uppfattad konsumentpåverkan, söker 
att mäta vilken påverkan den enskilde konsumenten tror sig ha på miljön. Det tredje området, 
elbolag och grön marknadsföring, behandlar vad som påverkar konsumentens val av elbolag 
samt hur konsumenten uppfattar sitt elbolags kommunikation gällande miljöarbete.  

En femgradig skala har använts, där 1 står för stämmer inte alls och 5 för stämmer 
fullständigt. Skalan är på intervall nivå. Denna typ av skala möjliggör rangordning mellan 
mätvärden samt har en ekvidistans, det vill säga att det är lika stort avstånd mellan två värden. 
Däremot saknas nollpunkten. Skalan möjliggör dock uträkning av medelvärde, median och 
typvärde (Ejlertsson, 2005). Bakgrundfrågorna som behandlar vilket kön informanten är, är 
dock på nominalnivå det vill säga denna möjliggör enbart en klassificering. Bakgrundsfrågan 
ålder är dock på kvotskala och har förutom alla intervall skalans egenskaper även en 
nollpunkt.  

De frågorna som behandlats i enkäten är delvis hämtade ifrån tidigare gjord forskning kring 
undersökningsområdet som presenterats i teoridelen (Straughans & Roberts, 1999; Gilg, Barr 
& Ford, 2005; Awad, 2011). Dessa har sedan kompletterats för att innefatta frågor om 
konsumenters val och uppfattning av elbolag utifrån elbolagets miljöarbete.  

Vidare var enkäten en självadministrerande- och besöksenkät. Vilket innebär att informanten 
själv besvarar enkäten samt att enkäten delas ut till informanten. Enkäten delades ut till 
högskolestudenter vid Högskolan Väst innan föreläsningar. Fördelarna med denna typ av 
enkät är att svarsfrekvensen är hög, genomförandet är snabb då enkäten insamlas direkt, samt 
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att undersökaren finns på plats vid utförandet och kan informera och förklara otydligheter 
(Christensen et al, 2010).  

3.2.2 Urval 

Urvalet av informanter gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval, på grund av tidsbegränsning. 
Två veckor avsattes för att insamla data. De lärare som under dessa två veckor hade 
föreläsningar kontaktades via mejl, där vi bad om att få tillgång till deras studenter under 
föreläsningstid. Studenter har valts då forskningen har visat att högskolestudenter är positiva 
till gröna produkter som grön el. Studenter hävdar att grön el är för dyrt, men det finns 
samtidigt en villighet att betala för denna typ av produkter (Gossling, 2005). Vidare visar 
forskningen att högutbildade och höginkomsttagare har en tendens att agera mer 
miljömedvetet (Gilg, Barr & Ford, 2005; Paco & Raposo, 2008; Awad, 2011). 
Högskolestudenter vara en bra grupp för elbolag med grön marknadsföring att satsa på då 
dessa i framtiden kommer tillhöra gruppen högutbildade. 

Urvalet innefattade 273 studenter vid Högskolan Väst. Av dessa var 195 (71,4%) kvinnor och 
78 (28,6%) män, i åldern mellan 19 till och med 55. Majoriteten av informanterna var i 
åldrarna 20-23 år. Ett bekvämlighetsurval är ett icke sannolikhetsurval vilket innebär att 
informanterna väljs utifrån vilka som finns tillgängliga och som har möjlighet att delta i 
undersökningen. Nackdelen med denna typ av urval är dock att representativiteten och 
generaliserbarheten ifrågasätts (Christensen et al, 2010). 

3.2.3 Reliabilitet och validitet 

Vid enkätundersökningar behandlar begreppet validitet enkätfrågornas förmåga att mäta det 
som studien anser att mäta. Det är därför viktigt att frågorna som ställs i en enkät är väl 
förankrade i den forskning som presenterats i bakgrunden och teoridelen av en studie 
(Ejlersson, 2005). Enkäten som används i denna studie bygger delvis på frågor hämtade ifrån 
tidigare gjorda studier inom problemområdet miljömedvetet konsument beteende. Frågorna 
som behandlas i avsnittet elbolag och grön marknadsföring (se bilaga 1) är inspirerade av den 
teori och forskning som finns kring problemområdet om hur företag generellt tillämpar grön 
marknadsföring och kommunikation, samt hur konsumenten som är miljömedveten generellt 
agerar. Utifrån detta formulerades därefter frågorna för att passa valet och uppfattningen av 
elbolag. Därmed anses frågorna ha en god validitet. 

Begreppet god reliabilitet avser att en undersökning skall kunna göras om vid två olika 
tillfällen och att samma resultat erhålls (Ejlersson, 2005). I denna studie mäts intern 
konsistens med hjälp av Cronbach`s alpha. Båda indexen som används i studien för att mäta 
graden av miljömedvetet beteende samt val och uppfattning av elbolag hade värden över 0,7. 
Detta indikerar på en god intern konsistens.  

Reliabiliteten och validiteten kan dock ha påverkats av att studenter generellt sätt inte ses som 
höginkomsttagare, vilket kan påverka graden av miljömedvetet beteende då fallet kan vara att 
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det inte finns utrymme i studenters budget att lägga en extra peng på miljövänliga alternativ.  

Det finns även en risk att studenter som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar har 
medverkat i studien, vilket skulle medföra att de själva inte valt det elbolaget som hushållet 
köper el ifrån. Vidare har några respondenter skrivit i enkäten att elen för de ingår i hyran. 
Dessa har då valt att inte svara på vissa av frågorna under Elbolag och grön marknadsföring.  
 

3.3 Analysmodell 

Den insamlade data analyserades med hjälp av SPSS/PASW (Statistical Package for the 
Social Sciences) 18.0. Inledningsvis gjordes en faktoranalys på frågorna som behandlar 
Miljömedvetet konsumentbeteende. Pearsons korrelationsanalys användes för att testa ifall det 
fanns samband mellan miljömedvetet konsumentbeteende, uppfattad konsumentpåverkan och 
konsumentens val och uppfattning av elbolag. T- test för oberoende grupper användes för att 
testa eventuella könsskillnader.  

Missing values behandlades genom att det i SPSS inte matades in något värde för dessa.  
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4 Resultat  

Denna studie söker att svara på frågorna på vilket sätt miljömedvetet konsumentbeteende, 
uppfattad konsumentpåverkan påverkar konsumentens val och uppfattning av elbolag, samt 
hur konsumenten uppfattar sitt elbolags marknadskommunikation. Nedan följer en 
presentation av resultatet, där sambandet mellan miljömedvetet beteende och val av elbolag 
förklaras först, för att därefter presentera på vilket sätt uppfattad konsumentpåverkan påverkar 
val av elbolag. Vidare presenteras konsumentens uppfattning av elbolags 
marknadskommunikation.  

