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Sammandrag 
Syftet med studien är att analysera vilka produktattribut som är prioriterade hos konsumenter 

och hur hållbarhet värderas som egenskap hos en produkt. Åhléns bemötande till dessa fak-

torer studeras samt konsumenters kännedom kring Åhléns initiativ Bra Val. Studiens teorier 

är Triple Bottom Line, som utgör ett företagsperspektiv, 4*5-modellen, som ser till kundvär-

den samt Attitydbeteendegapet som beskriver konsumenters beteenden mot deras attityder 

gällande hållbara produkter. Metoden inleds med vald forskningsdesign, vilken följs av hur 

frågorna till de fyra Åhlénsintervjuerna samt konsumentenkäten kopplas till teori. Svensk 

Handel och sammanställning av Åhléns hållbarhetsarbete presenteras innan intervju- och en-

kätresultat redogörs för. Avslutningsvis analyseras det insamlade materialet och slutsatser 

som dragits presenteras. Konstateranden som görs är att konsumenter prioriterar pris, kvalitet 

och märkeskännedom framför hållbarhet och att vetskapen kring Bra Val är mycket låg. Åh-

léns har ett stort arbete framför sig med att öka efterfrågan av det hållbara alternativet och att 

uppnå attitydförändringar hos konsumenter men det påbörjade arbetet går i rätt riktning.  

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, Attityd, Kundvärde, Attribut, Triple Bottom Line, Åhléns, 

Bra Val 
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1. Inledning 
Detta avsnitt presenterar bakgrund och problematisering vilket sedan leder fram till forsk-

ningsfrågan, varefter syftet med undersökningen följer.   

1.1 Problembakgrund       
Hållbar utveckling presenterades som begrepp i Brundtlandrapporten år 1987 och har sedan 

dess fått en alltmer fördjupad betydelse. På både lokal och global nivå har det bekräftats att 

hållbar utveckling bör vara ett gemensamt mål för samhällsutveckling. (NE, 2015a) I detta 

begrepp inkluderas hållbar social utveckling, hållbar miljömässig utveckling samt hållbar 

ekonomisk utveckling (Gimenez, Sierra & Rodon, 2012; NE, 2015a). Företag runt om i värl-

den tar idag, i allt större utsträckning hänsyn till miljöaspekter samt hur hållbarhet ska bli en 

större del av deras verksamhet (Carbone, Taticchi, Albino & Ebrary 2013; Nidumolu, Pra-

halad & Rangaswami, 2009). 
 

Corporate Social Responsibility (CSR), företagens sociala ansvarstagande, är ett omdiskuterat 

begrepp (NE, 2015b) som har blivit en del av dagens samhälle. För att bidra till en hållbar 

utveckling blir det allt mer nödvändigt för företag att etablera sociala och etiska standarder i 

verksamheten. (Lindgreen & Swaen, 2010) I och med att socialt ansvarstagande efterfrågas av 

omvärlden i större utsträckning finns det idag ett ökat intresse för CSR. Många företag an-

vänder sig av detta för att stärka sitt varumärke och för att möta konsumenters efterfrågan. 

(Lindgreen & Swaen, 2010; McWilliams, Siegel & Wright, 2006) 

 

Även människans medvetenhet och förståelse kring hur våra handlingar påverkar miljön har 

tilltagit under åren (Carbone et al., 2013). Företag försöker möta det med hjälp av hållbarhets-

arbete (Nidumolo et al., 2009). Eftersom kunder mer aktivt efterfrågar miljövänliga produkter 

är det viktigt att företag tar hänsyn till deras åsikter för att öka kundnöjdheten (Smith & Col-

gate, 2007; Svensk Handel, 2013). Även om forskning visar att hållbarhet är viktigt i hela 

samhället (NE, 2015a) och att konsumenter har en mer positiv attityd till hållbar konsumtion, 

avspeglas det inte alltid vid köp av produkter (Bray, Johns & Kilburn, 2011; Piercy & Lane, 

2009; Roberts, 1996). Produktattribut som pris och kvalitet är också viktigare för kunder att 

uppfylla än hållbarhet (Schuitema & Groot, 2015). Miljömässiga attityder får större uppmärk-

samhet då de anses vara en viktig komponent som influerar kundbeteenden. Konsumenters tro 

på att de själva har en möjlighet att påverka miljöproblem uppfattas vara en betydelsefull mil-

jömässig attityd som kan ha direkt inverkan på konsumenters hållbara konsumtion. I och med 
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att miljöproblemen fortsätter att öka är hållbar konsumtion en viktig faktor för att motarbeta 

dessa. (Dascher, Kang & Hustvedt, 2014) 

 

Det ökade intresset för Corporate Social Responsibility har de senaste åren bidragit till att 

många svenska företag prioriterar frågor gällande hållbarhet och ständigt arbetar med ansvars-

fullt företagande. (Svensk Handel, 2013) Åhléns är ett av dessa företag som har utvecklat och 

förändrat sin affärsidé utifrån den ökade miljömedvetenheten. År 2013 infördes en ny affärs-

strategi för företaget där hållbarhet är en av fem huvudstrategier med mer fokus på bland an-

nat socialt ansvarstagande och hållbar produktion. (Åhléns Hållbarhetsrapport, 2013, 2014). 

Genom initiativet Bra Val, som syftar till att vara en vägledning för Åhléns kunder, ska möj-

ligheten att bli mer miljömedveten underlättas. Trots denna satsning har inte försäljningen av 

Bra Val-produkter ökat i den utsträckning de strävat efter och kunders medvetenhet synes 

fortfarande vara relativt låg. (Åhléns Hållbarhetsrapport, 2013) Trots att medvetenheten kring 

miljöfrågor ökar bland konsumenter speglas inte det i stor utsträckning i Åhléns försäljning av 

Bra Val-produkter. Denna bakgrund leder fram till forskningsfrågorna:  

 

( Hur kan efterfrågan bland konsumenter öka på Åhléns hållbara Bra Val-produkter? 

Vad söker kunder uppfylla vid konsumtion och hur kan Åhléns använda kunskap om 

det för att öka den hållbara konsumtionen? 

1.2 Syfte  
Syftet med studien är att beskriva Åhléns konsumenters kännedom kring Bra Val och analy-

sera deras attityder till hållbara alternativ. Avsikten är att undersöka om kunders beteende 

överensstämmer med deras attityd och vilka produktattribut som prioriteras vid konsumtion. 

Utifrån det ämnas analysera om dessa faktorer överensstämmer med Åhléns hållbarhetsstra-

tegi och huruvida den i sin tur möter konsumenters efterfrågan.  
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2. Teori 
För att skapa en bredare förståelse definieras inledningsvis begrepp vilka är centrala för 

studien. Därefter presenterar de teorier som ligger till grund för undersökningen. Dels uti-

från ett företagsperspektiv, dels från ett kundperspektiv. Avslutningsvis ställs teorierna bred-

vid och emot varandra i en teoridiskussion.  

2.1 Definition av hållbar utveckling 
Hållbar utveckling definieras enligt Nationalencyklopedin (2015a) som “en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjligheter att tillfreds-

ställa sina behov” (NE, 2015a). Många menar att hållbar utveckling syftar till hållbarhet där 

främsta syftet är att värna om miljön och ekosystemet. Dock diskuteras även att utvecklingen 

ska vara hållbar ur ett socialt- och ekonomiskt perspektiv. Dessa dimensioner tillsammans 

med hållbar miljömässig utveckling är idag en vedertagen definition av begreppet. Detta in-

nebär att hållbarhet snarare är en pågående process än ett begrepp och ett svar. (NE, 2015a) 

2.2 Definition av värde 
Det finns många definitioner av värde, delvis i betydelsen av att vara en synonym till pris, 

delvis i att vara ett slags lovord eller beröm. I det senare fallet kan det ses som något som på-

minner om pris fast viktigare och mer permanent. (Black, Hashimzade, & Myles, 2009) 

Denna typ av värde går att inkludera i kundvärde. Kunder har inledningsvis vissa produkt-

attribut som de förväntar sig att en produkt ska uppfylla. Värdet uppstår då dessa attribut upp-

fylls efter konsumtion och användning av produkten (Smith & Colgate, 2007). Det talas om 

två typer av kundvärde, det direkta värdet och det upplevda värdet. Det förstnämnda handlar 

om det monetära värdet av en produkt medan det sistnämnda är det värde som produkten är 

tänkt att uppfylla hos kunden. Detta gör det upplevda värdet till ett mer subjektivt värde då 

olika kunder har olika preferenser på och förväntningar av en produkt. (Bowman & 

Ambrosini, 2000) Fokus i denna uppsats kommer att läggas på det upplevda värdet.   

