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Sammandrag 

Genomsnittssvensken har börjat dricka mer buteljerat vatten. Detta går att se på försäljningen som 

har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Denna studie undersöker om det finns konsumenter som 

tänker på återanvändbarheten av flaskan när de står och väljer bland flaskorna på butikshyllan. 

Uppsatsen avser även att kunna ge en tydligare bild av hur vattenflaskors olika egenskaper påverkar 

återanvändbarheten av vattenflaskor och vilka behov som blir tillfredsställda genom att återanvända 

vattenflaskor. Författarna använder teorier om behov, konsumentsegmentering, flaskornas 

egenskaper och miljöaspekter för att ta fram en egen modell. Modellen används för att analysera 

alla data som insamlats under studien och på så vis besvaras uppsatsens forskningsfråga. 

Undersökningens data har samlats in genom en enkätundersökning och semistrukturerade 

intervjuer. Det framkommer i undersökningen att den valda urvalsgruppen, Uppsalastudenter, 

återanvänder vattenflaskor för att det är bekvämt och praktiskt, men det verkar även finnas 

miljöaspekter som påverkar studenternas beteende. Tjockleken på plasten och flaskans form verkar 

vara de egenskaper som påverkar återanvändbarheten av en vattenflaska mest av de egenskaper som 

undersöks i studien. Slutligen verkar det existera minst ett segment av Uppsalastudenter som tänker 

på vattenflaskans återanvändbarhet vid köpbeslut av buteljerat vatten. 

 

Nyckelord: Vatten, vattenflaska, återanvändbarhet, marknadssegment, materiella och immateriella 

egenskaper  
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1. Väljer flaskan - Inledning 

Vatten är livsviktigt för alla och det konsumeras på olika sätt runt om i världen. Detta på grund av 

vattnets kvalité och utifrån ett lands geografiska förutsättningar. I norden, till skillnad från många 

andra delar av världen, har alla länder kranvatten som är dugligt för att sköta hygien, laga mat och 

dricka (Livsmedelsverket, 2014). Detta resulterar i att svenskar dricker mindre buteljerat vatten 

jämfört med många andra länder (International Bottled Water Association, 2013). Från början av 

1990-talet har dock konsumtionen av buteljerat vatten ökat mycket i Sverige. Mellan 1992-2012 

ökade konsumtionen av buteljerat vatten från 10,6 liter till 21,9 liter per person i snitt (Sveriges 

bryggerier, 2014a). Det drickbara kranvattnet som Sverige har är ungefär tusen gånger billigare att 

dricka än vad det är för konsumenter att köpa buteljerat vatten, ofta är kranvattnet till och med 

gratis (Miljöportalen, 2014).  Framtagningsprocessen av en flaska vatten släpper dessutom ut  cirka 

1000 gånger mer koldioxid än vad lika stor mängd kranvatten gör (Ziegler & Angervall, 2007). 

Flaskor som tillverkas för försäljning av vatten är oftast gjorda av PET-plast. PET står för 

polyetylentereftalat och kan återvinnas mot en pantersättning. I Sverige säljs det cirka 600 miljoner 

PET-flaskor varje år och 73-92 % av dessa blir återvunna. (Returpack AB, 2014) 

 

Det debatteras återkommande i media om det är ohälsosamt att återanvända PET-flaskor. Debatten 

handlar om att vattenflaskorna är fulla av bakterier och att de kan släppa ifrån sig gifter när dem 

återanvändes (Sigvardsson, 2006; Klint, 2007; Sönnerbo, 2012). Grunden till debattens uppkomst 

är baserad på delvis felaktig information. En del av debatten har grundats på att vissa typer av plast 

kan släppa ifrån sig gifter när de blir upphettade, exempelvis när en vattenflaska skulle lämnas i 

solsken. Dock är vattenflaskorna i Sverige gjorda av PET-plast vilket medför att risken är väldigt 

låg för att detta skulle ske (Sönnerbo, 2012). 

 

                                                                          -                       

                                                                                                 . 

Nedan följer en genomgång av tidigare forskning. 

 

1.1 En genomgång av tidigare forskning 

Tidigare for                                                                                      

                                                                                       . Bark & 

Book samlade in data genom att genomföra en enkätundersökning på konsumenter som köpte 
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vatten i butik samt genom expertintervjuer med ett flertal stora bolag som exempelvis Carlsberg 

och Spendrups. Resultatet från studien visar att konsumenter upplever att de erhåller ett flertal 

immateriella värden men endast ett materiellt värde. Exempelvis kan konsumenter uppleva en 

känsla av nyttighet och trendighet när de köper buteljerat vatten. Det uppmärksammas att vattnets 

smak och kolsyra ger konsumenterna ett värde då det ger dem känsla av friskhet och släcker deras 

törst. Ytterligare ett immateriellt värde som bidrar till att släcka konsumenternas törst är 

tillgängligheten av buteljerat vatten, på så vis att det finns relativt många platser där man kan köpa 

buteljerat vatten. Tillgängligheten i sig utgör ett värde för konsumenterna då de enkelt kan släcka 

sin törst. Det sista immateriella värdet som presenteras i resultatet är de värde som flaskans 

varumärke ger konsumenterna. Bark och Book drar slutsatsen att det verkar vara viktigare för 

vatten utan kolsyra då varumärket fungerar som en ledstjärna och ger konsumenterna en försäkran 

på att detta vatten kommer att smaka väl. Det materiella värdet som anses vara viktigt för 

konsumenter vid köp av buteljerat vatten är det värde konsumenterna får av flaskans  praktiska 

användbarhet. Konsumenterna upplever ett värde om flaskan är lätt att greppa och bära med sig, 

speciellt vid fysisk aktivitet. 

 

1.2 Uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag 

Tidigare forskning har funnit ett  flertal immateriella värden som påverkar konsumenter vid köp av 

buteljerat vatten, men endast ett materiellt värde. Det är därför intressant ur teoretiskt synpunkt att 

bygga vidare på Barks & Books forskning och undersöka på djupet om det finns framförallt fler 

materiella men också immateriella värden som påverkar konsumenter vid köp av buteljerat vatten, 

vilket denna uppsats gör. Studien är teoretiskt intressant då teorier som inte existerat tidigare om 

huruvida konsumenter påverkas av återanvändbarheten av vattenflaskor presenteras, samt vilka 

materiella och immateriella värden som påverkar en flaskas återanvändbarhet. Det presenteras även 

hur miljövänlighet påverkar konsumenter vid köp av buteljerat vatten. Dessa teorier bidrar till ny 

kunskap inom ämnet och kan användas i framtida forskning inom området. 

        

                                                                                              

                                                                                          

                                                                                             - 
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vatten. 

 

1.3 Forskningsfråga 

Uppsatsens forskningsfråga är: 

 Finns det ett marknadssegment av Uppsalastudenter som anser att 

återanvändningsaspekten av flaskan är en viktig beslutsfaktor vid köp av buteljerat vatten? 

 

För att kunna besvara forskningsfrågan behövs en djupare förståelse för återanvändningen av 

vattenflaskor och vad som påverkar den. Därmed är det tämligen viktigt att utreda vilka egenskaper 

Uppsalastudenter anser gör vattenflaskor bättre för återanvändning samt vilka behov som 

återanvändningen av vattenflaskor bidrar till att tillfredsställa. 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om det existerar ett marknadssegment som påverkas av flaskans 

återanvändbarhet vid köpbeslut av buteljerat vatten. Studien syftar även att bidra till ökad kunskap 

om vilka egenskaper som konsumenter anser påverka återanvändbarheten av vattenflaskor och vilka 

behov återanvändningen av vattenflaskor tillgodoser. 

 

1.5 Förklaringar av begrepp    

Nedan definieras vad författarna menar med vissa begrepp som används i studien. Detta görs för att 

underlätta läsandet. Buteljerat vatten är vatten som säljs på flaska. En materiell egenskap är något 

som man kan ta på som exempelvis korken på en vattenflaska. En immateriell egenskap är något 

som man inte kan ta på, som exempelvis en känsla man kan få av en färg. Det sista begreppet som 

kommer att förklaras är flaskans design, med det menas små detaljer i plasten på flaskan som 

exempelvis en bergstopp i botten av en vattenflaska. 

1.6 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsar sig till att undersöka vattenflaskor med volym mellan 50-65 cl, då 

tidigare forskning observerat att dessa flaskor är vanligare att återanvända jämfört med det större 

flaskor med volym på 1,5 liter (Bark & Book, 2005). Studien kommer att undersöka vilka 
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materiella och immateriella egenskaper som Uppsalastudenter anser påverka återanvändbarheten av 

vattenflaskor. De materiella egenskaper som studien undersöker är flaskans design, form, grepp, 

etikett, förslutning samt tjockleken på godset av flaskan. De immateriella egenskaper som kommer 

att undersökas är i form av känslor kopplat till: miljövänlighet, varumärken och färger. 