4.1 Deskriptiv data 
I denna del av rapporten kommer deskriptiv data på de frågor som använts i 
enkätundersökningen att presenteras. Frågorna 19 under miljömedvetet konsumentbeteende, 1 
under uppfattad konsumentpåverkan samt fråga 5 under elbolag och grön marknadsföring 
vändes, detta på grund av att alla svar med ett högt värde skulle mäta hög grad av 
miljömedvetenhet. 

Resultatet på miljömedvetet konsumentbeteende indikerar att informanterna i genomsnitt inte 
har så hög grad av miljömedvetet konsumentbeteende (Tabell 1).  

Miljömedvetet konsumentbeteende  

 N Medelvärde Standard 
avvikelse 

1. Jag försöker så ofta som möjligt köpa produkter som inte skadar miljön. 272 2,9118 1,13626 

2. Jag undviker produkter som är skadliga för miljön. 273 3,0403 1,05468 

3. Jag köper återvunnet papper. 270 2,5407 1,17763 

4. Jag köper ekologiskt producerade produkter 273 2,6923 1,06439 

5. Jag köper närproducerade produkter. 273 2,8168 1,01974 

6. Jag köper rättvisemärkta produkter. 273 2,6886 ,99730 

7. Jag köper inte produkter som har alltför stor/överflödig förpackning 272 2,4779 1,14915 

8. Jag har med mig egen matkasse till affären. 273 2,2454 1,53220 

9. Jag använder tygkassar istället för plastkassar när jag handlar. 273 1,9377 1,35574 

10. Jag köper energieffektiva hushållsapparater. 269 2,5799 1,26893 

11. Jag försöker minska min elanvändning. 273 3,4579 1,20013 

12.  Jag använder miljövänligt/ svanenmärkt tvättmedel. 271 3,4280 1,43288 

13. Jag har bytt ut mina glödlampor mot lågenergilampor. 272 3,5074 1,36372 
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14. Jag köper inte produkter vars förpackning är skadlig för miljön. 271 2,4317 1,00090 

15. När det finns miljövänliga produktförpackningar väljer jag dessa. 271 2,8192 1,13225 

16. När jag skall välja mellan två produkter väljer jag alltid den som är minst 

skadlig för miljön och människan. 

272 2,7279 1,16826 

17. Jag köper inte produkter av företag som inte tar sitt miljöansvar. 273 2,2784 1,00886 

18. Jag försöker köpa produkter som endast kan återanvändas. 272 2,3051 1,00492 

19. Jag köper oftast produkten som är billigast, oavsett dess påverkan på 

samhället/omgivningen. 

273 2,9451 1,25466 

20. Jag använder de röda och gröna soppåsarna. 255 3,7137 1,67438 

21. Jag går regelbundet till återvinningsstationer med mina sopor. 272 3,9449 1,30592 

Valid N (listwise) 246   

Tabell 1 Miljömedvetet konsumentbeteende 

Informanterna i denna studie ansåg i högre grad att den enskilde konsumenten genom sina 
inköp kan påverka omgivningen. Däremot omsätts inte detta i så hög grad till informanternas 
beteende (Tabell 2).  

Uppfattad konsumentpåverkan  

 N Medelvärde Standard 
avvikelse 

1. Den enskilde konsumenten kan inte göra någonting åt miljöföroreningar 273 4,0879 1,05700 

2. När jag köper produkter försöker jag tänka på hur dessa påverkar 

miljön och andra människor. 

273 2,7802 1,08941 

3. Varje enskild konsument kan ha en positiv effekt på omgivningen 

genom att köpa produkter från socialt ansvarsfulla företag. 

273 3,8828 1,10522 

Valid N (listwise) 273   

Tabell 2 Uppfattad konsumentpåverkan 



 

25 

 

 
Informanterna uppfattar sitt elbolags kommunikation gällande elbolagets kommunicerade 
miljöarbete som bristfällig och uppger att de inte är villiga att betala mer för förnybar energi. 
Om priset är detsamma för förnybar energi som för de mindre miljövänliga alternativen så 
uppger informanterna att dem skulle välja det elbolag som investerar i förnybar energi 
(Tabell3). 

Elbolag och grön marknadsföring  

 N Medelvärde Standard 
avvikelse 

1. Mitt val av elbolag påverkas av det miljöarbete som bolaget 

kommunicerar ut att de gör genom exempelvis reklam eller via sin 

hemsida. 

264 2,3333 1,11107 

2. Jag kan tänka mig att i framtiden betala mer för el hos ett elbolag som 

investerar i förnybar energi. 

271 2,9410 1,24879 

3. Jag litar på ett elbolag som säger att de investerar i olika miljöprojekt 

(exempelvis förnybar energi och vindkraft). 

271 3,0959 1,03906 

4. Om priset är detsamma väljer jag det elbolag som investerar i förnybar 

energi. 

270 4,2889 1,01562 

5. Jag väljer elbolag enbart utifrån pris. 268 2,6716 1,33675 

6. Det är viktigt för mig att det elbolaget som jag är kund hos agerar med 

ett miljöperspektiv. 

270 3,1741 1,01443 

7. Jag anser att den kommunikation mitt elbolag sänder ut angående 

deras miljöengagemang är bristfällig 

258 2,9612 ,99730 

8. Jag känner till det miljöarbete som mitt elbolag gör. 263 1,8213 ,97409 

9. Jag känner till den miljöpolicy mitt elbolag har. 262 1,8015 1,00130 

10. Jag har medverkat i en marknadsundersökning (genom telefon intervju, 

enkät etcetera) som behandlat mitt elbolags 

miljöengagemang/miljöarbete. 

267 1,2996 ,80419 

11. Jag tror att jag kan bidra till att påverka miljön på ett positivt sätt genom 

att vara kund hos ett elbolag som utlovar att de arbetar för att ta fram 

mer miljövänlig el/förnybar el. 