2.3 Triple Bottom Line  

Triple Bottom Line är en utveckling av Financial Bottom Line som presenterades år 1994 av 

Elkington (2013). Triple Bottom Line, som också utformades av Elkington år 1998 är en för-

längning och en utveckling av den förstnämnda modellen (Elkington, 2013). Gimenez et al. 

(2012) beskriver att modellen, ur ett mikroekonomiskt perspektiv, tar hänsyn till tre parallella 

faktorer inom hållbar utveckling: social-, miljömässig- och ekonomisk utveckling. (Figur 1) 
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Figur 1: Triple Bottom Line  

 

Det räcker inte längre för företag att vara hållbara ur ett ekonomiskt perspektiv utan det krävs 

även att vara socialt- och miljömässigt hållbara. Triple Bottom Line beskriver att samtliga tre 

delar tillsammans är viktiga för en hållbar utveckling (Elkington, 2013; Gimenez et al., 2012; 

Ueda, Takenaka, Váncza, & Monostori, 2009) och är relevant då den hjälper att identifiera 

hållbar utveckling, något som är i fokus för studien och företaget valt att undersöka. I under-

sökningen studeras huvudsakligen hållbarhet i form av sociala förhållanden och miljömässig 

utveckling, medan den ekonomiska aspekten i stort sett frånses. Begränsningen innebär för 

studien att teorins definition till fullo inte kan beaktas då alla tre delar inte studeras djupare.  

 

Social hållbarhet syftar till att organisationer ska värna om värden som mångfald, rättvisa 

möjligheter och levnadsstandard för anställda (Gimenez et al., 2012). Hållbar miljö syftar till 

de utsläpp som sker längs en produktionskedja och de avtryck på miljön som företag lämnar 

efter sig i och med det. Det relateras även till faktorer som reducering av avfall, föroreningar, 

miljöolyckor och effektivisering av energiutnyttjande. Ekonomisk utveckling handlar om de 

ekonomiska aspekterna som på ett hållbart sätt ska utvecklas. (Gimenez et al., 2012) Elking-

ton talade även om hållbar utveckling år 1995 men då med termerna “People, Profit, Planet” 

(de tre “P:na”) som även använts av vissa andra författare (Elkington, 2013; Slaper & Hall, 

2011). 

 

Sridhar och Jones (2013) tar upp begränsningar och kritik till Triple Bottom Line, exempel på 

dessa är bland annat att Triple Bottom Line är en komplex modell där sättet som används för 

att mäta företags tillgångar som, lojalitet, miljö och etik, är svårt. En annan begränsning med 

denna modell är svårigheten med att integrera de tre faktorerna: social-, miljömässig- och 
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ekonomisk- utveckling. Detta till följd av att personer vanligtvis är experter inom ett av dessa 

områden och inte i alla tre vilket vanligtvis leder till att datainsamlingen sker var för sig. 

Dessa två anledningar måste därför tas i åtanke vid sammanställning av resultatet. (Sridhar & 

Jones, 2013)       

2.4 4*5 Modellen  
Smith och Colgate (2007) beskriver att ett specifikt ramverk för kundvärde ännu inte etable-

rats trots flertalet försök att skapa ett mätverktyg för ändamålet. I artikeln presenterar de en 

modell för värdeskapande som benämns 4*5 och utgörs av fyra stycken värdetyper och fem 

kategorier som definierar och preciserar dessa (Smith & Colgate, 2007).  

 

Modellen har sitt ursprung från 1986 då den presenterades av Park, Jaworski och Mclnnis 

(1986) men utgjordes då av endast tre värdetyper. Författarna menar att det som huvudsaklig-

en påverkar valet av produkt är konsumenters behov, vilket kan delas in i tre olika typer; 

funktionellt/instrumentalt värde, symboliskt-/uttrycksvärde och erfarenhets-/hedoniskt värde 

(Park et al., 1986). Smith och Colgate (2007) grundar sin modell 4*5 på vad Park et al. (1986) 

presenterade men utvecklar den dessutom med ytterligare en värdetyp: kostnads-

/uppoffringsvärde. Hur, Kim och Park (2013) diskuterar också olika värden som har inverkan 

på konsumenters produktutvärderingar och beslutsfattande vid köp, vilka återfinns i 4*5-

modellen. Även Shanker (2012) talar om ett ramverk för kundvärden där motsvarande värden 

från 4*5-modellen tas upp. Däremot nämns inte Smith och Colgates (2007) kategorier vilka 

bidrar till att uppfylla värdena. 

 

Förutom dessa fyra värden tar Smith och Colgate (2007) upp fem olika kategorier som an-

vänds för att undersöka hur de i sin tur påverkar de olika värdena. Dessa är: information (om 

produkter), produkt (utbud, produktegenskaper), interaktion med anställda och system (kund-

support, relation till butikspersonal), miljö (butikens atmosfär) samt ägarskap och transfere-

ring (retur, garanti). (Smith och Colgate, 2007)  
 

Konsumenter har, som nämnt, vissa värden och kriterier de önskar få uppfyllda när de ska 

köpa en produkt (Figur 2). Då dessa identifieras i 4*5-modellen är den relevant att analysera 

för studien. Två av de fem kategorierna, produkt och information, studeras närmare då dessa 

även ses till i kundundersökning och intervjuer. De tre återstående kategorierna: interaktion 

med anställda och system, miljö vid konsumtion samt ägarskap och transferering diskuteras 

inte vidare. Orsakerna till denna begränsning är att bemötande och kundsupport, vilka ingår i 
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interaktion med anställda och system, inte uppfattas förändra en attityd utan enbart påverka 

kunders uppfattning vid det enskilda konsumtionstillfället. Hållbara produktalternativ tros inte 

förmedlas enbart via ett trevligt bemötande utan snarare med hjälp av information. Butikslo-

kalens atmosfär ses möjligen inte vara avgörande för kunders hållbara konsumtionsbeslut, inte 

heller ägarskap och transferering. Tryggheten med garanti och bytesrätt synes visserligen vara 

viktigt vid konsumtion, däremot inte den huvudsakliga anledningen vid beslutsfattandet av 

just hållbar konsumtion. Därmed är dessa kategorier betydelsefulla vid definiering av kund-

värden men inte lika relevanta för att besvara valda forskningsfrågor för studien. För under-

sökningen innebär denna avgränsning att en generalisering av värdeskapande som helhet inte 

kan göras, vilket kommer att tillgodoses vid vidare diskussion och analys.  