Undersökningen avgränsar sig till att endast undersöka Uppsalastudenter då författarna har 

observerat att de konsumerar buteljerat vatten samt på grund av att undersökningen är tidsbegränsad 

och även dess resurser. Författarna ser ingen möjlighet att hinna med att genomföra en större studie 

som infattar tillräckligt många personer för att kunna generalisera och dra slutsatser om en större 

population individer som exempelvis Sveriges befolkning. 
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2. Öppnar korken - Teori  

Följande sektion kommer att inledas med Maslows behovsteori för att senare ta upp teorier om 

förpackningar. Slutligen presenteras teorier om konsumenters relationer till varumärken, vilka 

känslor som färger frambringar och hur olika miljöaspekter kan påverka konsumenter. 

 

2.1 Maslows behovshierarki 

Dr Abraham Maslows teori om behov är en teori om människans motivation. Maslows 

behovshierarki har fem nivåer: fysiologi, trygghet, gemenskap, uppskattning samt 

självförverkligande (Schiffman, Lazar Kanuk, Hansen, Robbins & Judge, 2010, s.128). 

Fysiologiska behov är de grundläggande behov som basblocket i Maslows behovspyramid består av 

(Se figur 1). Behoven i basblocket är dominanta och livsviktiga för en individ, som exempelvis 

behoven att släcka törst eller att tysta hunger. 

 

När en individ har dessa behov tillfredsställda är hen motiverad att söka sig till nästa nivå i 

behovspyramiden, som är behov av trygghet. Enligt Maslow vill en individ känna sig trygg och få 

rutiner i sin vardag, först när dessa behov är uppfyllda börjar individen flytta sig till nästa block i 

behovspyramiden som består av sociala behov (Schiffman et al., 2010, s.129). I blocket söker en 

individ enligt Maslow efter gemenskap som exempelvis att kunna ingå i en grupp individer. När en 

individ ingår i en grupp söker hen sig till nästa nivå som består av behov av uppskattning 

(Schiffman et al., 2012, s.129). En individ kan få känslan av uppskattning då hen känner sig 

respekterad av de andra individerna i gruppen. Individer kan även känna uppskattning när de får 

komplimanger av andra individer i gruppen. Ett exempel på detta kan vara när individen har valt att 

köpa en produkt med ett starkt varumärke och att andra individer i gruppen observerar detta och ger 

individen en komplimang. (Schiffman et al., 2010, s.129) Detta beteende ger företag en möjlighet 

att positionera sig på marknaden så att företaget når ut till önskad konsumentgrupp. Detta genom att 

produktdifferentiera och rikta sin marknadsföring mot önskade kundgrupper. En produkt kan 

uppfylla behov som finns i olika block av pyramiden beroende på hur produkten är positionerad och 

marknadsförd (Schiffman et al., 2010, s.131). Det sista blocket i pyramiden är självförverkligande. 

För att uppnå detta block måste samtliga ovanstående behov vara tillfredsställda. Det är endast ett 

fåtal individer i världen som uppnår självförverkligande då det innebär att individen måste anse att 

hen är den mest fulländade versionen av sig själv (Schiffman et al., 2010, s.129).  
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2.1.1 Figur 1. Maslows behovshierarki 

Källa: Schiffman et al., 2010, s.128 

 

2.2 Kritik till Maslows behovshierarki 

Kritiker till Maslows teori säger att den ”lider av vaghet i konceptet, att den har glapp i språket och 

saknar empiriska bevis.” De påstår även att det är svårt att tolka flera begrepp inom teorin, vilket 

gör det svårt för forskare att ta reda på hur de borde operera. Detta är troligen en bidragande faktor 

till de låga antalet forskningsförsök att testa teorin. (Wahaba & Bridwell, 1976). Det är framförallt 

ett begrepp inom teorin som är oklart. Det begrepp som kritikerna ifrågasätter är vad Maslow menar 

med det tidigare omtalade begreppet behov. Kritikerna ifrågasätter saker som om begreppet behov 

har en psykologisk eller fysiologisk bas och hur man kan identifiera och mäta olika behov (Wahaba 

& Bridwell, 1976). Det ifrågasätts också hur teorin ska användas, till exempel vilka villkor som ska 

vara uppfyllda för att teorin ska vara operativ samt hur övergången från ett behov till ett annat sker 

(Wahaba & Bridwell, 1976). Kritiker menar att senare forskning har fått fram omfattande belägg 

för att människor söker föremål och ingår beteende som inte på något sätt relaterar till 

behovstillfredsställelse (Wahaba & Bridwell, 1976). Detta motbevisar inte Maslows teori men det 

påvisar att teorin inte alltid är tillämpbar. Trotts denna kritik är teorin allmänt accepterad och har 
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säkerställt sin plats inom ämnet. Teorin är flitigt använd inom flera områden bland annat 

positionering av produkter. Teorin kommer att användas i studien för att undersöka om 

återanvändning av vattenflaskor endast kan tillfredsställa ett fysiologiskt behov eller om det kan 

vara del av flera block i behovspyramiden. 

 

2.3 Förpackningar 

En produkts förpackning anses vara ett ytterst effektivt marknadsföringsinstrument då den kan 

användas för att sända ut önskade signaler om innehållet till slutkonsumenten som i sin tur skapar 

en egen uppfattning om produkten (Simms & Trott, 2010). Trots att en produkts förpackning ofta 

associeras med andra typer av marknadsföringsverktyg, har den en stark koppling till produkten den 

skyddar. Ett exempel på detta är buteljerat vatten, som i många avseenden anses vara definierad av 

dess förpackning, med andra ord anses ofta flaskan vara produkten. (Simms & Trott, 2010) En 

smart designad förpackning är något som kan attrahera förstagångsköpare, medan en högkvalitativ 

produkt stimulerar till återköp (Beebe, 2010, s.16). Om en produkts förpackning går att använda till 

fler saker än vad den primärt är utsedd till att göra, kan det leda till att en konsument väljer denna 

produkt framför en annan produkt med sämre eller helt utan återanvändningsmöjligheter (Silayoi & 

Speece, 2004). 

 

2.4 Färger 

Färger på produktens förpackning väcker olika associationer i människor. Färger påverkar 

individers känslor och kan förknippas med något positivt eller något negativt. Hur man upplever 

olika färger beror delvis på den kultur man är uppvuxen inom men är också individuellt (Schiffman 

et al., 2010, s.157). Man kan uppleva färger på tre olika nivåer, psykologiskt, genom associationer 

eller kulturellt. Det psykologiska nivån gör att man blir kroppsligt påverkad av en färg, till exempel 

blå färg kan upplevas som lugnande och röd färg kan upplevas som stressande. Genom 

associationer kan man uppleva en färg som positiv eller negativ vilket kan påverka köpbeslutet. Ett 

exempel på kulturell association är att man i västvärlden förknippar grön färg med miljö och 

miljömedvetenhet. (Underwood, 2003) 
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2.5 Varumärket 

Elaine Asp skriver i sin artikel "Factors affecting food decisions made by individual consumers" 

(1999) att en konsuments livsstil kan ses som ett verktyg för företag. En individs livsstil styr hur 

individen konsumerar och vilka produkter hen föredrar att köpa. Man kan försöka att påverka sin 

självbild och den bild man förmedlar till andra (sin image) genom att konsumera vissa produkter. 

(Asp, 1999) Konsumentens självbild och image påverkar hen mycket vid ett köpbeslut. Då de 

produkter en konsument konsumerar sänder ut signaler om hens självbild och image är också 

varumärkets image viktig. En konsuments köpbeslut påverkas mycket av konsumentens relation till 

varumärket men också av allt som hen associerar med varumärket. Särskilt när det kommer till en 

så pass homogen vara som buteljerat vatten, då vattnet i flaskorna inte skiljer sig åt, utan det är 

förpackningen och varumärket som avgör konsumtionsvalet (Schiffman et al., 2010, s.87). 

 

2.6 Miljöaspekter 

Plast som material associeras sällan med miljövänlighet. Det debatteras om plastflaskor borde få 

säljas i Sverige då försäljningen anses ha en onödig negativ effekt på miljön. Flertal aktörer i 

samhället ställer sig av miljöskäl emot försäljning av buteljerat vatten. (Rapport till 

Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten, 2007) Enligt OECD:s rapport (2008) om 

hållbar utveckling tenderar kvinnor att tänka mer på miljön än män när de konsumerar. Kvinnor är 

mer benägna att köpa Fairtrade och ekologiskt märkta produkter, samt att återvinna förpackningar 

(OECD, 2008). 

 

2.7 Marknadssegmentering 

Segmentering av marknaden kallas den process där företag delar upp konsumenter med liknande 

behov och preferenser i ett segment. Konsumenter med liknande behov utgör således ett 

marknadssegment. Efter att ha identifierat ett sådant segment har företag en möjlighet att inrikta 

sina produkter mot detta marknadssegment; detta kallas på engelska för targeting. Produkten måste 

då positioneras, det vill säga att företag anpassar sin produkts image efter marknadssegmentets 

behov och preferenser. (Schiffman et al., 2010, s.11) 
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2.8 Sammanfattning av teorierna 

Nedan följer en sammanfattning av de teorier som presenterats i kapitlet. Detta för att underlätta 

för läsaren genom att ha samtliga teorier sammanfattade under en rubrik i uppsatsen, men även för 

att hjälpa läsaren att få struktur på den kommande analysen. Samtliga teorier som presenterats i 

kapitlet är relevanta för studien då de ger läsaren en bred förståelse för de aspekter som studien 

undersöker. 