269 3,3755 1,13143 

12. Jag anser att mitt elbolag skiljer sig på ett positivt sätt ifrån andra 

elbolag gällande deras kommunicerade miljöarbete 

257 2,2412 1,00593 

Valid N (listwise) 246   

Tabell 3 Elbolag och grön marknadsföring 

4.2 Faktoranalys 

Frågorna under kategorin miljömedvetet konsumentbeteende (Tabell 1) analyserades med 
hjälp av faktoranalys. Faktoranalysen resulterade i fyra faktorer. Alla faktorer med värde över 
0,5 användes i analysen.  Faktor ett, miljövänliga förpackningar och elbesparingar, består av 
frågorna 3,7,10,11 och 14-19. Dessa hade då de slogs ihop ett medelvärde på 2,8 och 
standardavvikelse på 0,9. Cronbach`s Alpha för faktor ett var 0,882. Faktor två, mat och 
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miljövänliga produkter, består av frågorna 1-2 och 4-6. Det gemensamma medelvärdet för 
dessa frågor är 2,7 och standardavvikelsen 0,9. Cronbach`s Alphan är 0,85. Den tredje 
faktorn, matkasse, består av frågorna 8 och 9, dessa har tillsammans ett medelvärde på 2,1 och 
standardavvikelse på 1,4. Alpha värdet är 0,882. Den sista och fjärde faktorn, avfall, hade det 
lägsta Cronbach`s Alpha värdet på 0,424 och bestod av frågorna 20-21. Medelvärdet för dessa 
frågor är 3,9 och standardavvikelsen 1,2. 

 
Faktoranalys  

Komponent 
 

1 2 3 4 

1. Jag försöker så ofta som möjligt köpa produkter som inte skadar miljön.  ,698   

2. Jag undviker produkter som är skadliga för miljön.  ,553   

3. Jag köper återvunnet papper. ,518    

4. Jag köper ekologiskt producerade produkter  ,797   

5. Jag köper närproducerade produkter.  ,653   

6. Jag köper rättvisemärkta produkter.  ,728   

7. Jag köper inte produkter som har alltför stor/överflödig förpackning ,673    

8. Jag har med mig egen matkasse till affären.   ,911  

9. Jag använder tygkassar istället för plastkassar när jag handlar.   ,918  

10. Jag köper energieffektiva hushållsapparater. ,577    

11. Jag försöker minska min elanvändning. ,710    

12. Jag använder miljövänligt/ svanenmärkt tvättmedel.     

13. Jag har bytt ut mina glödlampor mot lågenergilampor.     

14. Jag köper inte produkter vars förpackning är skadlig för miljön. ,702    

15. När det finns miljövänliga produktförpackningar väljer jag dessa. ,590 ,523   

16. När jag skall välja mellan två produkter väljer jag alltid den som är minst 

skadlig för miljön och människan. 

,540 ,539   

17. Jag köper inte produkter av företag som inte tar sitt miljöansvar. ,597    

18. Jag försöker köpa produkter som endast kan återanvändas. ,737    

19. Jag köper oftast produkten som är billigast, oavsett dess påverkan på 

samhället/omgivningen. 

 ,600   

20. Jag använder de röda och gröna soppåsarna.    ,791 

21. Jag går regelbundet till återvinningsstationer med mina sopor.    ,699 

Tabell 4 Faktoranalys över miljömedvetet konsumentbeteende 
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4.3 Miljömedvetet konsumentbeteende och val och uppfattning av elbolag 

Då denna studie söker efter eventuella samband mellan miljömedvetet konsumentbeteende, 
uppfattad konsumentpåverkan och val och uppfattning av elbolag, så slogs frågorna ifrån 
faktor ett, två och tre ihop till ett gemensamt index, som vi kallar miljömedvetet 
konsumentbeteende, för att få en mer övergripande bild av miljömedvetet konsumentbeteende. 
Vidare var Cronbach`s Alpha värdet som högst när dessa variabler slogs ihop till ett 
gemensamt index, värdet ligger på 0,909. Variablerna ifrån faktor fyra togs bort ur analysen, 
då dessa hade en låg Cronbach`s alpha på 0,424. Ejlertsson (2005) anser att ett bra värde 
ligger över 0,7. Detta indikerar på att frågorna i indexet samvarierar med varandra i högre 
grad ju närmare 1. 

Index miljömedvetet konsumentbeteende består av frågorna 1-11 samt 14-19 (Tabell 1). Dessa 
mäter i vilken grad informanternas beteende är miljömedvetet. Medianen för informanternas 
miljömedvetna beteende är 2,7, medelvärdet är 2,6 och standardavvikelsen är 0,7 (Tabell 5). 
Vilket indikerar på att informanterna i denna studie generellt inte har så hög grad av 
miljömedvetet beteende, då värdet 1 står för låg grad av miljömedvetet beteende och 5 för 
hög. Kvinnor har dock ett mer miljömedvetet beteende än män i denna studie. T-test för 
oberoende grupper visade på en signifikant skillnad mellan könen, där kvinnorna hade ett 
medelvärde på 2,8 och standardavvikelse på 0,7. Männen hade ett medelvärde på 2,3 och 
standardavvikelse på 0,8. Skillnaden är signifikant på 0,01 nivå (figur 1). Det finns även ett 
samband mellan ålder och miljömedvetet beteende (r=0,462). Ju äldre desto mer 
miljömedvetet beteende (tabell 1).  

 

 N Medelvärde 
Standard 
avvikelse 

Miljömedvetet konsumentbeteende 273 2,6407 ,73329 

Valid N (listwise) 273   

Tabell 5 Deskriptiv data på index miljömedvetet konsumentbeteende 

Det skapades även ett index, konsumentens val och uppfattning av elbolag, av frågorna under 
kategorin elbolag och grön marknadsföring där alla frågor förutom fråga 7 och 10 
inkluderades (Tabell 3 & Tabell 6) då detta gav det högsta Cronbach`s alpha värde på 0,823. 
Anledningen till att ovannämnda frågorna inte hamnade med i indexet är då dessa anses mäta 
konsumenternas uppfattning av marknadskommunikationen och behandlas i ett senare avsnitt 
under rubriken konsumenters uppfattning av elbolagens marknadskommunikation.  

 

 N Medelvärde 
Standard 
avvikelse 

Konsumentens val och uppfattning av 

elbolag 

273 2,7885 ,66994 

Valid N (listwise) 273   

Tabell 6 Deskriptiv data på index konsumentens val och 
uppfattning av elbolag 
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Indexet konsumentens val och uppfattning av elbolag har ett medelvärde på 2,8, median på 
2,9 och standardavvikelse 0,7 (Tabell 6). Vilket tyder på att informanterna inte väljer i så stor 
omfattning elbolag utifrån ett miljöperspektiv, dock uppger informanterna att de skulle välja 
ett elbolag som investerar i förnybar energi om priset är detsamma som hos ett elbolag som 
inte gör det i lika stor utsträckning (Tabell 3, fråga 4 & 5). Medelvärdet i fråga 4 under 
elbolag och grön marknadsföring (Tabell 3) är 4,3 och medianen 5. I dagens läge väljer 
informanterna sitt elbolag i stor utsträckning utifrån pris. Medelvärdet för fråga 5 är 2,7 och 
medianen 3. Informanterna uppger även att de inte i så stor utsträckning är villiga att betala 
mer för förnybar energi i framtiden. Medelvärdet för fråga 2 är 2,9 och medianen 3. Det finns 
inget signifikant linjärt samband mellan ålder och val och uppfattning av elbolag. Vidare 
visade inte heller T-testet på någon signifikant skillnad mellan könen och val och uppfattning 
av elbolag (p=0,092). Medelvärdet för kvinnorna var 2,8 och för männen 2,7. 
Standardavvikelsen var 0,6 för kvinnorna och 0,7 för männen (figur 1). 