 

Figur 2: 4*5-modellen (Smith & Colgate, 2007) 
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Funktionellt-/instrumentalt värde är det som motiverar konsumenten att finna produkter för att 

lösa konsumtionsrelaterade problem. Produkten ska uppfylla relevanta attribut och uppvisa 

lämpliga utfall. Det symboliska-/uttrycksvärdet innebär istället kundens önskan att finna pro-

dukter som uppfyller interna behov och social mening. Däribland ingår behovet av att ut-

trycka sig själv och sin identitet. Erfarenhets-/hedoniska värdet innebär att kunden eftersträvar 

att finna produkter som uppfyller de förväntningar som kunden har sedan innan. Där inklude-

ras sensation och känslomässighet, såväl som relation till produkten. (Park et al., 1986; Smith 

& Colgate, 2007) Kostnads-/uppoffringsvärdet syftar till det ekonomiska värdet gällande en 

produkt och det som kunderna betalar i förhållande till vad de får ut. Vidare handlar det om 

den personliga investeringen som görs och den risk som kunden tar. (Smith & Colgate, 2007)  

2.4.1 Information i förhållande till kundvärden 

Information i förhållande till det funktionella-/instrumentala värdet informerar och utbildar 

kunder att förstå funktion, användningsområde och de förväntningar som produkten förväntas 

uppfylla.  Information kan även bidra till och förbättra kundens erfarenhets-/hedoniska värde 

genom att exempelvis sätta produkten i ett sammanhang. Ur ett perspektiv gällande det sym-

boliska-/uttrycksvärdet kan information hjälpa kunden att identifiera sig med en produkt. På 

så sätt kan association göras till ett syfte och användningsområde. Kostnads-

/uppoffringsvärdet uppfylls genom att information hjälper kunder att jämföra och utvärdera 

produkter. Tydlig information bidrar till att kunden snabbt kan fatta beslut kring ett köp. 

(Smith & Colgate, 2007) 

2.4.2 Produkt i förhållande till kundvärde 

Funktions-/instrumentalvärdet uppnås genom att de direkta egenskaper som produkten har 

identifieras och vissa produkter skapar ett erfarenhets-/hedonsikt värde då kunden upplever 

sensation och positiva känslor vid användning av produkten. Det symboliska-/uttrycksvärdet 

skapas då kunden har möjlighet att genom en produkt bättre uttrycka sig själv och förstärka 

det personliga värdet. Ökat kostnads-/uppoffringsvärde uppnås då en produkt erbjuder egen-

skaper som garanti, ångerrätt på köp, och service av produkt. Detta bidrar till att kostnaden 

känns som en mildare uppoffring för produkten. (Smith & Colgate, 2007)  

2.5 Attitydbeteendegapet  
Roberts (1996) definierar det så kallade Attitydbeteendegapet som skillnaden mellan vad 

kunder anser om etiska köp i förhållande till hur de agerar vid köptillfället, vilket även nämns 

av Carrigan och Attalla (2001). Fenomenet har tagits upp av flertalet författare och fått be-
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nämningar så som 30:3 fenomenet, Etiskt-köpgap samt Attitydbeteendegap (Bray et al., 2010; 

Roberts, 1996). Då utgångspunkten för studien är ett kundperspektiv, ses Attitydbeteendega-

pet som en relevant modell då den belyser ytterligare en aspekt 

. Fokus i teorin ligger vid etisk konsumtion där kunders attityder med efterföljande beteenden 

vid dessa tillfällen studeras. För studien innebär det att ytterligare ett synsätt kring kunders 

konsumtion tas upp.  
 

Boulstridge och Carrigan (2000) och Ishioka och Yasuda (2009) menar att det som i första 

hand påverkar kunders köpbeslut är pris, kvalitet och tillgänglighet vilket bidrar till att Atti-

tydbeteendegapet kvarstår. Detta tas även upp av Roberts (1996) som beskriver ytterligare två 

anledningar till Attitydbeteendegapet, dels att hållbara produkter är för dyra, dels att kunderna 

saknar tillräcklig information om dessa produkter. White, MacDonnel och Ellard (2012) skri-

ver att trots att kunders intresse för etiska produktalternativ ökat, avspeglas det inte i kunders 

konsumtionsbeteende. Schuitema och Groot (2015) beskriver också det. De diskuterar att det 

finns en konflikt mellan olika produktattribut vid köpbeslut där de egoistiska attributen, som 

lägre pris och märkeskännedom, prioriteras framför hållbara attribut (Ishioka & Yasuda, 

2009; Schuitema & Groot, 2015). Uppfylls dessa egoistiska attribut för kunden prioriteras de 

alltså framför huruvida de är hållbara eller ej medan om de inte uppfylls, det vill säga att pri-

set är högt eller märket är obekant, spelar de hållbara attributen större roll i köpbeslutet. 

(Schuitema & Groot, 2015) 

 

Bray et al. (2011) diskuterar också Attitydbeteendegapet och skriver att en möjlig förklaring 

till gapet, är missvisande svar av etiska svarsrespondenter. Risk finns att de svarar vad de tror 

är “rätt” svar istället för helt uppriktigt och sanningsenligt. Det vill säga att fler respondenter 

påstår att de har för avsikt att handla hållbara alternativ för att ge en god bild av sig själva 

men i själva verket följer de inte detta ideal. (Bray et al., 2011) I situationer där konsumenters 

attityder och beteenden i etiska situationer studeras är Teorin om Planerat Beteende också 

relevant att studera. 

 

2.5.1 Teorin om Planerat Beteende  

Carrington, Neville och Whitwell (2014) tar upp Teorin om Planerat Beteende vilken ämnar 

studera beslutsprocessen vid köp för etiskt-sinnade konsumenter. Denna modell fokuserar på 

tre huvudsakliga faktorer: en kunds attityder, uppfattningar om samhällets påtryckningar samt 
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kontroll över köpprocessen. Modellen är aktuell i de fall då etiska attribut prioriteras och inte 

då de kommer i andra hand. (Bray et al., 2011; Fukuwa, 2003) 
 

Precis som Bray et al. (2011) säger, beskriver Ajzen (1991) förloppet för huruvida ett bete-

ende kommer att genomföras eller ej. Denna startar med tre parallella processer (attityd, sub-

jektiv norm, upplevd beteende kontroll) som mynnar ut i en intention och slutligen ett bete-

ende (Figur 3). Attityden bestäms av vilka konsekvenser som kan väntas till följd av genom-

förande av ett beteende. Subjektiv norm syftar till hur ett beteende påverkas av den nära om-

givningens förväntningar. Upplevd beteende kontroll innebär de möjliga barriärer och verktyg 

som en individ uppfattar kan komma att påverka ett beteende, i positiv eller negativ bemär-

kelse. Med kunskap om dessa tre faktorer underlättas möjligheten att förutspå intentionen att 

genomföra ett beteende som resulterar i ett faktiskt beteende. (Ajzen, 1991) 

 

 
Figur 3: Teorin om Planerat Beteende (Ajzen, 1991) 

 

Kritik som tas upp gällande Teorin om planerat beteende är bland annat om de tre parallella 

processerna är tillräckliga för att kunna redogöra för avsikter och beteenden. Förslagsvis 

skulle ytterligare variabler kunna öka möjligheten att mer korrekt förutspå det faktiska bete-

endet. (Ajzen, 2001)  

2.6 Teoretisk diskussion 
Tre teorier har valts för att representera såväl ett företagsperspektiv som två kundperspektiv. 

Orsaken är att skapa en möjlighet att väga teorierna mot varandra, eventuellt ställa dem bred-
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vid varandra. Med det ges tillfälle att analysera om det som presenteras i de två kundperspek-

tiven kan bemötas av ett företag. Triple Bottom Line tar upp hållbar utveckling ur tre perspek-

tiv: social-, miljömässig- och ekonomisk utveckling och används på alla nivåer. Med denna 

teori implementerad kan den ställas bredvid de två kundperspektiven som i första hand priori-

terar sina respektive behov.  

 

Attitydbeteendegapet vilken ställer egoistiska attribut mot hållbara attribut och som menar att 

viljan att handla hållbart är större än den faktiska konsumtionen kan jämföras med 4*5-

modellen. Denna presenterar fyra värden vilka kunder önskar uppfylla vid konsumtion och 

om dessa inte innehas hos det hållbara alternativet kommer det troligtvis inte att väljas. Ef-

tersom kunder vanligen prioriterar egoistiska attribut framför hållbara attribut och värderar 

uppfyllda kundvärden högt, kan de tillsammans ligga som grund för ökad hållbar konsumtion 

om företaget lyckas möta dessa behov.  