 

Maslows behovshierarki förklarar grunden för en individs motivation. När en individ har 

tillfredsställt ett behov är hen motiverad att förflytta sig till nästa nivå i behovshierarkin. Tre av 

teorins fem nivåer används i analysen, dessa är fysiologiska behov, sociala behov och behov av 

uppskattning. Modellen används för att undersöka vilka behov som återanvändning av en 

vattenflaska delvis eller helt tillgodoser. 

 

Teorierna om förpackningar säger att en smart designad förpackning är något som kan attrahera 

förstagångsköpare och att vissa produkter definieras av dess förpackning som exempelvis buteljerat 

vatten.  En av teorierna säger att en produkt med en återanvändbar förpackning kan väljas framför 

andra produkter som saknar denna egenskap. Teorierna används för att analysera om 

Uppsalastudenter anser att återanvändbarheten av flaskan är en viktig beslutsfaktor vid köpbeslut av 

buteljerat vatten. 

 

Teorierna om färger säger att färger frambringar olika känslor och associationer i människor som 

både kan vara positiva och negativa. Teorin applicerades på de data som insamlats för att undersöka 

om Uppsalastudenter anser att flaskans färg frambringar känslor och associationer inom dem och 

om dessa påverkar en vattenflaskas återanvändbarhet. Exempelvis om en flaska anses vara bättre att 

återanvända för att den har en specifik färg. 

 

Varumärket kan ses som ett verktyg för företag då det kan anpassas för att tilltala en viss målgrupp. 

En konsument har en självbild  och en image och båda påverkas av de produkter individen 

konsumerar. Teorierna om varumärken används för att granska om studenter i Uppsala anser att en 

vattenflaskas varumärke påverkar återanvändbarheten av flaskan. 

 

Teorin om marknadssegmentering är ett teoristycke som är essentiellt för att kunna besvara 

uppsatsens forskningsfråga då den definierar vad ett marknadssegment är och hur det uppstår.  
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Teorier om olika miljöaspekter tas upp i kapitlet. Teorierna säger att det finns konsumenter som 

anser att försäljning av buteljerat vatten har en onödig negativ inverkan på miljön, samt att kvinnor 

tenderar att tänka mer på miljön än män när de konsumerar. Teorierna används för att kunna 

analysera de data som insamlats och dra slutsatser om det existerar skillnader mellan hur mycket 

kvinnor och män återanvänder vattenflaskor. 

 

2.9 Författarnas modell 

För att kunna besvara uppsatsens forskningsfråga på ett vetenskapligt godtagbart sätt har författarna 

skapat en egen modell. Ett marknadssegment består enligt Schiffman et al. (2010, s.11) av 

konsumenter med liknande behov och preferenser. Det är därför modellen består av dessa tre delar 

(se figur 2). Data insamlas till modellens första och andra del, sedan analyseras alla data för att 

finna grupper av konsumenter med liknande preferenser och behov som således utgör ett eller flera 

marknadssegment som är modellens tredje del. Modellens första del är Maslows behovshierarki 

som tidigare presenterats i teorikapitlet (se s.8-9). Författarna kommer med hjälp av denna del i 

modellen undersöka om konsumenter kan tillgodose fler behov än det fysiologiska behovet av 

vatten genom att köpa buteljerat vatten, förslagsvis sociala behov och behov av uppskattning. Den 

andra delen i modellen representerar konsumenters olika preferenser, denna del innehåller de olika 

materiella och immateriella värden som en produkt ger konsumenter. Exempelvis de materiella och 

immateriella värden en vattenflaskas återanvändbarhet ger konsumenter. Modellens tredje och sista 

del är grupper av konsumenter  med liknande behov och preferenser som skapar olika 

marknadssegment av konsumenter.  
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2.9.1 Figur 2. Författarnas modell 

 

En konsument kan i denna modell endast vara med i ett marknadssegment. Detta då konsumenter 

har specifika behov och preferenser vilket gör att de tillhör ett visst marknadssegment. I likhet med 

Maslows behovshierarki så är de behov som ett buteljerat vatten helt eller delvis tillgodoser i 

 marknadssegment B och C även med i ett buteljerat vatten som är framtaget för marknadssegment 

A, då de befinner sig högre upp i hierarkin. Däremot är behov och preferenser inte tillfredsställda 

för en konsument i marknadssegment A om hen köper ett buteljerat vatten som riktar sig mot 

marknadssegment C, då de buteljerade vattnet exempelvis saknar ett starkt varumärke och därmed 

inte ger konsumenten en känsla av uppskattning. Omvänt får en konsument i marknadssegment C 

sina behov tillfredsställda genom att köpa en flaska som är inriktad till marknadssegment A då den 

tillgodoser konsumentens fysiologiska behov av att släcka sin törst. Dock gör konsumentens 

preferenser att hen inte kommer att köpa de buteljerade vattnet som har marknadssegment A som 

målgrupp för att det exempelvis är för dyrt.  
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3. Dricker - Metod 

I följande sektion beskrivs vilka datainsamlingsmetoder som har används för att inhämta det 

empiriska materialet. I sektionen beskrivs även urvalsstrategin av Uppsalastudenterna samt 

detaljerat hur datainsamlingsmetoderna genomfördes.  

 

För att besvara forskningsfrågan kommer de materiella och immateriella egenskaper hos 

vattenflaskor som tidigare nämnts under rubriken avgränsningar att undersökas genom en 

enkätstudie samt genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Enkätundersökningar gör det 

möjligt att samla in stora mängder data från en stor population på ett tidseffektivt och ekonomiskt 

sätt (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s.144). Kvalitativa semistrukturerade intervjuer ger 

möjligheten att få en djupare insikt till varför i detta fall Uppsalastudenter tycker som de gör om 

flaskans egenskaper. Detta då intervjupersonerna får möjligheten att svara fritt på frågorna som 

ställs (Bryman & Bell, 2010, s.363). Datainsamlingsmetoderna används för att triangulera och få 

fram både kvantitativ och kvalitativ data. Detta ger författarna möjligheten att jämföra resultaten 

samt att kontrollera validiteten i resultaten (Bryman & Bell, 2010, s.310). 

 

3.1 Enkätundersökningen 

För att kunna inhämta den data som behövs för att det ska vara möjligt att dra slutsatser gällande 

forskningsfrågan genomfördes en enkätundersökning av kvantitativ natur. Anledningen till att 

enkätundersökning valdes framför andra datainsamlingsmetoder är för att enkäter är smidiga att 

administrera och att det inte sker någon variation i frågeformuleringen (Bryman & Bell, 2010, 

s.162). Undersökningen skedde mellan den 22-24:e april genom att författarna gick runt på sex av 

Uppsala universitets campusområden med den elektroniska enkäten i varsin surfplatta och samlade 

in svar från studenter. Elektronisk enkät valdes framför pappersenkät av bekvämlighetsskäl då 

elektroniska enkäter sammanställer alla data i tabeller med automatik. För att minimera 

undersökningens bortfall fick respondenterna en bulle som ersättning för att besvara enkäten, vilket 

visade sig vara ett tämligen starkt incitament till att delta i enkätundersökningen. Om några 

oklarheter uppkom gällande enkätens frågor eller påståenden så var författarna nära till hands för att 

förtydliga dem för respondenterna. Detta för att minimera chansen för snedvriden data samt för att 

få ut så mycket information som möjligt (Bryman & Bell, 2010, s.164). Under hela 

insamlingsprocessen eftersträvades en så jämn könsfördelningen som möjligt mellan 

respondenterna. Detta för att författarna på ett vetenskapligt godtagbart sätt ska kunna analysera, 
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generalisera och dra slutsatser om eventuella differenser och mönster mellan könen. Det var 244 

personer som blev tillfrågade att delta i undersökningen och 200 av dem valde att delta i 

undersökningen. Därmed kan det konstateras att undersökningen hade ett bortfall på cirka 18 %, 

vilket anses som bra enligt Bryman & Bell (2010, s. 164-165).  

 

3.2 Urvalsstrategi för att nå respondenter  

Urvalsstrategins syfte är att ge författarna en möjlighet att göra ett uttalande om populationen. Ett 

obundet slumpmässigt urval användes, vilket innebär att Uppsalastudenter delades upp i olika 

enheter, som i detta fall har blivit Uppsala universitets olika campusområden. Efter det valdes några 

enheter ut slumpmässigt som ett stickprov på 200 studenter togs ur. Stickprovets resultat blev 

därmed representativt för alla Uppsalastudenter. Detta då alla enheter hade lika stor chans att bli 

valda (Bryman & Bell, 2010, s.115). Uppsala universitet har sammanlagt elva campusområden där 

forskning och utbildning sker. Dessa campusområden har fokus på olika vetenskapliga områden, till 

exempel har Ekonomikum forskning och utbildning inom ekonomi- och samhällsvetenskap medan 

Geocentrum har fokus på forskning och utbildning inom geovetenskap (Uppsala universitet, 2014). 