Det finns dock ett starkt signifikant samband mellan informanternas miljömedvetna beteende 
och val och uppfattning av elbolag. Sambandet är signifikant på 0,01 nivå, r=0,657 (Tabell 7). 
Detta indikerar på att de informanterna som har höga värden på miljömedvetet beteende även 
har höga värden gällande frågor som mäter deras val och uppfattning av elbolag. Det kan vara 
så att informanterna som generellt agerar mer miljömedvetet även väljer ett elbolag som 
agerar med ett miljöperspektiv och som kommunicerar ut detta.  

Vidare finns det ett signifikant samband på 0,01 nivån mellan miljömedvetet beteende och 
uppfattad konsumentpåverkan. Fråga 1 under uppfattad konsumentpåverkan har ett svagt 
samband på r=0,194, fråga 2 har ett starkt samband på r=0,678 och fråga 3 har ett r=0,338 
(Tabell 7). De informanter som har en högre grad av miljömedvetet beteende tenderar anse att 
de med sitt beteende kan påverka miljön i en positiv riktning. 

 

 
 Miljömedvetet 

konsumentbeteende 

Val och uppfattning 

av elbolag 

Pearson Correlation 1 ,657** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

Miljömedvetet konsumentbeteende 

N 273 273 

Pearson Correlation ,657** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
Val och uppfattning av elbolag 

N 273 273 

Pearson Correlation ,194** ,369** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 

Den enskilde konsumenten kan inte 

göra någonting åt miljöföroreningar 

N 273 273 
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Pearson Correlation ,678** ,484** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

När jag köper produkter försöker jag 

tänka på hur dessa påverkar miljön och 

andra människor. N 273 273 

Pearson Correlation ,338** ,439** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

Varje enskild konsument kan ha en 

positiv effekt på omgivningen genom att 

köpa produkter från socialt ansvarsfulla 

företag. 

N 273 273 

Pearson Correlation ,462** ,092 

Sig. (2-tailed) ,000 ,136 

Ålder 

N 

 

266 266 

 

 

 

 

 

4.4 Uppfattad konsument påverkan och val och uppfattning av elbolag 

Frågorna under kategorin uppfattad konsumentpåverkan slogs inte ihop till ett gemensamt 
index då dessa hade ett Cronbach`s alpha på 0,580. Frågorna i denna kategori behandlades 
därför enskilt i analysen.  

Medelvärden och medianen för frågorna 1-3 under kategorin uppfattad konsumentpåverkan 
indikerar på att informanterna i hög grad anser att de med sitt konsument beteende kan 
påverka miljön i en positivt riktning. Medelvärdet för fråga 1 är 4,1, medianen 4 och 
standardavvikelsen på 1,1. Medelvärdet för fråga 3 är 3,9,medianen 4 och standardavvikelsen 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed) 
Tabell 7. Miljömedvetet konsumentbeteende och val och uppfattning av elbolag 
 

Figur 1. Medelvärdet för kvinnliga och manliga informanter 
gällande miljömedvetet konsumentbeteende och konsumenters val 
och uppfattning av elbolag 
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1,1. Dessa frågor behandlar i vilken utsträckning konsumenten anser att den kan påverka 
miljön i en positiv riktning genom sitt beteende och genom att köpa produkter från socialt 
ansvarsfulla företag. Dock är medelvärdet och medianen något lägre på fråga 2 som behandlar 
ifall den uppfattade konsumentpåverkan omsätts i beteende när de handlar. Medelvärdet för 
fråga 2 är 2,8, medianen 3 och standardavvikelsen 1,1. Vad gäller ålder så finns det 
signifikanta samband, dock något svaga, i om informanterna tänker på hur produkter som de 
köper påverkar miljön och andra människor. Ju äldre informanterna är desto mer tänker de på 
hur deras köpval påverkar miljön och andra människor (r= 0,343; Tabell 8). Det finns även en 
signifikant skillnad mellan könen (p=0,01). Kvinnor tänker i genomsnitt mer på hur produkter 
de köper påverkar miljön och andra människor. Medelvärdet för kvinnorna är 3 och 
standardavvikelsen 1, och medelvärdet för männen är 2,3 och standardavvikelsen 1,1 (Figur 
2). Dock upptäcktes ingen signifikant skillnad mellan könen på fråga 1 (p=0,718) och 3 
(p=0,151) under uppfattad konsumentpåverkan. Medelvärdet för fråga 1 är 4,1 för kvinnor 
och 4,1 för män. Standardavvikelsen för kvinnor är 1,1 och för män 1. Medelvärdet för fråga 
3 är 3,9 för kvinnor och 3,7 för män. Standaravvikelsen är 1,1 för kvinnor och 1,2 för männen 
(Figur 2). 

Vidare finns det linjära signifikanta samband mellan frågorna om uppfattad 
konsumentpåverkan och val och uppfattning av elbolag. Ju mer informanterna ansåg att de 
med sitt konsumentbeteende kan påverka omgivningen desto mer påverkade detta deras val 
och uppfattning av elbolag (r=0,369; r=0,484; r=0,439; Tabell 8).  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en vilja hos informanterna att agera miljömedvetet 
i deras val av elbolag då de anser att de med sitt beteende kan påverka omgivningen i en 
positiv riktning. Denna vilja omsätts dock inte i så hög grad till beteende, då informanter 
uppger att de först och främst agerar utifrån ekonomiska aspekter, men är dock i hög grad 
villiga att köpa förnybar energi om priset är detsamma.  

 

 
Den enskilde 

konsumenten 

kan inte göra 

någonting åt 

miljöföroreningar 

När jag köper 

produkter 

försöker jag 

tänka på hur 

dessa påverkar 

miljön och 

andra 

människor. 

Varje enskild 

konsument kan 

ha en positiv 

effekt på 

omgivningen 

genom att köpa 

produkter från 

socialt 

ansvarsfulla 

företag. 