 

Triple Bottom Line har därmed utgångspunkten hållbarhet till skillnad från Attitydbeteende-

gapet och 4*5-modellen som utgår från kunders värden och attribut. Tillsammans utgör dessa 

teorier med olika infallsvinklar grunden för studien.   
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3. Metod 
Avsnittet presenterar inledningsvis val av forskningsdesign och genomförande av pilotstudier. 

Därefter redogörs för utformning, urval och operationalisering av intervjuer och enkätunder-

sökningen. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet. 

3.1 Val av forskningsdesign 
För att besvara forskningsfrågorna används en mixad metodundersökning, vilket innebär en 

blandning av två olika undersökningsmetoder. För att möjliggöra en mer djupgående analys 

har två olika datainsamlingar gjorts. För att fånga ett företagsperspektiv genomfördes inter-

vjuer som gav kvalitativa svar. För att undersöka ett kundperspektiv utformades en enkät där 

svaren utvinner både kvantitativ och kvalitativ information, beroende på frågetyp. (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2012: 161; Trost, 2012: 23)  

3.2 Analytiskt tillvägagångssätt 
Den övergripande studien tar upp hållbar utveckling kopplat till ett företagsperspektiv och ett 

kundperspektiv vilket inkluderar två synsätt: kundvärden samt kunders attityder och beteen-

den till hållbarhet. Valet av tillvägagångssätt syftar till att ge en nyanserad bild av ämnet med 

djupare förståelse, då både företag och kund studeras och diskuteras. Genom att ställa de båda 

perspektiven mot varandra kan analyser genomföras kring likheter och skillnader mellan de 

respektive parternas uppfattningar och utsagor. Dessutom kan slutsatser dras gällande, bland 

annat, vad företaget har för kommunikations- och kundrelaterade mål samt vad som kan för-

ändra kunders hållbarhetskonsumtion.  

3.3 Utformning och urval  

3.3.1Intervjuer 
Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer har genomförts där en lista med frågor att ställa har 

utformats och tillhandahafts under intervjutillfällena. Utöver detta fanns möjlighet att inklu-

dera ytterligare frågor och följdfrågor under intervjuns gång. (Bryman & Bell, 2003: 205; 

Saunders et al., 2012: 374) Valet av en semistruktur för intervjuerna gjordes då flexibilitet 

eftersträvades vid intervjutillfällena och underlättar tolkning av svaren (Bryman & Bell, 2003: 

205). Den kvalitativa undersökningen syftar till att se utvalda personer hos Åhléns egen upp-

fattning av deras hållbarhetsarbete med Bra Val och i vilken utsträckning de tror att deras 

kunder känner till det. För att få Åhléns perspektiv genomfördes intervjuer med fyra personer 

från olika positioner inom företaget. Tre av de fyra intervjuerna genomfördes över telefon, då 

det passade bäst för intervjurespondenterna och en genomfördes på plats på Åhléns i Uppsala. 
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3.3.2 Enkät 
En tvärsnittsstudie har genomförts, i form av en enkätundersökning, det vill säga att datain-

samlingen har skett vid ett tillfälle (Bryman & Bell, 2003: 53). Enkäten riktade sig till de per-

soner som handlar på varuhuset Åhléns. Enkätundersökningen genomfördes med ett icke-

sannolikhetsurval, det vill säga att urvalet inte är slumpmässigt genomfört och kan inte förut-

spås. Då möjligheten inte fanns att alla Åhléns konsumenter, mål populationen, besvarade 

enkäten valdes ett bekvämlighetsurval. (Christensen, 2010: 110, 132, 278: Eliasson, 2006: 50) 

Detta innebär att enkäten skickats ut över Internet via sociala medier så som Facebook och via 

e-mail som vidarebefordrats i flera led. För att uppnå ett så representativt resultat som möjligt 

önskades en hög svarsfrekvens. (Christensen, 2010: 278) Urvalet utgjordes således av de re-

spondenter som nåddes av enkäten och uppgav att de var kunder hos Åhléns. Under studiens 

gång samlades totalt 431 svar in. Enkäten inleddes med en kortare beskrivning av dess syfte 

och begreppsförklaring av hållbarhet. (Saunders et al., 2012: 446, 448) Inledningsvis ställdes 

allmänna frågor om till vilket åldersspann respondenten tillhör och kön, dessa frågor besvara-

des med nominalskala, vilket består av olika klasser till vilka enkätrespondenten tillhör en 

(Christensen, 2010: 157-158). 

 

I majoriteten av resterande frågor användes ordinalskala för att se i vilken utsträckning re-

spondenten håller med om respektive fråga. Skalan sträckte sig från alternativ 1 som represen-

terade ”håller inte alls med”, till alternativ 5 som representerade ”håller med i mycket stor 

utsträckning”. Ordinalskalan är vald då den möjliggör att ställa svarsalternativen i förhållande 

till varandra. Dock finns inte kännedom om skillnaderna och avståndet mellan de olika talvär-

dena är lika stora. (Lundahl & Skärvad, 1999: 148; Edling & Hedström, 2003: 16) Ett alterna-

tiv som motsvarar ”vet ej” inkluderades inte i enkätfrågorna. Medvetenhet finns runt att det är 

en möjlighet att respondenterna som velat använda alternativet ”vet ej” istället valde alternativ 

3 på ordinalskalan. En överrepresentation av svarsalternativet 3 hade kunnat vara en indikator 

på att det använts som ”vet ej”. Detta har hafts i åtanke vid granskning av svaren.  

 

För att illustrera respondenternas svar finns deskriptiv statistik som presenterar typvärde och 

median till respektive enkätfråga att finna i bilaga 9.4. Deskriptiva värden som medelvärde, 

standardavvikelse och varians har valts att exkluderas då dessa inte tillför information när 

ordinalskala används. Ordinalskalan uttrycker i vilken utsträckning en person upplever något. 

Värdena blir därmed inte mätbara då exempelvis svarsalternativ 4 inte nödvändigtvis är dub-

belt så stort som svarsalternativ 2. Det finns ingen orsak att ta fram medelvärde, standardav-
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vikelse och varians på värden som inte går att addera, subtrahera, dividera eller multiplicera 

och bedöms därmed inte relevant för den genomförda undersökningen. (Teorell & Svensson, 

2007: 113-114) En grafisk redogörelse av enkätresultaten återfinns i bilaga 9.5.   

3.4 Operationalisering 

3.4.1 Intervjuer 
Se bilagor tillhörande 9.2 för intervjuguider till respektive person intervjuad samt där teori-

koppling till frågemallen finns redogjort för. 

Varje intervju med Åhléns gällande Bra Val inleddes med en beskrivning av studien och dess 

syfte för att öka deras kunskap och förståelse. Dessutom genomfördes en kort introduktion 

kring de centrala begreppen inför respektive intervju. Frågorna ställdes objektivt och öppet 

för att ge intervjurespondenterna möjlighet att på ett personligt sätt utveckla sina svar. 

 

För att koppla intervjuerna med teori formulerades frågorna huvudsakligen utifrån teorin 

Triple Bottom Line och dess definition för hållbar utveckling. Vidare har även hänsyn tagits 

till teorierna 4*5- modellen och Attitydbeteendegapet vilka ämnade se till hur Åhléns (inter-

vjurespondenterna) tror och upplever kunders medvetenhet, värden och attityder. Därmed 

ställdes frågor för att möjliggöra en jämförelse mellan teorierna och hur Åhléns tror att dessa 

överensstämmer. Intervjufrågorna var desamma i början av varje intervju där intervjurespon-

denterna fick berätta om sin tjänst och besvara några mer allmänna frågor. Därefter var frå-

gorna anpassade till respektive intervju beroende på tjänst och område. Beroende på hur in-

tervjuerna utvecklades påverkades vilka frågor som ställdes. Det vill säga att frågor kunde 

strykas om de upplevdes redan besvarade eller att någon följdfråga ställdes.  