Om stickprovet tas på sex av dessa enheter genererar det en så bred spridning på studenters olika 

livsstilar och intressen att det är möjligt att generalisera och dra slutsatser från resultatet av 

enkätundersökningen för hela populationen. 

 

Efter en slumpmässig lottning den 21:e april, blev det klart att stickprovet skulle tas i denna 

ordningsföljd: Biomedicinskt centrum, Blåsenhus, Ekonomikum, Engelska parken, Gamla torget 

och Geocentrum. Antalet enkäter gick inte att dela jämt ut över alla enheter så efter slumpmässig 

lottning stod det klart att 35 enkäter skulle besvaras på Blåsenhus och 33 enkäter på resterande 

enheter. 

 

3.3 Utformningen av enkäten 

När man analyserar resultatet vill man enkelt kunna se eventuella skillnader mellan de manliga och 

kvinnliga respondenterna, därför gjordes separata identiska enkäter för vardera kön (Se bilaga 1). 

För att minimera risken för bortfall informerades potentiella respondenter om enkätundersökningens 

syfte och hur de skulle svara på enkäten, vilket även angavs i enkäten (Se bilaga 1). Enkäterna 

utformades på ett tämligen tilltalande sätt med tydliga instruktioner och hade 16 slutna frågor. Detta 

medför att alla data blir enklare att kvantifiera och ökar jämförbarheten i svaren. Det går även 
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fortare för respondenterna att svara på frågorna vilket minskar chansen för bortfall (Bryman & Bell, 

2010, s.165-166). På majoriteten av frågorna i enkäterna fick respondenterna svara på en 

Likertskala från 1-5 hur bra påståendet stämde in på dem. På övriga frågor fick respondenterna 

bocka för de alternativ som passade bäst in på dem (Se bilaga 1). Om inget alternativ passade, 

                                          “     ”      a för att inte förlora viktig information 

(Bryman & Bell, 2010, s.169). 

 

3.4 Självkritik till enkätundersökningen 

Två av de påståenden som var med i enkätundersökningen kan ha uppfattats olika av 

respondenterna. Det första påståendet gäller vilken form som anses vara bäst på en vattenflaska 

utifrån ett återanvändningsperspektiv. Respondenterna gör en egen bedömning av vilka flaskor som 

de anser är cylindriska och vilka som de anser är koniska. Dessa två former kan anses vara väldigt 

lika av respondenterna då de båda har en cirkulär bas. De olika formerna borde ha definierats i 

enkäten, exempelvis med en bild. Författarna anser dock att de data som insamlats från påståendet 

fortfarande kan användas i analysen men endast i en begränsad utsträckning. I analysen kommer 

därmed cylindrisk och konisk form benämnas cirkulära former.  

 

Det andra påståendet gäller tjockleken på godset av flaskan. Författarna borde ha definierat vad de 

anser är tunn plast och vad de anser är tjock plast. Detta hade kunnat göras genom att exempelvis ha 

med en flaska som författarna anser är gjord av tunn plast och en som de anser är gjord av tjock 

plast när enkätundersökningen genomfördes. Den data som insamlats från påståendet kan 

fortfarande användas för att analysera om återanvändbarheten av en flaska påverkas av tjockleken 

på plasten. Däremot kan de insamlade data inte användas för att analysera om tunn plast gör en 

flaska bättre eller sämre för återanvändning då författarna inte definierat begreppen. 

 

3.5 Intervjuerna 

För att få en djupare förståelse för Uppsalastudenters tankegångar vid köp av buteljerat vatten 

genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med Uppsalastudenter. De fyra semistrukturerade 

intervjuerna genomfördes i ett grupprum på campusområdet Ekonomikum mellan 5-7:e maj och 

varje intervju tog cirka 30 minuter genomföra. En intervjuguide följdes under intervjuerna med 

frågor anknutna till vattenflaskans materiella och immateriella egenskaper (Se bilaga 5). Några av 
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frågorna som tidigare ställts i enkäten var med i intervjuguiden (Se bilaga 1 och 5), men skillnaden 

var att  intervjupersonerna fick svara fritt. Detta för att få en djupare förståelse för 

återanvändningen av vattenflaskor och vad som påverkar den men även för att kunna jämföra dess 

resultat med resultatet från enkätundersökningen och därmed testa datavaliditeten. Intervjuguiden 

användes som en checklista för vilka områden och frågor som intervjun skulle beröra. Frågorna 

togs inte alltid upp i samma ordning utan lämpliga frågor ställdes baserat på de svar som gavs av 

intervjupersonerna, vilket är en fördel när man använder sig av en intervjuguide. En annan fördel 

med att använda en intervjuguide är att man som intervjuare har möjligheten att ställa fördjupande 

följdfrågor som inte är med i intervjuguiden. Vilket kan leda till en djupare förståelse för det som 

undersöks (Bryman & Bell, 2010, s.369-370). Följdfrågor ställdes ett flertal gånger under 

intervjuerna och det bidrog till en djupare förståelse. Båda författarna turades om att agera 

intervjuare och att ta minnesanteckningar under intervjuerna för att inte gå miste om viktig 

information. Intervjuerna spelades in med hjälp av en dator och telefon för transkribering. 

Transkribering av intervjuerna genomfördes och en sammanfattning av de mest essentiella delarna i 

intervjuerna gjordes (Se under rubrik 4.2).  

 

3.6 Urval för intervjuerna 

Urvalet för de intervjupersoner som deltog i de semistrukturerade intervjuerna gjordes bland de 

respondenter som deltog i enkätundersökningen. De studenter som deltog i enkätundersökningen 

blev tillfrågade om de var intresserade av att delta i en intervju mot ersättning av 100 kr kontant. 

Fyra intervjupersoner valdes slumpmässigt ut bland de som hade kryssat för att dem återanvänder 

vattenflaskor samt tackat ja till intervjun. De respondenter som bockat för att de ej återanvänder 

vattenflaskor uteslöts från lottningen på grund av att de inte skulle bidra med de data som studien 

behöver. Två manliga och två kvinnliga Uppsalastudenter intervjuades; detta för att  ge författarna 

kvalitativ data från båda könen, som senare kan analyseras för att se om det finns några uppenbara 

differenser eller mönster mellan könen. 

 

3.7 Självkritik till de semistrukturerade intervjuerna  

Författarna inser att fyra intervjupersoner kan upplevas vara ett för litet stickprov för att ge 

möjligheten att göra ett uttalande om en så stor population som samtliga Uppsalastudenter. 

Anledningen till att endast fyra intervjuer genomfördes var för att transkribering är en relativt 

tidskrävande process och tidsramen och resurser för undersökningen är begränsade. Motiveringen 
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till att data från intervjuerna används i analysen är att författarna anser att intervjuerna bidrar till en 

djupare förståelse för Uppsalastudenters åsikter och tankar gällande återanvändning av 

vattenflaskor. 

 

3.8 Operationalisering av författarnas modell 

Respondenternas svar på de frågor och påståenden som är med i enkätundersökningen kopplas till 

modellens andra del. Intervjupersonernas svar på de frågor och påståenden som ställdes i de 

semistrukturerade intervjuerna kopplas till modellens första och andra del vilket förklaras nedan (se 

rubrik 3.8.2). Efter detta kopplar författarna ihop information från modellens första och andra del 

för att finna modellens tredje del och på detta vis besvaras forskningsfrågan. 

 

3.8.1 Enkätundersökningen 

Fråga 1, 2 och 3 i enkäten (se bilaga 1) är av demografisk karaktär och används för att finna 

modellens tredje del, samt för att finna mönster eller differenser mellan könen. För att kunna dra 

slutsatser om det existerar ett marknadssegment av Uppsalastudenter som anser att 

återanvändningsaspekten är en viktig beslutsfaktor vid köp av buteljerat vatten så är det högst 

relevant att ställa dessa tre frågor. Detta då studien är avgränsad till Uppsalastudenter så är frågan 

gällande sysselsättning nödvändig för att kunna sålla bort missvisande data från respondenter som 

ej var studenter. Åldersfrågan är också relevant då största delen av ett marknadssegment kan vara 

inom ett visst åldersspann. Det samma gäller för könsfrågan då ett marknadssegment kan bestå till 

största del av individer av det ena könet. 

 

Påstående 4 är essentiell för att kunna besvara uppsatsens forskningsfråga, då det behandlar en 

vattenflaskas återanvändbarhet. Eftersom det värde som konsumenter får från en återanvändbar 

flaska både kan vara materiellt och immateriellt så kopplar forskarna dessa data till modellens andra 

del.  

 

Resterande påståenden och frågor i enkäten används för att få en djupare förståelse för 

återanvändningen av vattenflaskor och vad som påverkar den. Således används de insamlade data 

från dessa frågor för att besvara syftet med uppsatsen men används inte i författarnas modell. 
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3.8.2 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuguiden (se bilaga 5)  inleds med fyra frågor av liknande karaktär som de första frågorna i 

enkäten. Data från dessa frågor används för att hitta mönster och differenser mellan könen samt för 

att finna den tredje delen i modellen och därmed besvara uppsatsens forskningsfråga. 