Pearson Correlation ,369** ,484** ,439** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

Val och uppfattning av 

elbolag 

N 273 273 273 
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Pearson Correlation -,003 ,343** ,048 

Sig. (2-tailed) ,958 ,000 ,436 

Ålder 

N 266 266 266 

 

 

 

 

4.5 Konsumenters uppfattning av elbolagens marknadskommunikation  

Ovan påpekades att informanterna är villiga att köpa el ifrån företag som investerar i förnybar 
energi om denna inte är dyrare än från företag som i mindre utsträckning investerar i detta.  
Vidare ansåg informanterna att de med sitt konsumentbeteende kan påverka omgivningen. 
Med detta som bakgrund kan sägas att dessa informanter kan vara en bra målgrupp att vända 
sig till för dessa företag. Följande presenteras informanternas uppfattning av elbolagens 
marknadskommunikation.  

På fråga 1 under elbolag och grön marknadsföring som behandlar i hur stor utsträckning 
informantens val av elbolag påverkas av det miljöarbete som bolaget kommunicerar ut genom 
exempelvis reklam uppgick medelvärdet till 2,3 och medianen till 2. Vilket visar på att 
informanternas inte i så hög utsträckning påvekas av elbolagens kommunicerade miljöarbete 
vid val av elbolag. Vilket kan ha att göra med att informanterna i de övriga frågorna uppgav 
att informationen ifrån elbolagen angående deras miljöarbete är bristfällig. Medelvärdet på 
fråga 7 (Tabell 3) är 2,9 och medianen 3. Vidare uppgav informanterna att de inte känner till 
det miljöarbete som deras elbolag gör samt elbolagets miljöpolicy. Medelvärdet på fråga 8 är 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed) 
Tabell 8. Uppfattad konsumentpåverkan samt val och uppfattning av elbolag. 
 

Figur 2. Medelvärdet för kvinnliga och manliga informanter gällande uppfattad 
konsumentpåverkan. 
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1,8 och medianen 2. På fråga 9 är medelvärdet 1,8 och medianen 1. Majoriteten av 
informanterna har heller inte medverkat i någon marknadsundersökning som behandlar deras 
elbolags engagemang och miljöarbete. Medelvärdet på fråga 10 är 1,3 och medianen 1. 
Informanterna angav i genomsnitt att de till viss del litar på elbolag som kommunicerar ut att 
de investerar i olika miljöprojekt (Medelvärde: 3,1; Median:3). Vidare ansåg informanterna i 
genomsnitt att deras elbolag inte skiljde sig på ett positivt sätt från andra elbolag gällande 
deras kommunicerade miljöarbete (Medelvärde: 2,2; Median:2) (Figur 3).  
Dessa resultat tyder på att elbolagens kommunikation gällande deras miljöarbete är bristfällig.   
 
 

 
Figur 3. Informanters uppfattning av deras elbolags marknadskommunikation. 
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5. Analys 

5.1 Miljömedvetet beteende, uppfattad konsumentpåverkan samt val och 
uppfattning av elbolag 

Informanterna i denna studie testades på i vilken grad de generellt har ett miljömedvetet 
beteende, om de uppfattar att de med sitt konsumentbeteende kan förändra  sin omgivning i en 
positiv riktning, samt hur de väljer och uppfattar sitt elbolag utifrån ett miljöperspektiv. Gilg, 
Barr och Ford (2005) presenterar aktiviteter som inköp av närproducerad, ekologisk och 
rättvisemärkt mat, användning av egen matkasse, inköp av produkter som inte skadar miljön 
samt inköp av produkter som inte använder mycket förpackning som några av de aktiviteter 
som tillhör hållbar konsumtion. Informanterna i denna studie hade inte i så stor utsträckning 
en hållbar konsumtion då de hade låga värden i genomsnitt under de frågor som behandlar 
miljömedvetet konsumentbeteende (Medelvärde: 2,6 och Median:2,7). Gilg, Barr och Ford 
identifierade fyra kategorier av segment när de studerade människors inköp, vanor och 
återvinningsvanor utifrån ovannämnda aktiviteter. I vår studie identifierade faktoranalysen 
(Tabell 4) fyra faktorer: miljövänliga förpackningar och elbesparing, mat och miljövänliga 
produkter, matkasse samt avfall. Faktoranalysen resulterade i fyra underliggande dimensioner 
som nämnt innan, där frågorna (Tabell 1) utgått ifrån Gilg, Barr och Fords presenterade 
miljöaktiviteter. 

Då tidigare forskning påpekat att både demografiska variabler som kön och ålder, men även 
psykografiska som uppfattad konsumentpåverkan bör användas vid segmentering av den 
gröna konsumenten (Straughan & Roberts, 1999; Paco & Raposo, 2008; Awad, 2011) sökte 
denna studie att mäta attityd- och beteende faktorer gällande miljön hos informanterna. 
Tidigare forskning har visat att konsumenter som anser att de med sitt konsumentbeteende 
kan påverka miljön och andra människor i en positiv riktning beter sig generellt mer 
miljömedvetet. Den uppfattade konsumentpåverkan och altruism är två faktorer som låg mest 
bakom miljömedvetet beteende enligt Straughan och Roberts (1999). Informanterna i denna 
studie ansåg i hög grad att de med sitt enskilda konsument beteende kan påverka 
miljöföroreningar samt ha en positiv påverkan på miljön och andra människor genom att köpa 
produkter från socialt ansvarsfulla företag. Denna uppfattning omsattes dock inte i så hög 
grad till miljömedvetet beteende, varken generellt eller när de väljer elbolag. Informanter i 
denna studie uppger dock att de skulle välja de mer miljövänliga energialternativen ifall priset 
inte är dyrare än hos de elbolag som inte i lika stor utsträckning satsar på förnybar energi. 
Vidare fanns det ett starkt samband mellan generellt miljömedvetet konsumentbeteende och 
val och uppfattning av elbolag. De informanter som angav höga värden på generellt 
konsumentbeteende angav även höga värden på val och uppfattning av elbolag.  