 

Den kvalitativa undersökningen kopplades till Triple Bottom Line genom att utforma frågor 

rörande såväl Åhléns arbete med hållbarhet och initiativet Bra Val, som de intervjuades speci-

fika arbete. Exempel på dessa frågor är: “Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter/vad 

som ingår i din tjänst samt hur du arbetar med Bra Val?”, “Hur har ditt arbete gällande detta 

utvecklats/förändrats?”, “Hur tycker du att Åhléns hållbarhetsarbete med Bra Val kan förbätt-

ras?”, “Hur sker utvecklingen av Bra Val?” och ”Har det här arbetet ökat i takt med att beho-

vet ökat?”. 

 

För att koppla intervjufrågorna till 4*5-modellen formulerades frågor gällande hur Åhléns 

själva upplever att de lyckas kommunicera ut information gällande sitt hållbarhetsarbete. Yt-
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terligare frågor rörde hur de kan bredda produktutbudet på varuhusens alla olika avdelningar. 

Frågor som ställdes för att täcka detta var exempelvis, “Hur uppfattar ni att kännedomen gäl-

lande Bra Val är?” “På vilket sätt förmedla förändringar Åhléns genomför gällande hållbarhet 

och Bra Val”, “Vad tror ni skulle bidra till att era kunder i större utsträckning efterfrågar Bra 

Val?”, “Uppmuntras medarbetarna att aktivt förmedla information till kunder om Bra Val?” 

samt “ Inom vilka produktkategorier ser ni att försäljningen ökar mest av Bra Val, vad tror ni 

orsaken är?”. 

 

Vid utformning av de intervjufrågor som relaterar till Attitydbeteendegapet beaktades vad 

Åhléns tror att deras kunder har för attityder till hållbara produkter och om deras konsumt-

ionsbeteenden speglar dessa. För att få en bild av detta ställdes frågor som: “Efterfrågar kun-

der olika attribut beroende på typ av produkt?”, “Vilka attribut hos en produkt tror du kunder 

värderar högst?” och “Upplever ni att kunder mer aktivt efterfrågar hållbara produktalterna-

tiv?”. 

Tolkningsförfarande av intervjuer 
Då intervjuerna spelades in och därefter transkriberades gavs möjlighet att, genom upprepade 

genomgångar av materialet, tolka och analysera intervjusvaren. På så vis underlättades tolk-

ningsförfarandet av svaren när sammankoppling till teorierna genomfördes. Tillfälle att disku-

tera tolkning av materialet erhölls vilket upplevdes ge ökad trovärdighet till tolkningsförfa-

randet.  

3.4.2 Enkäter 
Hädanefter är samtliga frågor hänvisade till bilaga 9.3 och 9.4. 

För att koppla ihop det insamlade enkätmaterialet med teorier relevanta för studien, har 4*5-

modellen och Attitydbeteendegapet stått till grund för utformningen av enkätfrågorna. Vidare 

har Svensk Handel till viss del använts som en guide och inspiration vid utformning av enkät. 

Information som erhållits från Åhléns hållbarhetsrapporter har legat som grund för vad som 

inkluderats i frågorna. Avslutningsvis har även hänsyn tagits till hur svensk Handels intervju-

frågor utformats för att möjliggöra en jämförelse med enkäten. Enkätundersökningen syftar 

till att undersöka hur konsumenter ställer sig till hållbara produkter, deras köpvanor av dessa, 

vad som skulle kunna bidra till att förändra existerande köpvanor samt deras kännedom om 

Åhléns hållbarhetsarbete och initiativ Bra Val. Frågorna är därmed riktade till personer som 

handlar eller har handlat hos Åhléns. Enkäten bestod av totalt 55 frågor där de första frågorna 

var mer generella gällande konsumtionsvanor, produktattribut och synsätt på hållbara produk-
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ter. Därefter specificerades frågorna för att se till kännedomen kring Åhléns hållbarhetsarbete, 

Bra Val samt rörande deras produktkategorier. För att besvara dessa frågor användes kryssru-

tor, flerval och ordinalskala där graderingen var 1-5. De två frågor som rör konsumtion till 

barn upp till tolv år (bilaga 9.3, fråga 50 & 55) är inte obligatoriska, till skillnad från övriga 

frågor och därmed kan svarsfrekvensen variera på dessa frågor.  

 

Enkätens första fråga “Handlar du hos Åhléns?” ställdes då enkäten enbart riktade sig till kon-

sumenter hos Åhléns. Om respondenterna inte handlade hos Åhléns uppmanades de att av-

sluta enkäten. Frågor om ålder och geografisk positionering ställdes för att se om någon sys-

tematisk variation förekom och på så sätt öka tillförlitligheten i insamlad data. Någon sådan 

variation observerades dock inte. Frekvens av hållbara köp efterfrågades för att se till respon-

denternas hållbara konsumtionsvanor. (Fråga 1-6, 15) Generella frågor gällande hur viktiga 

olika egenskaper, som pris och kvalitet, är vid konsumtion ställdes för att se i vilken utsträck-

ning konsumenters olika värden är viktiga (4*5-modellen). Vidare huruvida både egoistiska- 

och hållbara attribut hade hög relevans vid konsumtion eller om skillnad förekom (Attitydbe-

teendegapet). (Fråga 7-12) 

 

Fortsättningsvis följde frågor kring konsumenters attityder till hur viktigt det är att företag 

som säljer produkter arbetar med hållbarhetsfrågor. Vidare undersöktes om attityden reflekte-

rades i deras faktiska beteende vid konsumtion. (Attitydbeteendegapet) (Fråga 13-14). Frågor 

kring hur en konsument blir påverkad av sin omgivning, nära och perifera, vid köp av hållbara 

produkter ställdes för att se hur dessa influerar kundens attityd och beteende till denna typ av 

konsumtion (Attitydbeteendegapet & Teorin om Planerat Beteende) (Fråga 16-20). För att få 

en bild av vad som har stort inflytande vid köp av hållbara produkter ställdes frågor om i vil-

ken grad olika faktorer och konsekvenser är betydelsefulla för kunder vid hållbar konsumtion. 

Exempelvis som att värna om miljö, tänka på kommande generationer med mer (Teorin om 

Planerat Beteende). (Fråga 21-25) Genom att frågor ställdes kring eventuella orsaker till att 

enkätrespondenterna mer sällan/aldrig konsumerar hållbara produkter i förhållande till vad de 

önskar, eftersträvades att finna alternativ till hur det skulle kunna förändras (4*5-modellen & 

Teorin om Planerat Beteende). (Fråga 26-31) 

 

Därefter följde frågor som var utformade mer specifikt mot Åhléns och deras konsumenters 

hållbarhetsvanor och medvetenhet när det kommer till Bra Val (Fråga 32-55). Inledningsvis, 

ställdes mer övergripande frågor om respondenternas medvetenhet gällande Åhléns hållbar-
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hetsarbete och kännedom kring Bra Val samt hur de har tagit del av sådan information (4*5-

modellen) (Fråga 32-36). För att undersöka vad som skulle kunna öka konsumtionen av Bra 

Val-produkter formulerades frågor rörande i vilken utsträckning olika faktorer, som informat-

ion i butik och bredare produktutbud, möjligen kan resultera i detta (4*5-modellen). (Fråga 37 