 

Med fråga 5 och 6 vill författarna få en förståelse för vad som gör att intervjupersonerna köper 

buteljerat vatten samt vad de tänker på vid ett köpbeslut. De data som önskas insamlas från frågorna 

är information om olika typer av behov som produkten buteljerat vatten helt eller delvis tillgodoser. 

Denna information används i modellens första del för att se om buteljerat vatten tillgodoser fler 

behov än det fysiologiska behovet av att släcka törst, exempelvis sociala behov och  behov av 

uppskattning. Författarna hoppas även på att inhämta data från dessa frågor som visar att 

intervjupersonerna tänker på vattenflaskans materiella och immateriella värden, framförallt om de 

tänker på återanvändbarheten av vattenflaskan när de köper buteljerat vatten.  

 

Frågorna 7-11 i intervjuguiden berör återanvändning av vattenflaskor och vad som påverkar en 

vattenflaskas återanvändbarhet. I likhet med frågor i enkätundersökningen används data från dessa 

frågor för att besvara uppsatsens syfte men används inte i författarnas modell. 

 

Frågorna 12 och 13 är essentiella för att kunna besvara forskningsfrågan med hjälp av ovanstående 

modell och bygger vidare på frågorna 5 och 6. De data som samlas in från dessa två frågor används 

i modellens första del för att undersöka om intervjupersonerna anser att buteljerat vatten kan 

tillgodogöra fler behov i Maslows behovshierarki än det fysiologiska behovet att släcka törst. 

Frågorna har tagits med för att samla in data som kan användas i modellens första del som 

eventuellt inte skulle kunna inhämtas med hjälp av frågorna 5 och 6. 
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4. Återanvänder? - Resultat  

I följande sektion presenteras resultatet från enkätundersökningen samt resultatet från de 

semistrukturerade intervjuerna. Figurer som inte finns i texten kan ses i bilagorna och nämns som 

diagram. Hädanefter benämns de kvinnliga respondenterna som damerna och de manliga 

respondenterna som herrarna; detta för att underlätta läsandet. 

 

4.1 Resultatet av enkätundersökningen 

Eftersom att herrarna och damerna fick svara på skilda enkäter togs det fram ett separat resultat för 

varje kön (Se bilaga 2 och 3). För att få fram det totala resultatet slogs herrarnas och damernas 

resultat ihop (Se bilaga 4). Könsfördelningen mellan respondenterna var identiskt, alltså 50 % 

kvinnor och 50 % män (Se diagram 4.1). Samtliga respondenter var studenter (Se diagram 4.2) och 

majoriteten av respondenterna var mellan 20-29 år gamla (Se diagram 4.3). 

 

Drygt en tredjedel av respondenterna höll helt (18,5 %) eller delvis (16,5 %) med om att 

återanvändbarhet är en viktigt beslutsfaktor vid köpbeslut av buteljerat vatten (Se figur 2). Cirka 40 

% av damerna håller helt eller delvis med (Se diagram 2.4) och 28 % av herrarna gör likadant (Se 

diagram 3.4).  

 

 

4.1.1 Figur 3. Hur stark beslutsfaktor är återanvändbarheten? 
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Gällande påståendet om att respondenten återanvänder flaskor i första hand av ekonomiska skäl har 

36,5 % av respondenterna bockat för att de håller helt eller delvis med påståendet (Se diagram 4.5). 

På detta påstående kryssade sammanlagt 44 % av damerna in att de delvis eller helt håller med 

påståendet (Se diagram 2.5) och 29 % av herrarna gjorde likadant (Se diagram 3.5).  

 

För påståendet om att sportkork gör en flaska bättre för återanvändning visar det sig att det var 3,5 

% fler respondenter som helt eller delvis höll med påståendet än de som helt eller delvis tog avstånd 

från påståendet (Se diagram 4.6). Detta är genomgående för båda könen, damerna hade 5 % fler 

som helt eller delvis höll med påståendet och herrarna hade 2 % fler (Se diagram 2.6, 3.6). 

 

Det totala resultatet av påståendet om att flaskans gods påverkar återanvändbarheten av 

vattenflaskan kan ses i figur 3 nedan. Cirka 42 % höll helt eller delvis med påståendet. Det var 15 

% flera av damerna som delvis eller helt höll med påståendet än de som helt eller delvis tog avstånd 

från påståendet. Det var 19 % flera av herrarna som helt eller delvis höll med påståendet  än de som 

helt eller delvis tog avstånd från påståendet (Se diagram 2.7, 3.7). 

 

 

4.1.2 Figur 4. Påverkar flaskans gods återanvändbarheten? 

 

Det var cirka 60 % av respondenterna som helt eller delvis tog avstånd från påståendet om att en 

flaska som är gjord av tunn plast är bättre för återanvändning än en flaska gjord av tjock plast. Det 
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var  62 %  av damerna som helt eller delvis tog avstånd från påståendet och 55 %  av herrarna 

gjorde det samma (Se diagram 2.8, 3.8).  

 

Nästa påstående i enkäten var om flaskans form är viktig för återanvändningen av flaskan. 

Resultatet visar att totalt 46 % av undersökningens respondenter helt eller delvis höll med 

påståendet (Se diagram 4.9). Nästan hälften av damerna bockade för att de helt eller delvis höll med 

påståendet och 43 % av herrarna gjorde likadant (Se diagram 2.9, 3.9). Totalt  67 %  valde 

alternativet cylindrisk form på påståendet gällande vilken form som ansågs vara bäst för 

återanvändning (Se figur 4). Det var 77 % av damerna bockade för cylindrisk form och 57 % av 

herrarna gjorde likadant (Se 2.10, 3.10). 

 

 

4.1.3 Figur 5.Vilken form är bäst för återanvändning? 

 

Majoriteten av respondenterna, alltså cirka 55 % tog helt eller delvis avstånd från påståendet om att 

det är viktigt att flaskan har en snygg design för att respondenten ska återanvända den (Se diagram 

4.11). På detta påstående bockade 34 % av damerna för att dem delvis eller helt höll med påståendet 

och 24 % av herrarna gjorde likadant (Se diagram 2.11, 3.11). 

 

Det var totalt 4 % fler respondenter, alltså 40 % som helt eller delvis tog avstånd från påståendet 

om att greppet på vattenflaskan är viktigt för återanvändningen än de 36 % som helt eller delvis 
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håller med påståendet (Se diagram 4.12). Det var 42 % av damerna som delvis eller helt höll med 

påståendet och 30 % av herrarna gjorde likadant (Se diagram 2.12, 3.12). 

 

På påståendet om att flaskans färg är viktig för återanvändningen visade det sig att totalt 63,5 % av 

respondenterna helt eller delvis tog avstånd från påståendet. Av damerna var det 66 % som helt 

eller delvis tog avstånd från påståendet och 61 % av herrarna gjorde likadant (Se diagram 2.13, 

3.13, 4.13).  

 

Påståendet om att varumärket på en vattenflaska är viktigt för att jag ska återanvända den, valde 

67,5 % av respondenterna att helt eller delvis att ta avstånd från (Se diagram 4.14). Det var 67 % av 

damerna som helt eller delvis tog avstånd från påståendet och det var 68 % av herrarna som gjorde 

likadant (Se diagram 2.14, 3.14). 

 

På påståendet om att det är viktigt att etikettens design är snygg för att respondenten ska 

återanvända en flaska var det totalt 63,5 % av respondenterna som helt eller delvis tog avstånd från 

detta påståendet (Se diagram 4.15). Av damerna var det 67 % som helt eller delvis tog avstånd från 

påståendet och 60 % av herrarna gjorde likadant (Se diagram 2.15, 3.15).  

 

På enkätens sista påstående visar det totala resultatet att 42 % av respondenterna helt eller delvis tar 

avstånd från att de återanvänder vattenflaskor i första hand för att vara miljövänliga (Se diagram 

4.16). Det var 41 % av damerna som helt eller delvis höll med påståendet (Se figur 5). Medan 

majoriteten av herrarna, 48 %, helt eller delvis tog avstånd från påståendet (Se diagram 3.16). 
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4.1.4 Figur 6. Återanvänder vattenflaskor för att vara miljövänlig? 

 

 

4.2 Resultatet från de semistrukturerade intervjuerna 

Intervjuer hölls med fyra Uppsalastudenter, två kvinnliga studenter intervjuades den 5:e maj och två 

manliga studenter den 7:e maj. Studenterna var mellan 23-25 år, läste olika utbildningar och hade 

olika fritidsintressen. 

 

På frågan om de köper vatten på flaska svarade samtliga intervjupersoner ja. Dock köper de endast 

vatten vid speciella tillfällen som när de ska flyga, gå på bio, när de ska träna och har glömt 

vattenflaskan eller när de är väldigt törstiga och inte vill dricka något sött som t.ex. läsk. 

 

De egenskaper som ett vatten ska ha för att intervjupersonerna ska köpa det var framförallt ett lågt 

pris och att vattnet ska släcka deras törst. En intervjuperson betonade att en fräsch känsla var den 

viktigaste egenskapen hos vattnet. Han berättade att han köper vatten framförallt för känslan man 

får av att man vet att vattnet kommer från någon källa uppe i fjällen och känns friskt och rent. En 

annan av intervjupersonerna berättade att han köper vatten för att hen vill få en uppfriskande 

känsla. 