Det har gjorts många försök att segmentera den gröna konsumenten och dela in konsumenter i 
olika grupper beroende på i vilken grad de hade ett miljömedvetet beteende samt utifrån de 
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demografiska variablerna (Gilg, Barr & Ford, 2005; Paco och Raposo, 2008; Awad, 2011). 
De mönster som framkommer ifrån de studier som presenterats i denna rapport är att 
människor som är högt utbildade, har en hög inkomst samt känner ett socialt och miljömässigt 
ansvar tenderar att i högre grad göra miljömedvetna val. Vad gäller åldern så har vissa studier 
visat att människor som är yngre och uppfyller innannämnda kriterier tenderar att vara mer 
miljömedvetna (Awad, 2011) medan andra studier indikerar på att äldre människor med 
höginkomst och högutbildning tenderar att vara mer miljömedvetna (Gild, Barr & Ford, 
2005). Paco och Raposo fann dock att de mest miljömedvetna var människor i ålder 25-34 
och 45-54. Denna studie indikerar att ju äldre informanterna är desto mer miljömedvetet 
beteende hade de. Dock fanns det inget signifikant samband mellan ålder och val och 
uppfattning av elbolag. Vidare fanns det ett signifikant samband mellan informanternas ålder 
och uppfattad konsumentpåverkan. Ju äldre desto mer tänkte informanterna på hur deras 
inköp påverkade miljön och andra människor. Som nämnt ovan så uppgav informanterna att 
de anser att de med sitt konsumentbeteende kan påverka omgivningen i en positivt riktning, 
detta omsätts dock inte i så hög grad till varken ett generellt miljömedvetet beteende eller ett 
miljömedvetet beteende vid val av elbolag. De informanter som dock hade höga värden på 
miljömedvetet konsumentbeteende hade det även på i viss grad på val och uppfattning av 
elbolag. Trots dessa svaga medelvärden kan studenter vara en bra målgrupp för elbolag som 
har förnybar energi till försäljning, då informanterna i framtiden kommer vara högt utbildade 
vilket innebär att det finns en större chans för att dem även kommer vara högre avlönade, 
samt då de i hög grad uppger att de anser att de med sitt konsument beteende kan påverka.  

Vidare har forskningen visat att kvinnor och par med barn i större utsträckning än män är 
villiga att betala mer för miljövänliga produkter (Laronche, Bergeron & Barbaro- Forleo, 
2001). Denna studie fann en signifikant skillnad mellan kön och miljömedvetet beteende, där 
kvinnor hade ett mer miljömedvetet beteende än män. Vidare ansåg kvinnor att de med deras 
köpbeteende kunde påverka miljön och andra människor. Detta samband fanns dock inte vid 
val och uppfattning av elbolag. Det som dock bör påpekas är att det finns en risk att resultatet 
kunde varit annat både vad gäller kön och ålder, då majoriteten av informanterna var kvinnor 
och i åldern 19-23. Det signifikanta sambandet mellan att ju äldre informanten är desto högre 
grad av miljömedvetet beteende och uppfattad konsumentpåverkan kanske hade varit ännu 
starkare ifall åldersfördelningen sett annorlunda ut det vill säga ifall fler informanter var äldre 
än 19- 23  år. Vidare kan det vara så att skillnaden mellan kön och miljömedvetet beteende, 
uppfattad konsumentpåverkan, val och uppfattning av elbolag hade sett annorlunda ut ifall det 
fanns fler män i urvalet.  

Peattie (1998) menar att endast en liten grupp av människor har grön konsumtion som ett 
beteendemönster och väljer utifrån detta att tala om gröna inköp snarare än gröna 
konsumenter. Informanter i denna studie uppger sig ha tendenser till gröna inköp snarare än 
grön konsumtion, då graden av deras miljömedvetna konsumentbeteende låg i genomsnitt på 
2,6 (medelvärde). Vad gäller deras val och uppfattning av elbolag så är det primärt priset som 
styr, dock kan majoriteten tänka sig att hellre köpa förnybar energi om priset är detsamma 
som vid mindre miljövänliga alternativen. Informanterna kan sägas följa ”den gråa” 
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konsumentens köpprocess (Peattie, 1998) då de primärt tänker på priset och inte miljön vid 
val av elbolag.  

5.2 Marknadskommunikation  

Fill (2009) hävdar att det finns två olika former av utbyten mellan företag och konsumenter, 
dessa är marknads- och relationsutbyten. De företag som söker att bygga långvariga relationer 
med ömsesidigt utbyte med sina kunder använder sig av formen relationsutbyten. Då köp av 
el inte är en engångstransaktion bör företag inom elbranschen satsa på att bygga och bibehålla 
långvariga relationer med sina potentiella och befintliga kunder. För att detta skall 
möjliggöras är det av stor vikt att elbolagen har en bra kommunikation med sina potentiella 
och befintliga kunder. Heinonen och Stradvik (2005) poängterar att det viktigaste i denna 
process är kundens reaktion på företagets marknadskommunikation. Med detta i åtanken sökte 
denna studie att undersöka hur informanterna uppfattar sitt elbolags kommunikation gällande 
bolagets miljöarbete. Informanterna uppgav att de ansåg att marknadskommunikationen ifrån 
deras elbolag gällande elbolagens miljöarbete är bristfällig. Informanterna uppgav i stor 
utsträckning att de inte kände till sitt elbolags miljöarbete eller miljöpolicy. Vidare uppgav 
majoriteten av informanterna av de inte medverkat i någon marknadsundersökning gällande 
deras elbolags miljöarbete. Denna bristfälliga kommunikation som informanterna uppger att 
de upplever kan ha påverkat att de i liten utsträckning påverkas av den reklam eller 
information som elbolagen kommunicerar ut gällande deras miljöarbete. Informanterna ansåg 
dock till viss del att de kunde lita på vad deras elbolag sände ut för kommunikation gällande 
de investeringar som de gör i olika miljöprojekt (Medelvärdet: 3,1; Medianen: 3). Däremot 
ansåg informanterna i liten grad att deras elbolags kommunicerade miljöarbete skiljer sig 
positivt från andra elbolags (Medelvärde: 2,2; Median: 2). Enligt Farhar (1999) så skulle 
kunder bli mer villiga att betala för förnybar energi om de fått mer information om det. Vidare 
menar han även att det saknas aggressiv och riktad marknadsföring på marknaden. Det är 
nödvändigt att använda sig av olika kommunikationskanaler för att nå alla kunder i segmentet 
(Bird, Wustenhagen & Aabakken 2002). Fill (2009) presenterar olika kommunikationsverktyg 
och medier företag kan använda för att nå sin målgrupp. Grön marknadsföring av grön energi 
skulle hjälpa till att öka efterfrågan på förnybar energi, enligt Wiser (1998) och Wiser och 
Pickle (1997). Informationen måste dessutom visa kunderna på vilket sätt som de kan göra en 
skillnad genom att välja förnybar energi samt vad de får för fördelar genom detta val (Wiser 
& Pickle 1997). 