- 43) Frågorna som sedan följde täcker först kunders attityd till hållbar konsumtion och däref-

ter deras faktiska beteende för att se om kunderna baserar sina köp på det (Attitydbeteendega-

pet). (Fråga 44-45) Fråga 46-50 handlade om att ta reda på hur respondenternas attityder till 

hållbarhet är, efter det att beslut kring konsumtion av en produkt är fattat. Det vill säga när 

kunden har bestämt sig för att köpa produkten, oavsett om den är hållbar eller ej. Ändå kan 

kunden anse att hållbarhet är viktigt och finns den egenskapen hos en produkt kan den möjli-

gen skapa mervärde men den förändrar inte det ursprungliga köpbeslutet (Attitydbeteendega-

pet). (Fråga 46-50) Enkäten avslutas med frågor gällande i vilken utsträckning konsumenten 

prioriterar egoistiska attribut, så som pris, kvalitet och märkeskännedom, framför hållbara 

attribut vid köp av en produkt (Attitydbeteendegapet). (Fråga 51-55) 

3.5 Pilotstudie för intervju och enkät 
För att undvika missförstånd och säkerställa att respondenterna till intervjuerna och enkätun-

dersökningen förstod frågorna genomfördes en pilotstudie innan undersökningarna utfördes 

(Hultén, Hultman & Eriksson, 2007: 78; Justesen, Mik-Meyer & Andersson, 2011: 50; Saun-

ders et al., 2012: 451). En pilotstudie innebär att enkäten skickades ut på prov samt att inter-

vjufrågorna ställdes till utomstående personer, för att kontrollera att enkäten och intervjufrå-

gorna var lättförståeliga och att de tolkades på rätt sätt (Eliasson, 2006: 43; Justesen et al., 

2011: 50; Saunders et al., 2012: 451). För att säkerställa detta med intervjuerna, ställdes frå-

gorna till fyra, oberoende, personer och gällande enkäten ombads tio personer i olika ålder, att 

besvara frågorna. Dessa personer hade alla någon gång handlat på Åhléns. Efter det att testre-

spondenterna besvarat intervjufrågorna respektive enkäten fick de berätta för oss om någon-

ting var otydligt eller svårt att förstå, för att möjliggöra förbättringar samt säkerställa intervju-

frågornas och enkätens kvalitet. (Saunders et al., 2012: 451) Pilotstudien visade även att enkä-

ten, i genomsnitt, tog 6-8 minuter att besvara. 

3.6 Intervjuernas och enkätens reliabilitet 
Reliabilitet innebär hur tillförlitliga uppnådda värden är vid en undersökning (NE, 2015c) och 

i vilken utsträckning genomförd datainsamling och analys ger konsekventa resultat (Christen-

sen, 2010: 307; Eliasson, 2006:14, Saunders et al, 2012: 192). Undersökningens datain-

samlingar (Intervju, Enkät, Åhléns hemsida, Svensk Handel) kan vara subjektiva vilket på-
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verkar studiens reliabilitet negativt. Detta exempelvis då respondenterna kan ha besvarat frå-

gor utifrån vad de exempelvis tror att de förväntas svara (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009: 

156). För att undvika detta för enkäten i så hög grad som möjligt genomfördes en pilotstudie 

där anonymitet poängterades samt att insamlad data kontrollerades för att se att det registre-

rats på rätt sätt (Eliasson, 2006: 15-16). Gällande intervjuerna försöktes risken minimeras 

genom att först ställa intervjufrågorna till en objektiv person för att se att de var förståeliga 

(Justesen et al., 2011: 50), vidare spelades intervjuerna in med godkännande av intervjure-

spondenterna för att sedan transkriberas. Under intervjutillfällena togs även anteckningar för 

att säkerställa materialet vid eventuella tekniska problem. 

3.7 Intervjuernas och enkätens validitet 
Validiteten i en undersökning berättar huruvida enkäten lyckats mäta vad den avsåg att mäta 

och det talas om både intern- och extern validitet (Christensen, 2010: 308; NE, 2015d; Saun-

ders et al., 2012: 193). Intern validitet beskriver hur trovärdiga svaren är i förhållande till 

verkligheten (Christensen, 2010: 308). För att uppnå så trovärdiga svar som möjligt i enkäten 

valdes bland annat att respondenterna var helt anonyma för att de skulle våga och vilja vara 

uppriktiga (Eliasson, 2006: 42). Gällande intervjuerna gavs möjligheten att vara anonym. Ex-

tern validitet handlar om graden av generaliserbarhet. Det är här viktigt att ta i åtanke de möj-

liga bortfall som finns och hur väl svaren i urvalet stämmer överens med den verkliga popu-

lationen. (Christensen, 2010: 308; Lundahl & Skärvad, 1999: 150-151) 

 

Då enkäten för undersökningen skickades ut över internet har den varit valfri att besvara vil-

ket innebär att de som inte valt att delta kanske har en annan uppfattning än de som har delta-

git. Vidare har endast svaren från de respondenter som handlar på Åhléns tillgodoräknats vil-

ket även det kan innebära en skillnad i svar i förhållande till de som inte handlar på varuhuset. 

Ett tillvägagångssätt för att försöka motverka dessa potentiella bortfall och begränsningar var 

att skicka ut enkäten till ett så brett spann som möjligt. Då studien gäller kunder hos Åhléns 

och deras attityder till hållbarhet upplevs begränsningen ändå relevant. För att öka validiteten 

i svar från intervjurespondenterna har vissa frågor ställts till samtliga av de fyra intervjuade 

för att kunna bekräfta, eventuellt ifrågasätta, något svar. Dessa svar har genomgående över-

ensstämt och dessutom har liknande information kunnat urskiljas från de intervjuade, även 

bland de frågor som skiljde sig åt och var anpassade till respektive person. 
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Då enkäten var utformad utifrån tidigare delgiven information från Åhléns, deras kundunder-

sökning samt Svensk Handel ökar validiteten då frågornas utformning och innehåll kan stöd-

jas. Validiteten ökar även då ordinalskala, en sedan tidigare känd metod, används till de flesta 

svarsalternativen i enkäten. Svaren från respondenterna varierar mellan de olika frågorna och 

det tyder på att de förstått enkätens utformning, formuleringar och svarsalternativ samt att de 

läst beskrivningen innan de påbörjat enkäten. Till följd av att en pilotundersökning genomför-

des innan enkäten skickades ut till den breda massan har potentiella oklarheter kunnat mot-

verkas tack vare möjlighet till justeringar och omformuleringar. Detta gäller även intervjuerna 

då en testintervju genomfördes innan de som användes för studien utfördes.  

 

Enkäten skickades ut över internet och information om hur lång tid det skulle att fylla i den 

delgavs redan innan respondenterna öppnade enkäten vilket ökar validiteten då de förmodlig-

en valde att öppna den då de visste att de hade tid till att besvara den. Intervjuerna genomför-

des både personligen och via telefon och uppskattning om hur lång tid de skulle ta att genom-

föra informerades om i förväg. Ämnet vilket frågorna rörde hade delgivits intervjudeltagarna i 

förväg vilket bidrog till att de var förberedda. Dessutom hade sammanställningen av intervju-

erna skickats till deltagarna så att de kunde bekräfta att inga missuppfattningar av svaren 

gjorts. Till följd av att deltagarna troligen kände sig trygga och bekväma med genomförandet 

ökar graden av validitet för svaren.  
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4. Empirisk diskussion 
Detta avsnitt presenterar resultat från en tidigare hållbarhetsundersökning genomförd av 

Svensk Handel samt Åhléns hållbarhetsarbete i form av rapport, hemsida och deras egen 

kundundersökning. Därefter redogörs för en sammanställning av resultat från genomförda 

intervjuer och från enkätundersökningen. Denna del avslutas med en empirisk konklusion.  