 

Samtliga intervjupersoner återanvänder ibland vattenflaskor efter att de har druckit vattnet, dock 

inte varje gång de köper vatten på flaska. Detta för att spara pengar, för att det är bekvämt, praktiskt 
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och bra för miljön. Alla fyra intervjupersoner sa att ekonomiska skäl var viktiga, de förklarade att 

man sparar pengar när man inte köper en ny flaska varje gång man behöver dricka vatten. Den 

största anledningen till att intervjupersonerna återanvänder vattenflaskor är för att det är praktiskt 

och bekvämt, då det är enkelt att fylla på en flaska och ta med sig den hemifrån. En intervjuperson 

berättade att miljön påverkade hennes återanvändning och att även om hon inte  var student och 

tvungen att tänka på sin privatekonomi, skulle hon fortfarande återanvända vattenflaskor för att 

vara vänlig mot miljön. De två manliga intervjupersonerna tyckte att miljön är någonting de borde 

tänka på, men att de personligen inte återanvänder vattenflaskor för att vara miljövänliga. 

 

När intervjupersonerna återanvänder vattenflaskor återanvänder de flaskorna flera gånger, två av 

intervjupersonerna sa att de återanvänder flaskan till de känner att flaskan börjar bli ofräsch. På 

frågan gällande om korken är viktig för återanvändbarheten på flaskan ansåg samtliga att korken 

var viktig och tre av fyra ansåg att sportkork var bättre för återanvändning, framförallt inom 

träningssammanhang. En av intervjupersonerna påpekade att återanvändbarheten på korken 

påverkas av de sammanhang som flaskan är tänkt att återanvändas inom, i vissa sammanhang kan 

sportkorken vara bäst och i andra sammanhang är skruvkorken bäst lämpad. 

Tjockleken på plasten tyckte samtliga intervjupersoner påverkade flaskans återanvändbarhet. 

Plasten fick inte vara för tunn så att flaskan skulle vika sig eller prassla. Två av intervjupersonerna 

sa även att plasten inte får vara för tjock, då detta kan leda till att flaskan upplevs som otymplig och 

att sportkorken kan få försämrad funktionalitet. Detta på grund av att en flaska som är tillverkad av 

för tjock plast inte går att klämma ihop så att vatten sprutas ur korken. 

 

Tre av de fyra intervjupersonerna ansåg att greppet på en vattenflaska påverkar återanvändbarheten. 

En av intervjupersonerna tyckte att greppet var mycket viktig för återanvändningen och två ansåg 

att flaskan borde upplevas som att den är lätt att greppa för att de ska återanvända flaskan. En av de 

manliga intervjupersonerna förklarade att vattenflaskan inte ska kunna glida ur handen när man 

springer med den. Tre av fyra intervjupersoner ansåg att flaskor med cirkulär form flaskor var bäst 

för återanvändning, då den formen är lättast att greppa. Ett plus var om flaskan var något smalare på 

mitten. Två intervjupersoner nämnde också att rektangulära flaskor kunde vara bra för 

återanvändning men att de inte alltid är lika praktiska. Detta då de inte passar lika bra i handen som 

flaskor med cirkulära former och att det finns mycket som är anpassat efter cirkulära former, till 

exempel stället för flaskor i träningsmaskiner på gym. En av intervjupersonerna ansåg att med en 

ovanligare form kan ett företag försöka få sin produkt att sticka ut bland de andra produkterna på 
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butikshyllan, och att vissa konsumenter troligtvis köper flaskan för att dem tycker att designen är 

tilltalande. 

 

Att flaskans design påverkar återanvändbarheten av en flaska tyckte tre av de fyra 

intervjupersonerna. Två av intervjupersonerna sa att designen på flaskan inte var så viktig vid 

köpsituationen men att den påverkar återanvändbarheten av en vattenflaska. När de köpt en flaska 

som sticker ut återanvänder de den mer gärna än andra flaskor och därmed kan en flaska med 

tilltalande design anses vara bättre från ett återanvändningsperspektiv än en flaska utan tilltalande 

design. En av intervjupersonerna sa även att designen kan vara avgörande vid en köpsituation. Hon 

menade att om en flaska har en tilltalande design kan hon vilja köpa flaskan på grund av dess 

design därför att hon då kan återanvända en tilltalande flaska upprepade gånger. 

 

Vattenflaskans färg ansåg ingen av intervjupersonerna påverkar återanvändbarheten av flaskan. Tre 

av intervjupersonerna påstod att det är viktigt att plasten inte skulle ha en ovanlig färg som till 

exempelvis gul, då de anser att färre konsumenter skulle köpa det vattnet. En intervjuperson sa att 

färgen delvis bidrar till helhetsintrycket och därmed påverkar hans beslut vid en köpsituation men 

han anser inte att färgen påverkar återanvändbarheten av vattenflaskor. Två intervjupersoner tyckte 

att flaskan skulle vara gjord av blå eller klar plast för att de skulle köpa den.  

 

Vad det gäller varumärkets inverkan på återanvändbarheten ansåg intervjupersonerna att 

varumärket inte påverkade återanvändbarheten av en flaska. Däremot ansåg två av 

intervjupersonerna att varumärket är viktigt vid en köpsituation och att det påverkar deras 

köpbeslut. En av intervjupersonerna påstod att varumärket är jätteviktigt i köpsituationen, han 

menade att en produkt med ett stark och inarbetat varumärke kan göra att konsumenten väljer den 

produkten framför andra. Detta kunde påverka honom i vissa situationer då han är i sällskapet av 

snobbiga golfare, då påstår han att man inte kan dricka vilket vatten som helst. 

 

En av intervjupersonerna ansåg att en  etikett med tilltalande design gör en flaska bättre lämpad för 

att återanvändas men att den inte är en avgörande faktor när man köper flaskan. En intervjuperson 

tyckte att etiketten precis som färgen på plasten bidrar till den känsla som en flaska förmedlar till 

kunden och är på det sättet är viktig vid en köpsituation. Han anser att det är trevligare att ha en 

flaska med tilltalande design inför sina vänner och att man kanske blir påverkad av 
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återanvändningsaspekten när man köper en flaska vatten även om man inte aktivt tänker på att 

återanvända flaskan vid köpsituationen.  

 

Maslows behovsteori presenterades för intervjupersonerna. Samtliga intervjupersoner ansåg att de 

sociala behoven och behovet av uppskattning påverkar konsumenter i sitt köpval av buteljerat 

vatten. En av de kvinnliga intervjupersonerna som är född i Finland berättade att hon föredrar att 

köpa vatten med ett svenskt eller finskt varumärke. Hon berättade också att hennes vänner brukar 

påpeka att hon har en annorlunda vattenflaska ibland. Denna situation brukar uppstå efter att hon 

har rest med flyg och återanvänder en finsk vattenflaska i Sverige eller det omvända. 

 

En av de manliga intervjupersonerna ansåg att ett företags varumärke och det som konsumenten 

associerar  med varumärket kunde påverka konsumenter mycket inom detta område. Han förklarade 

att vattenföretag kunde marknadsföra sig mot vissa typer av grupper genom att använda sig av 

förebilder till dessa grupper i reklamfilmer. Han menade att detta skulle göra att individer som 

tillhör denna grupp skulle föredra att köpa detta vattnet framför andra. Den andra manliga 

intervjupersonen sa att det inte påverkar honom medvetet i sina köpbeslut, men tror att det kan 

påverka andra personer mycket och gav unga trendiga tjejer som exempel. Han menade att det 

kunde vara viktigt att köpa vissa varumärken och att prova nya smaker på vatten. 

 

Den andra kvinnliga intervjupersonen svarade att hon återanvänder flaskor för att hon vill visa sina 

vänner att hon har provat den nya smaken på ett vatten eller att hon har en ny fin vattenflaska med 

utstickande design. Hon sa även att det inte är något man säger till vännerna. Intervjupersonen 

förklarade att hon vill att de andra i gruppen uppmärksammar detta när de ser vattenflaskan som 

hon har med sig och påpekar detta. Ett plus var om de även gav intervjupersonen en komplimang 

för den fina flaskan. 
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5. Pantar - Analys  

I följande sektion används de tidigare nämnda teorierna och författarnas modell för att analysera 

resultaten av alla de data som insamlats. Det analyseras om det existerar ett marknadssegment av 

Uppsalastudenter som anser att återanvändningsaspekten av flaskan är en viktig beslutsfaktor vid 

köp av buteljerat vatten. Det analyseras även vilka egenskaper som Uppsalastudenter anser 

förbättra en vattenflaskas återanvändbarhet. 

 

5.1 Analysering av data med hjälp av författarnas modell 

Modellens första del Maslows behovshierarki                                                       

                                                                                          

                                                                                               

vatten (Schi                                                                                           

                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                               

                                                                                                    

inte be                                                                                            

                                                                                                     

                         . 

 

De sociala behov en ind                                                                       

                                                                                                 

del av en social grupp (Schiffman et al., 2010, s.129). Under de semistukturerade              

                                                                                             

                                                                                                   

                              . 