Företag kan anamma fyra olika marknadsföringsstrategier gällande deras miljöarbete, enligt 
Ginsberg och Bloom (2004). Det finns alltså inte en enda generell strategi som lämpar sig för 
alla företag, utan företag bör identifiera hur deras konkurrenter positionerat sig gällande deras 
miljöarbete och på vilket sätt de kan differentiera sig ifrån konkurrenterna. Därefter utformas 
en grön strategi utifrån marknadsföringsmixen det vill säga produkten, priset, platsen och 
promotionen. Företag inom elbranschen är till viss del reglerade av staten att satsa på förnybar 
energi. De företag som väljer att ha en grön marknadsföringsstrategi och satsar aktivt på 
förnybar energi blir tilldelade av staten elcertifikat, andra elbolag måste enligt lag köpa 
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elcertifikat. Vidare har regeringen satt upp mål om att Sveriges energipolitik skall vara bland 
annat ekologiskt hållbar (www.regeringen.se). Denna utveckling indikerar på att det för 
elbolag i Sverige kan vara lönsamt att satsa på grön marknadsföring. Grön marknadsföring 
kan enligt forskare vara en lönsam strategi för företag, om denna tillämpas på ett systematiskt 
och proaktivt sätt, samt om marknadskommunikationen uppfattar som tydlig och trovärdig av 
kunderna (McDaniel & Rylander, 1993; Leonidou med fler, 2011; Chen, 2011). 
Marknadskommunikation gällande företags miljöarbete och engagemang uppfattas dock av 
många som icke trovärdig, vilket inom forskningen benämns med begreppet greenwashing 
(Rahbar & Wahid, 2011; Gillespie, 2008; Ginsberg & Bloom, 2004; Leonidou med fler, 
2011). Informanterna i denna studie ansåg att marknadskommunikationen ifrån deras elbolag 
gällande elbolagens miljöarbete är bristfällig. Vilket indikerar på att elbolagen måste bli bättre 
på att kommunicera ut deras miljöarbete. Vidare måste elbolagen bli bättre på att kontinuerligt 
insamla information om sina kunder och deras upplevelse gällande bolagens miljöarbete, då 
majoriteten av informanterna uppger att de aldrig blivit frågade av deras elbolag hur de 
upplever elbolagets miljöarbete. Dessa marknadsundersökningar är av stor vikt enligt forskare 
(Ginsberg & Bloom, 2004; McDaniel & Rylander, 1993).  

Informanterna i denna studie uppgav att de primärt tänker på priset när de väljer elbolag, men 
de är i hög grad villiga att välja det miljömedvetna alternativet om priset är detsamma som 
hos de mindre miljömedvetna elbolagen. Vidare uppger informanterna att de anser att de med 
sitt beteende kan påverka miljön och andra människor i en positiv riktning. De företag inom 
elbranschen som aktivt anammar en grön strategi och vars priser på el inte skiljer sig mycket 
ifrån företag som har mindre förnybar energi till försäljning bör förutom de miljömässiga och 
sociala fördelarna som kunden får då den köper förnybar energi betona priset och på vilket 
sätt deras miljövänliga alternativ inte är så mycket dyrare än konkurrenternas. Vidare kan 
studenter i framtiden vara en bra målgrupp för elbolagen som satsar på förnybar energi, då 
dessa har en hög grad av uppfattad konsument påverkan och kommer vara högt utbildade och 
förhoppningsvis tjäna bra. Även Gossling et. al(2005) menar att studenter är en bra målgrupp 
för gröna elprodukter då dessa visat villighet att köpa denna typ av produkter trots att de 
angett att de ansåg att dessa var för dyra.   

Den gröna marknadsstrategin som kan vara lämpad för elbolag är den Ginsberg och Bloom 
(2004) kallar för shaded green. Där det primära fokuset ligger på pris, medan miljöfördelarna 
kommuniceras ut som sekundära fördelar. Marknadskommunikationen ifrån dessa elbolag 
måste dock bli bättre. Fill (2009) menar att företag måste identifiera vilken attityd de skall 
jobba med att förändra hos sin målgrupp och därefter utforma marknadskommunikationen. Då 
informanterna i denna studie uppger att deras elbolags marknadskommunikation gällande 
deras miljöarbete är bristfällig bör marknadskommunikationen jobba med att deras kognitiva 
komponent. Vidare bör företagen jobba med beteende komponenten då informanter uppger att 
de tror att de med sitt konsumentbeteende kan påverka men väljer att inte omsätta detta i så 
hög grad till ett miljömedvetet beteende. Därför bör marknadskommunikationen visa på ett 
tydligt sätt på vilket sätt människors miljömedvetna agerande bidrar till att hjälpa miljön och 
andra människor (Peattie, K., Peattie, S. & Ponting, 2009; Straughan & Roberts, 1999). Detta 
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är isynnerhet viktigt för företag inom elbranschen. Fill (2009) menar att det är extra viktigt att 
företag som agerar på marknader där kunden har svårt att särskilja företagets erbjudande ifrån 
de konkurrerande att förmedla genom marknadskommunikationen på vilket sätt de 
differentierar sig.   
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6. Slutsats  
Syftet med denna studie var att beskriva och förklara på vilket sätt miljömedvetet 
konsumentbeteende och uppfattad konsumentpåverkan influerar valet av elbolag, samt hur 
konsumenten uppfattar elbolagets marknadskommunikation. För att besvara syftet har studien 
haft följande forskningsfrågor: 

På vilket sätt påverkar miljömedvetet beteende konsumentens val av elbolag? 
På vilket sätt påverkar uppfattad konsumentpåverkan val av elbolag? 
Hur uppfattar konsumenten sitt elbolags marknadskommunikation? 
 
Studien fann att det fanns ett starkt signifikant linjärt samband mellan miljömedvetet 
konsumentbeteende och val och uppfattning av elbolag. De informanter som hade hög grad av 
miljömedvetet konsumentbeteende hade även höga värden på val och uppfattning av elbolag. 
Vidare fanns det signifikanta samband mellan uppfattad konsumentpåverkan och val och 
uppfattning av elbolag. Informanterna som upplevde att dem med sitt konsumentbeteende 
kunde påverka omgivningen på ett positivt sätt hade även höga värden på val och uppfattning 
av elbolag. Studien visar dock att elbolagens kommunicerade miljöarbete är bristfällig. De 
uppgav även att priset främst styrde deras val av elbolag. Informanterna skulle välja dem 
miljövänligare alternativen ifall priset var detsamma som för mindre miljövänliga alternativ. 