4.1 Svensk Handel 
Ett ökat intresse för Corporate Social Responsibility har de senaste åren bidragit till att många 

svenska företag prioriterar frågor gällande hållbarhet och ständigt arbetar med ansvarsfullt 

företagande. Det innebär att stärka företagets varumärke, bidra till en hållbar utveckling och 

nöjda kunder. (Svensk Handel, 2013) (Figur 4) 

 
Figur 4: Modell över Ansvarsfullt Företagande 

 

Att stärka företagets varumärke har, enligt Svensk Handel (2013), varit den huvudsakliga 

drivkraften bakom arbetet men fokus läggs allt mer på kundnöjdhet och företagets möjlighet 

att påverka den hållbara utvecklingen positivt. Svensk Handel (2013) har genomfört en studie 

där två undersökningar ligger till grund för denna. Först en företagsundersökning vilken base-

ras dels på djupintervjuer med fem olika företag, dels enkäter vilka besvarades av 878 olika 

handelsföretag (frågorna gällde kategorierna “livsmedel”, “kläder/skor”, “leksaker/hobby”, 

“hemelektronik/vitvaror”, “böcker/film/musik”, “möbler/heminredning”, “verk-

tyg/byggvaror”), vilka samtliga är medlemmar i Svensk Handel. Dessutom genomfördes en 

webbaserad kundundersökning med sammanlagt 1000 respondenter. Här uppmärksammas att 

Svensk Handels studie rör alla deras sju kategorier. (Svensk Handel, 2013) 
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Undersökningen visar bland annat att sju av tio företag arbetar med hållbarhetsfrågor, av fem 

presenterade alternativ till anledningar är den främsta att försöka stärka sitt rykte och varu-

märke. Dock anser samtidigt ungefär 30 procent av företagen att de inte ser någon positiv 

koppling mellan arbetet med ansvarsfullt företagande och resultatet. (Svensk Handel, 2013)  

 

Resultat från Svensk Handels kundundersökning visar att sju av tio kunder värderar företag 

som arbetar med hållbarhet och socialt och etiskt ansvarstagande. (Figur 5) 

 

 
 

Figur 5: Resultat från svensk Handels undersökning (Svensk Handel, 2013) 

 

Fyra av tio kunder anger att de köper hållbara produkter för att bevara miljön och en femtedel 

för att gynna lokala producenter. Majoriteten av de som inte köper dessa produkter menar att 

de är för dyra. Vidare visar undersökningen att varannan konsument anser att produktutbudet 

för hållbara varor är för litet. Lite drygt hälften av kunderna menar att de får för lite informat-

ion kring företagens hållbarhetsarbete. Avslutningsvis visar resultatet av rapporten att kun-

dernas högsta prioritering vid köpbeslut i butik är kvaliteten, oavsett produkt, med undantag 

för böcker/film/musik. (Svensk Handel, 2013) 

4.2 Åhléns hållbarhetsarbete 
Åhléns grundades år 1899 i Insjön och idag finns det 77 varuhus runt om i hela Sverige och 

dessutom 32 interiörbutiker i Norge. Sedan år 2010 är varuhuset en del av koncernen Axsto-

res som ägs utav familjeföretaget Axel Johnson AB. Åhléns är ett av Nordens mest välkända 

varumärken och med sina cirka 3 330 anställda tog de år 2014 emot cirka 80 miljoner besö-

kare. (Åhléns Hållbarhetsrapport, 2014) I och med Åhléns nya affärsstrategi, år 2013, blev 

hållbarhet en av fem huvudstrategier och genomsyrar därmed alla affärsområden (Åhléns 
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Hållbarhetsrapport, 2013). Företagsledningen på Åhléns har det huvudsakliga ansvaret för 

utvecklingen av hållbarhet, i ledningen sitter Anita Falkenek som är hållbarhetschef och hon i 

sin tur rapporterar sitt arbete till företagets VD Gregg Mowins. Genom initiativet Bra Val, 

vilket syftar till att vara en vägledning för Åhléns kunder, är målet att öka konsumenternas 

medvetenhet och förståelse för hållbara produkter. (Åhléns Hållbarhetsrapport, 2014) 

 

Bra Val delas in i sex olika kategorier; Återvunnet, Socialt ansvar, Ekologiskt, Tencel, Mil-

jömärkt och Astma & Allergiförbundets Svalan. Om någon av Åhléns produkter uppfyller en 

eller flera av dessa kategorier får produkten vanligen en Bra Val -märkning. (Åhléns hemsida, 

2015) Gregg Mowins berättar att kännedomen kring Bra Val har ökat och att allt fler kunder 

efterfrågar dessa produkter för att kunna göra ett mer hållbart val. Av varuhusets totala för-

säljning ökade andelen sålda Bra Val-produkter från 4,9 procent till 6 procent mellan år 2013 

och år 2014. Målet till slutet av år 2015 är att Bra Val försäljningen ska utgöra 10 % av före-

tagets totala försäljning, något som i dagsläget upplevs svåruppnåeligt. (Åhléns Hållbarhets-

rapport, 2014) Åhléns har även konstaterat att hållbarhet är ett mervärde som prioriteras först 

efter det att värdena pris och kvalitet har uppfyllts (Åhléns Hållbarhetsrapport, 2013).  

       

Hösten 2014 genomförde Åhléns en kampanj, med syfte att förändra konsumenters attityder 

och kännedom kring Bra Val. Kanaler som användes för ändamålet var sociala medier, ny-

hetsbrev, och YouTube. Bland annat inreddes en lägenhet med enbart Bra Val-produkter, vil-

ken hyrdes ut via Airbnb. Där spelades en miniserie in som gjordes tillgänglig på YouTube 

och visade Åhléns hållbarhetschef som blev intervjuad gällande Bra Val. I slutet av samma år 

genomfördes en undersökning för att se hur utvecklingen sett ut gällande kunders medveten-

het kring Åhléns hållbarhetsarbete från år 2012. (Åhléns Hållbarhetsrapport, 2014) Resultaten 

av dessa visar att kännedomen, bland de deltagande, gällande Bra Val, ökat markant från 37 

till 48 procent. (Åhléns, bilaga 9.1) Vidare visar kundundersökningen att 89 procent av re-

spondenterna anser att hållbarhetsfrågor är viktiga men det är långt ifrån lika många som ak-

tivt handlar sådana varor. Majoriteten menar att de vet att Åhléns engagerar sig i hållbarhets-

frågor samtidigt som många inte vet exakt vad de gör, dessutom uttrycker 55 procent att de 

inte känner till huruvida Åhléns arbetar tillräckligt med hållbarhetsfrågor. (Åhléns, bilaga 9.1; 

Åhléns Hållbarhetsrapport, 2014) 
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4.3 Resultat från intervjuer 

4.3.1 Bra Val 

“Bra Val är en vägledning, en guide för våra kunder, vilken ska hjälpa dem att hitta de pro-

dukter som är lite bättre för människa och miljö”. Med detta inleddes intervjun med Åhléns 

hållbarhetschef sedan 2011, Anita Falkenek (2015). För att nå ut till kunder med Bra Val me-

nar Falkenek (2015) att de måste försöka ställa om fler produkter till Bra Val och även samar-

beta med andra varumärken. Vidare säger hon att efterfrågan på hållbara alternativ inom 

mode är begränsad. Som exempel tar hon upp att om en kund ska köpa en blå tröja är detta det 

första attributet de söker efter, inte huruvida tröjan är hållbar eller ej. Emma Kjellerby (2015) 

berättar att tidigare har Bra Val-sortimentet inom mode huvudsakligen bestått av basplagg. 

Med Green Collection som har en högre grad av modekänsla har en förändring påbörjats. Ef-

ter lanseringen av denna kollektion menar Ulrika Fernstedt (2015) att allt fler kunder förstår 

att de även kan göra ett Bra Val inom mode.  
 

Den avdelningen på Åhléns där Bra Val-produkter visat sig sälja bäst är barnavdelningen vil-

ket enligt Falkenek (2015) troligen bero på att kunderna söker mer aktivt efter hållbara alter-

nativ till barn. Kjellerby (2015) menar även att den starkt framtagna barnkollektionen med 

brett utbud och stor variation är en anledning till den större efterfrågan just här.  
 