       

Det si                                                                                            

                                                                                                    

(Schiffman et al., 2010, s.129).                                                                    

                                                                                               

                                                                                               



Uppsala universitet Kandidatuppsats VT14 

Företagsekonomiska institutionen  Van Zeebroeck & Vainio 

30 
 

sociala grupp, vil                                                                                   

                                                                                               

                                                                                                

                                                                                                     

                                                                                                 

uppskattning i form a                          . 

 

Modellens andra del består av konsumenters olika preferenser som tillgodogörs av produkters olika 

materiella och immateriella värden. För att besvara forskningsfrågan med hjälp av modellen måste 

författarna hitta data som säger om det finns                                                      

                                                                                           

                                                                                                    

                                                 . Detta betyder att det verkar finnas 

Uppsalastudenter som tänker på återanvändbarheten av flaskan vid köp av buteljerat vatten. Det 

verkar även som att de kvinnliga respondenterna tenderar att tänka mer på återanvändningsaspekten 

av vattenflaskan än män när det köper buteljerat vatten. Detta då  40 % av kvinnorna svarade att de 

helt eller delvis höll med påståendet medan endast 28 % av manliga respondenterna gjorde likadant. 

 

Genom att koppla ihop modellens första och andra del, kan författarna göra ett uttalande om det 

verkar existerar ett marknadssegment av Uppsalastudenter som tänker på återanvändbarheten av 

vattenflaskan när det köper buteljerat vatten, vilket utgör modellens tredje del marknadssegment. 

 

Uppsalastudenter anser att tre behov i modellens första del helt eller delvis blir tillfredsställda. 

Dessa behov är: det fysiologiska behovet av att dricka, det sociala behovet av att tillhöra en grupp 

samt behovet att få uppskattning av andra in                                           

                                                                                           

                                                                    . Av dessa 35 % var det fler 

kvinnliga respondente                                                                                 

                                                                                                  

                                                                  . Detta då Uppsalastudenterna kan 

vilja återanvända flaskan för att tillfredsställa olika behov. Det är möjligt att det finns 

Uppsalastudenter som återanvänder en vattenflaska enbart för att släcka sin törst. Några 

Uppsalastudenter återanvänder flaskorna för att                                                    
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                                                                                          . 

 

5.2 Analys av de egenskaper som kan påverka vattenflaskans 

återanvändbarhet 

Nedan presenteras en analys om hur återanvändbarheten av en vattenflaska påverkas av de 

materiella och immateriella egenskaperna: form, tjocklek på godset, design och etikett, korken, 

varumärket och färger. 

 

5.2.1 Form 

Cylindrisk form verkar vara den form som Uppsalastudenter anser är bäst då 67 % av enkät 

respondenterna bockade för cylindrisk form på påståendet gällande vilken form dem ansåg var bäst 

på en flaska utifrån ett återanvändningsperspektiv. Dock kan missförstånd ha uppstått mellan 

cylindrisk och konisk form då ingen definition i former finns i enkätundersökningen. Det går därför 

inte att säkert säga att cylindriskt formade vattenflaskor är bättre för återanvändning är den form 

som generellt gör den bäst för återanvändning. Däremot verkar det som att de cirkulära former 

anses vara bättre än rektangulära former. Då sammanlagt 73,5 % ansåg att cylindrisk och konisk 

form var de bästa formerna på en flaska för återanvändning. Något som styrker författarnas analys 

är att intervjupersonerna berättade att de anser att cirkulära flaskor är bättre lämpade för 

återanvändning då dem är lättare att greppa. 

 

5.2.2 Tjockleken på godset av flaskan 

Tjockleken på flaskans gods verkar ha påverkan på återanvändbarheten av en vattenflaska. Detta då 

cirka 42 % håller helt eller delvis med påståendet om att tjockleken på flaskans gods påverkar 

återanvändbarheten av flaskan. I resultatet från intervjuerna går det även att utläsa att 

intervjupersonerna tycker det är viktigt att en flaska inte får vara gjord av för tunn plast så den viker 

sig och prasslar. Intervjupersonerna nämnde även att en flaska inte heller får vara gjord av för tjock 

plast, så att den blir för otymplig och även riskerar att den eventuella sportkorken tappar sin 

funktion. Tjockleken av godset på en flaska som anses vara bra för återanvändning borde då 
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rimligtvis befinna sig i ett spann någonstans mellan de flaskor som kan anses vara för tunna och de 

som kan anses vara för tjocka. 

 

5.2.3 Flaskans design och etikett 

Enligt Beebe (2010, s.16) kan en smart designad förpackning attrahera förstagångsköpare medan en 

högkvalitativ produkt stimulerar till återköp. I enlighet med teorin ansåg flera av intervjupersonerna 

att flaskans design kunde påverka dem vid en köpsituation och att designen även påverkar 

återanvändbarheten av flaskan. En kvinnliga intervjupersonerna ansåg att flaskans design 

påverkade återanvändbarheten av flaskan. Detta för att hon föredrar att återanvända flaskor med 

tilltalande design framför flaskor som saknar tilltalande design. I resultatet från 

enkätundersökningen går det även att utläsa att 29 % av respondenterna helt eller delvis höll med 

påståendet om att det är viktigt att en flaska har en tilltalande design för att de ska återanvända 

flaskan. Den sist omtalade intervjupersonen nämnde också att hon tillhör en grupp av unga kvinnor 

och att hon ibland vill visa de andra kvinnorna i gruppen att hon har provat en ny smak på ett 

vatten. Ibland innebär detta att hon återanvänder en vattenflaska enbart för denna orsak. Eftersom 

att det är etiketten som visar vilken smak vattnet har bör etiketten därmed påverka 

återanvändbarheten av flaskan för denna intervjuperson. I resultatet från enkätundersökning går det 

att utläsa att cirka en femtedel av respondenterna delvis eller helt höll med påståendet om att  det är 

viktigt att etikettens design är snygg för att de ska återanvända en flaska. Både vattenflaskans 

design och etikett verkar därmed påverka återanvändbarheten av vattenflaskan. Troligtvis inte lika 

mycket som exempelvis formen eller tjockleken på godset av flaskan, men de bidrar till den totala 

återanvändbarheten av vattenflaskan. 

 

5.2.4 Korken 

Vad det gäller korken och hur mycket den påverkar en flaskas återanvändbarhet verkar det vara 

något av en smaksak. Detta då det i enkätundersökningen endast var 3,5 % fler respondenter som 

helt eller delvis höll med än de som helt eller delvis tog avstånd från påståendet om att en sportkork 

gör en flaska bättre för återanvändning än skruvkork. En av intervjupersonerna påstod att 

återanvändbarheten på korken ofta beror på de sammanhang som flaskan är tänkt att återanvändas 

inom. Med andra ord kan ibland sportkorken vara bäst och ibland kan skruvkorken vara mer 

lämplig. Exempelvis kan det inom träningssammanhang vara bättre att återanvända en flaska med 
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sportkork. Återanvändbarheten av en flaska verkar kunna bero på det sammanhang som  man har 

tänkt att återanvända flaskan inom och vilka behov då behövs tillfredsställas. 

 

5.2.5 Varumärket  

Varumärkets inverkan på återanvändbarheten av vattenflaskan verkar vara relativt liten då man 

observerar resultatet från enkätundersökningen. Då det endast var cirka en femtedel av 

enkätrespondenterna som helt eller delvis höll med påståendet om att varumärket på en vattenflaska 

är viktigt för att jag ska återanvända den. Enligt Elaine Asp (1999) påverkas konsumenters självbild 

och image av deras konsumtion då de produkter konsumenter konsumerar sänder ut signaler om 

konsumenterna. Författarna anser att dessa signaler sänds ut även när en tom vattenflaska fylls med 

vatten och återanvänds. Enligt Schiffman et al. (2010, s.11) bildar individer med liknande behov ett 

segment. En annan teoretiker som talar om grupper och behov är Dr. Abraham Maslow som i sin 

behovshierarki berättar att en individ vill känna gemenskap med andra individer och känna 

uppskattning från dem (Schiffman et al., 2010, s.129). Enligt Schiffman et al. (2010, s.129) kan 

detta vara när en individ har valt att köpa en dyrare produkt med ett starkt varumärke och andra 

individer i gruppen observerar detta och ger individen en komplimang. Under en av de 

semistrukturerade intervjuerna berättade en av de kvinnliga studenterna att hennes vänner hade 

uppmärksammat att hon hade en konstig vattenflaska, intervjupersonen hade en finsk vattenflaska 

med sig från flyget. De manliga intervjupersonerna berättade att de kunde tänka sig att det i vissa 

umgängeskretsar kan vara viktigt med varumärket på det vatten man dricker, exempelvis i trendiga 

tjejgäng. Genom att koppla ihop dessa teorier med alla data som studien har samlat in anser 

författarna att varumärket verkar påverka återanvändbarheten av en vattenflaska. 