Denna studie är begränsad i det anseende att dess empiriska del bygger på ett bekvämlighets 
urval, vilket innebär att det inte går att generalisera studiens resultat så att de innefattar alla 
högskole- /universitetsstudenter i Sverige. Vidare kan resultatet ha påverkats av den ojämna 
köns- och åldersfördelning. Varför det vore av relevans för framtid forskning inom detta 
område att eventuellt utgå ifrån ett sannolikhets urval som möjliggör en generalisering av 
resultat. Det vore av stor relevans att forska mer kring detta ämne som behandlas i uppsatsen 
med tanke på regeringens uppsatta mål gällande en ekologisk hållbar energipolitik och 
utveckling av förnybar energi (www.regeringen.se). Vidare vore dagens studenter eventuellt i 
framtiden en bra målgrupp för grön energi då tidigare studier indikerar att det hos dessa finns 
en vilja att köpa denna typ av produkt och de kommer tillhöra målgruppen väl utbildade och 
eventuellt högavlönade. Även denna studie visar på att det finns en vilja att hellre köpa 
förnybar energi, dock skall denna inte vara dyrare än de mindre miljövänliga alternativen. 
Vidare visar denna studie att informanterna anser att de med sitt konsumentbeteende och 
genom att handla produkter ifrån socialt ansvarsfulla företag kan påverka omgivningen i en 
positiv riktning.  
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Vi är två studenter på Högskolan Väst som skriver vårt examensarbete (C-uppsats) 
inom marknadsföring. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur graden av 
miljömedvetet beteende påverkar hur du som konsument uppfattar och väljer ditt 
elbolag. Det skulle därför vara av stor hjälp om du kunde ta dig tid och svara på denna 
enkät. Det tar ca. 15 minuter att fylla i enkäten. Naturligtvis är det frivilligt att delta, 
men varje svar är oerhört värdefullt. Dina svar kommer att behandlas anonymt. Den 
färdigställda uppsatsen kommer du kunna hitta på www.bibliotek.hv.se i början av juni.  
 
 
 
Tack på förhand!  
 
Ivana Savic och Karin Bernhardsson  



 

 

 

Bakgrundsfrågor 

Kön: Man  Kvinna 

Ålder:  

Miljömedvetet konsumentbeteende 

Nedan följer några påståenden kring miljömedvetet beteende. Markera för varje påstående 
på den femgradiga skalan från det att det inte stämmer alls(=1) tills det att det stämmer 
fullständigt(=5). Markera med ett kryss på varje rad. 
 
 Stämmer   Stämmer 
 inte alls   fullständigt
   1    2   3  4    5 
1.  Jag försöker så ofta som  
     möjligt köpa produkter som  
     inte skadar miljön. 
 
2. Jag undviker produkter som 
    är skadliga för miljön. 
 
3. Jag köper återvunnet papper. 
 
4. Jag köper ekologiskt 
    producerade produkter. 
 
5. Jag köper närproducerade 
    produkter. 
 
6. Jag köper rättvisemärkta 
    produkter. 

7. Jag köper inte produkter som har  
    alltför stor/överflödig förpackning. 

8. Jag har med mig egen matkasse 
    till affären. 

9. Jag använder tygkassar istället för 
    plastkassar när jag handlar. 

 Stämmer   Stämmer 



 

 

 inte alls   fullständigt
   1    2   3  4    5 

10. Jag köper energieffektiva 
      hushållsapparater. 

11. Jag försöker minska min  
      elanvändning. 

 
12. Jag använder miljövänligt/ 
      svanenmärkt tvättmedel. 

13. Jag har bytt ut mina glödlampor 
      mot lågenergilampor. 

14. Jag köper inte produkter vars 
      förpackning är skadlig för miljön. 

15. När det finns miljövänliga 
      produktförpackningar väljer 
      jag dessa. 

16. När jag skall välja mellan två 
      produkter väljer jag alltid den som 
      är minst skadlig för miljön och  
      människan. 

17. Jag köper inte produkter av  
      företag som inte tar sitt miljöansvar. 

18. Jag försöker köpa produkter som 
      endast kan återanvändas. 

19. Jag köper oftast produkten som 
      är billigast, oavsett dess påverkan 
      på samhället/omgivningen. 

20. Jag använder de röda och gröna 
      soppåsarna. 

 Stämmer   Stämmer 
 inte alls   fullständigt
   1    2   3  4    5 

21. Jag går regelbundet till  



 

 

      återvinningsstationer med mina  
      sopor. 

Uppfattad konsumentpåverkan 

Nedan följer några påståenden kring uppfattad konsumentpåverkan. Markera för varje 
påstående på den femgradiga skalan från det att det inte stämmer alls(=1) tills det att det 
stämmer fullständigt(=5). Markera med ett kryss på varje rad.  
  
 Stämmer   Stämmer 
 inte alls   fullständigt
   1    2   3  4    5 
 
1. Den enskilde konsumenten kan inte 
    göra någonting åt miljöföroreningar. 

2. När jag köper produkter försöker jag 
    tänka på hur dessa påverkar miljön 
    och andra människor. 

3. Varje enskild konsument kan ha en 
    positiv effekt på omgivningen  
    genom att köpa produkter från socialt 
    ansvarsfulla företag. 



 

 

Elbolag och grön marknadsföring 

Nedan följer några påståenden kring Elbolag och grön marknadsföring. Markera för varje 
påstående på den femgradiga skalan från det att det inte stämmer alls(=1) tills det att det 
stämmer fullständigt(=5). Markera med ett kryss på varje rad.  
  
 Stämmer   Stämmer 
 inte alls   fullständigt
   1    2   3  4    5 
 1. Mitt val av elbolag påverkas av  
     det miljöarbete som bolaget  
     kommunicerar ut att de gör genom  
     exempelvis reklam eller via sin  
     hemsida. 

2. Jag kan tänka mig att i framtiden  
    betala mer för el hos ett elbolag som  
    investerar i förnybar energi. 

3.Jag litar på ett elbolag som säger att  
   de investerar i olika miljöprojekt  
   (exempelvis förnybar energi och  
     vindkraft). 

4. Om priset är detsamma väljer jag  
    det elbolag som investerar i förnybar  
    energi. 

 Stämmer   Stämmer 
 inte alls   fullständigt
   1    2   3  4    5 

5. Jag väljer elbolag enbart utifrån pris.  

6. Det är viktigt för mig att det  
    elbolaget som jag är kund hos agerar  
    med ett miljöperspektiv. 

7. Jag anser att den kommunikation  
    mitt elbolag sänder ut angående  
    deras miljöengagemang är bristfällig. 

8. Jag känner till det miljöarbete som  
    mitt elbolag gör. 

 Stämmer   Stämmer 
 inte alls   fullständigt



 

 

   1    2   3  4    5 

9. Jag känner till den miljöpolicy mitt  
    elbolag har.  

10. Jag har medverkat i en  
      marknadsundersökning (genom  
      telefon intervju, enkät etcetera) som  
      behandlat mitt elbolags  
      miljöengagemang/miljöarbete. 

11. Jag tror att jag kan bidra till att  
      påverka miljön på ett positivt sätt  
      genom att vara kund hos ett elbolag  
      som utlovar att de arbetar för att ta  
      fram mer miljövänlig el/förnybar el. 

12. Jag anser att mitt elbolag skiljer  
      sig på ett positivt sätt ifrån andra  
      elbolag gällande deras  
      kommunicerade miljöarbete. 
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