 

5.2.6 Färger 

Enligt Schiffman et al. (2010, s.157) och Underwood (2003) kan färger väcka olika känslor och 

associationer i människor som kan vara positiva eller negativa. En intervjuperson nämnde att om en 

flaska är gjord av blå plast kan det förstärka känslan av att vattnet kommer från fjällen och ge hen 

en positiv association. Detta stämmer väl överens med de ovannämnda teorierna. Ingen av 

intervjupersonerna ansåg att färgen var viktig för återanvändningen av en flaska. Däremot när man 

observerar resultatet från enkätintervjun var det lite mer än en sjättedel (17,5 %) av respondenterna 

som helt eller delvis höll med påståendet om att färgen på flaskan var viktig för återanvändningen. 
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Färgen på plasten som vattenflaskorna är gjorda av verkar ha en inverkan på återanvändbarheten 

även om den inte är så stor. 

 

5.3 Analys av miljöaspekter 

Miljövänlighet visade sig vara viktigare för kvinnor än för män när det gäller att återanvända 

vattenflaskor. Majoriteten (41 %) av de kvinnliga respondenterna som svarade på enkäten höll helt 

eller delvis med att de återanvänder vattenflaskor i första hand för att vara miljövänliga. De manliga 

respondenternas resultat skiljde sig markant från de kvinnliga. Bland de manliga respondenterna var 

det (48 %) som helt eller delvis tog avstånd från påståendet. Intervjuresultat var relativt likt 

resultatet från enkätundersökningen. En kvinnlig intervjuperson berättade att miljön är mycket 

viktig för henne samt att hon återanvänder plastflaskor för att spara på miljön. Även om plast som 

material inte associeras med miljövänlighet (Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om 

buteljerat Vatten, 2007) kan författarna tänka sig att PET-flaskorna ses som ett relativt miljövänligt 

val då de återanvänds och återvinns. Detta då den kvinnliga intervjupersonen berättade att hon 

återanvänder flaskor för att vara miljövänlig. Analysen kan även styrkas av OECD:s rapport (2008) 

som säger att svenska kvinnliga konsumenter tenderar att återvinna och tänka mer på miljön när de 

konsumerar än vad manliga konsumenter gör.  

 

5.4 Analys av marknadssegment 

                                                                                                 

                                                                                                

                                                                                                   

                                                                                              

                                                                                                

                                                                                                  

                                                                                               

                                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                               

                                         (35 %) av Uppsalastudenter delvis eller helt h             
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                                 2                                                                  

                                                                                                   

                                                    . Givet ovanstående borde det rimligtvis 

finnas minst ett marknadssegment av Uppsalastudenter som anser att återanvändningsaspekten av 

flaskan är en viktig beslutsfaktor vid köp av buteljerat vatten. 
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6. Kvitto - Slutsatser 

I denna sektion presenteras författarnas slutsatser som besvarar undersökningens forskningsfråga 

och syfte. Avslutningsvis kommer förslag att ges för framtida forskning inom ämnet. 

 

Återanvändning av vattenflaskor kan helt eller delvis tillfredsställa behov i tre olika nivåer av 

Maslows behovshierarki. Genom att återanvända vattenflaskor kan Uppsalastudenter enkelt 

tillgodose sitt fysiologiska behov av att släcka sin törst. Uppsalastudenter kan återanvända 

vattenflaskor med tilltalande design eller ett starkt varumärke för att passa mer in i olika grupper 

och därmed delvis tillfredsställa sina sociala behov. Om andra individer i gruppen då ger studenten 

en komplimang för vattenflaskans utseende kan detta ge studenten känslan av att vara uppskattad av 

sin sociala grupp. På detta sätt bidrar återanvändningen av vattenflaskor till att delvis tillfredsställa 

behovet av uppskattning. 

 

Samtliga materiella och immateriella egenskaper hos vattenflaskor som undersökts i studien 

påverkar återanvändbarheten av vattenflaskor i någon utsträckning. Det finns en materiell egenskap 

som påverkar återanvändbarheten av flaskor i större utsträckning än de andra som studien undersökt 

och det är flaskans form. Uppsalastudenter anser att cirkulära former gör en flaska bäst for 

återanvändning.  

 

Studenter anser att en vattenflaskas återanvändbarhet påverkas av tjockleken på flaskans gods. 

Författarna kan inte dra några slutsatser gällande om tunn eller tjock plast anses vara bättre för 

återanvändning enligt Uppsalastudenter. Detta då det inte definierades vad de anser är tjock 

respektive tunn plast.  

 

Författarna drar slutsatsen att både skruvkork och sportkork kan vara bra utifrån ett 

återanvändningsperspektiv. Korkens inverkan på återanvändbarheten beror mycket på vilket 

sammanhang som studenterna planerar att återanvända flaskan inom. I vissa sammanhang föredrar 

Uppsalastudenter sportkork och i andra sammanhang skruvkork.  

 

Om en flaska har en tilltalande design tycker framförallt de kvinnliga Uppsalastudenterna att det 

förbättrar flaskans återanvändbarhet. Då de mer gärna återanvänder en flaska med tilltalande design 

före en flaska utan tilltalande design.  
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Flaskans färg, varumärke och etikett påverkar Uppsalastudenterna när de köper buteljerat vatten, 

dessa egenskaper bidrar också till flaskas återanvändbarhet. Dock på ett mer känslomässig nivå än 

de tidigare nämnda egenskaperna som påverkar flaskans fysiska funktionalitet och konstruktion.  

 

Det är även tydligt att kvinnliga Uppsalastudenter tenderar att återanvända vattenflaskor för att vara 

miljövänliga i större utsträckning än de manliga Uppsalastudenterna. Kvinnliga Uppsalastudenter 

tänker generellt sett även mer på återanvändningsaspekten än de manliga Uppsalastudenterna vid 

köp av buteljerat vatten. 

 

Efter att författarna analyserat alla data som samlats in under studien med hjälp av de teorier och 

författarnas modell som presenteras i teorikapitlet, dras slutsatsen att det existerar minst ett 

marknadssegment av Uppsalastudenter som anser att återanvändningsaspekten av flaskan är en 

viktig beslutsfaktor vid köp av buteljerat vatten. 

 

6.1 Framtida forskningsförslag 

Författarnas förslag för framtida forskning inom ämnet är att bygga vidare på undersökningen och 

undersöka en större population. Där det finns en möjlighet att dra slutsatser om det eventuellt finns 

ett segment bland det svenska folket som anser att återanvändningsaspekten av vattenflaskan är en 

viktig beslutsfaktor vid köp av buteljerat vatten. Det kan även vara intressant att undersöka hur 

konsumenter anser att den optimala PET-vattenflaskan för något specifikt sammanhang är 

utformad, exempelvis idrottssammanhang. Om det finns en sådan flaska, kan de finnas ett stort 

intresse från företag som designar PET-flaskor. Senare kan en modell på hur ett företag skulle 

kunna introducera en ny återanvändningsvänlig PET-flaska på den svenska marknaden forskas 

fram. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkätundersökningen 
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Bilaga 2 - Damernas resultat 
 

 

Diagram 2.1 

 

 

Diagram 2.2 

 

 

 

Diagram 2.3 
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Diagram 2.4 

 

 

Diagram 2.5 
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Diagram 2.7 
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Diagram 2.13 

 

 

 

Diagram 2.14 
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Diagram 2.16 
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Bilaga 3 - Herrarnas resultat 

 

Diagram 3.1 

 

 

 

Diagram 3.2 

 

 

 

Diagram 3.3 
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Diagram 3.4 

 

 

 

Diagram 3.5 

 

 

Diagram 3.6 
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Diagram 3.7 

 

 

Diagram 3.8 

 

 

 

Diagram 3.9 
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Diagram 3.10 

 

 

 

Diagram 3.11 

 

 

Diagram 3.12 
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Diagram 3.13 

 

 

 

Diagram 3.14 

 

 

 

Diagram 3.15 
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Diagram 3.16 
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Bilaga 4 - Totala resultatet 
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Bilaga 5 - Intervjuguide 
 

1. Namn? 

2. Ålder? 

3. Sysselsättning? 

4. Intressen? 

 

5. Köper du vatten på flaska? Varför? 

6. Vad ska buteljerat vatten ha för egenskaper för att du ska köpa det? 

7. Efter att du har druckit ditt vatten, återanvänder du då flaskan? 

 

8. Hur många gånger skulle du säga att du återanvänder flaskan, innan du slänger eller pantar 

den? 

9. Om intervju personen återanvänder vattenflaskor, Varför återanvänder du vatten flaskor? 

(te.x av ekonomiska, miljö- eller bekvämlighetsskäl)? 

 

10. Vilka av följande egenskaper hos en vattenflaska tycker du är viktiga för återanvändning och 

varför? (Om du inte återanvänder vattenflaskor så kan du säga vad du tror.) 

     - Kork 

     - Tjockleken på plasten 

 - Grepp 

 - Form 

 - Design 

     - Färg 

     - Varumärket 

     - Etikett 

11. Är det något mer du kommer på som kan påverka återanvändbarheten av vattenflaskor? 

 

Enligt Maslows behovsteori vill en individ känna sig som en av en grupp och för att bli 

uppskattad av andra individer i gruppen. Detta kan man försöka nå exempelvis genom att 

man väljer att köpa t.ex. ett visst varumärke. 

12. Hur tror du att detta kan påverka ditt val av vatten, om så är fallet, varför? 

13. Tror du att det kan påverka andra människors val av vatten, om så är fallet, varför? 