Falkenek (2015) berättar att de råder en felaktig uppfattning om att hållbara produkter gene-

rellt sätt är dyrare. Visserligen kan det finnas någon produkt som är det men inte i den ut-

sträckning som kunderna tror, det är en myt i Åhléns fall, något som även Kjellerby (2015) 

uttrycker. Båda tror att det troligen har sin grund i att ekologiskt vanligtvis är dyrare bland 

livsmedel vilket avspeglas i våra attityder och beteende, även vid andra köp som mode och 

inredning. Trots det menar de att efterfrågan på Bra Val-produkter har ökat den senaste tiden 

även om det är mycket kvar att göra.  
 

Lina Söderqvist (2015) berättar att många kunder har stort emotionellt engagemang vid kon-

sumtion, det vill säga att de väljer produkt efter vad som får dem att känna sig lite bättre. 

Kunder är ofta ovilliga att erkänna att det skulle vara anledningen och försöker istället hitta 

rationella förklaringar till varför de köpt produkten. Vidare säger hon “om allt annat är lika, 

det vill säga lika bra design, lika bra pris, lika bra kvalitet, då väljs hellre något som också är 

ekologiskt eller hållbart på något sätt, ett Bra Val, men inte på bekostnad av de andra para-

metrarna” (Söderqvist, 2015). 
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4.3.2 Kommunikation med kunder 

Kjellerby (2015) berättar att kunder inte alltid är duktiga på att själva söka information. Där-

för är det viktigt att information aktivt förmedlas ut vilket bidrar till att kunden ser att produk-

ten de köper är ett Bra Val. I butikerna finns exempelvis skyltar som informerar om Bra Val, 

med kort beskrivning om att det är varor som tar extra hänsyn till människor och miljö. (Kjel-

lerby, 2015) Dock delges kunden information, om att de gjort ett Bra Val, först när de kom-

mer till kassan, personalen vägleder inte innan konsumtionsbeslutet är fattat (Falkenek, 2015; 

Kjellerby, 2015). 

4.3.3 Medvetenhet om svagheter  

Kännedomen är relativt låg bland kunder gällande Bra Val, vilket är något som alla fyra näm-

ner som en brist. Enligt dem är orsaken troligen för dålig kommunikation ut till kunderna 

samt att Bra Val är för lite marknadsfört. Falkenek (2015) säger att kommunikation hjälper till 

att öka kännedom och därmed försäljning av Bra Val. Fernstedt (2015) berättar att Åhléns 

genomförde en Bra Val-kampanj hösten 2014. En kundundersökning gällande kännedomen 

kring Bra Val bland kunder genomfördes före och efter kampanjen. Resultat visade en mar-

kant ökning. Söderqvist (2015) menar att denna kampanj är ett sätt att uppmärksamma och 

påminna kunder om Bra Val och måste därför upprepas. Hon fortsätter med att berätta att 

även om kännedomen på kort sikt ökar efter en kampanj, glömmer kunder fort och måste bli 

påminda för att en långsiktig attitydförändring ska kunna ske.  
 

Söderqvist (2015) berättar vidare att det gäller att vinna nya kunder till Åhléns samt öka före-

teelsen kring Bra Val hos redan befintliga kunder. Kommunikationen måste nå ut till många 

kunder på ett sätt som får dem att reagera och lära sig något nytt om Åhléns. Vidare menar 

hon att beroende på vad det är för typ av undersökning som ska genomföras används olika 

kanaler, exempelvis enkät eller fokusgrupper. Likaså när de ska nå ut med information, bero-

ende på om det till exempel strävas efter större kännedom, långsiktig attitydförändring eller 

ökad försäljning avgörs det om Tv-reklam, kundutskick eller informationsskyltar är det bästa 

tillvägagångssättet. 

 

4.4 Resultat av Enkätundersökning 
Hädanefter hänvisas samtliga enkätresultat till Bilaga 9.4 och Bilaga 9.5.  

Svarsalternativ 1 och 2 på ordinalskalan refereras till ”liten utsträckning” och alternativ 4 

och 5 refereras till ”stor utsträckning”.  
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Inledningsvis kan ses att totalt 431 personer har besvarat att de handlar på Åhléns, av dessa är 

62,9 procent kvinnor samt 55,2 procent är klubbmedlemmar. Vidare är det cirka en femtedel 

som handlar till barn i åldrarna 0-12 år. Av generella egenskaper och kriterier hos produkter 

vid köp kan urskiljas att såväl pris, kvalitet, design och funktion (minst 66 procent av respon-

denterna valde alternativ 4-5 på ordinalskalan på dessa frågor) är viktigt för majoriteten av 

respondenterna. Egenskaper som “sättet produkten är framställd på” och “varumärke” har 

betydligt större variation bland svaren. När det gäller om det är viktigt att ett företag som säl-

jer produkter arbetar med hållbarhet, är det fler som tycker det är viktigt än inte men svaren är 

mycket jämnt fördelade. Det visar det sig att för majoriteten är denna faktor sällan avgörande 

vid faktisk konsumtion (alternativ 1-2 på ordinalskalan från “inte alls” till “mycket”). Vidare 

svarar 42 procent av respondenterna att de regelbundet (flera gånger i månaden) köper håll-

bara produkter. Respondenterna upplever inte att de blir avsevärt påverkade av familj, släkt, 

vänner, kollegor/studiekamrater vid konsumtion av hållbara produkter. 38,3 procent upplever 

att medier påverkar dem i stor utsträckning.  (Figur 6) 

 

 
Figur 6: Resultat från enkätfråga 17 och 20 

 

Vid frågor om vad som är viktiga faktorer vid konsumtion av hållbara produkter svarar unge-

fär hälften att “Miljön”, “Gynna lokala producenter” och “Kommande generationer” är vik-

tiga medan 80,1 procent upplever att kvaliteten är viktig vid hållbar konsumtion. Nästan hälf-

ten upplever bättre självkänsla vid denna typ av köp. Som kontrast till föregående frågor fick 

respondenterna sedan besvara i vilken utsträckning ett urval av faktorer var orsaken till att de 

sällan/aldrig handlar hållbara produkter. Totalt 66,8 procent ansåg att “För höga priser” i stor 

utsträckning orsakade att de aldrig/sällan köper hållbara varor. Åt motsatt håll hade faktorerna 

“Tidsbrist”, “Brist av intresse” och “Brist på kunskap” liten påverkan. Om faktorn “Dåligt 
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utbud” spelade in var svaren relativt jämnt spridda över ordinalskalan, likaså “brist på inform-

ation”.  

 

När det kommer till respondenternas medvetenhet om Åhléns hållbarhetsarbete och initiativ 

Bra Val visar sig denna vara mycket låg, endast 12,5 procent har svarat att Åhléns arbetar 

aktivt/mycket aktivt med hållbarhet. Hela 78, 2 procent uppger att de inte har tagit del av in-

formation kring Åhléns hållbarhetsarbete och cirka tre fjärdedelar av respondenterna har ald-

rig tidigare hört talas om Bra Val. (Figur 7)   

 
Figur 7: Resultat från enkätfråga 34 

 

De som vet vad Bra Val innebär har huvudsakligen tagit del av den informationen via reklam 

och i butik. Vidare har 46, 8 procent svarat att de tror att de mer aktivt skulle köpa Bra Val-

produkter om de hade bättre kännedom kring dessa. Av föreslagna faktorer som skulle kunna 

bidra till att konsumenterna börjar handla fler Bra Val-produkter var alternativ som erbjudan-

den, tydligare märkning på produkt, bättre informationsskyltar i butik och större utbud högt 

värdesatta (majoriteten valde alternativ 4-5 på respektive ordinalskala). När frågan “Hur vik-

tigt tänker du att hållbarhet är som egenskap hos en produkt” svarar 61,5 procent att det är 

viktigt men enbart en tredjedel av respondenterna baserar ofta/alltid sitt köp utifrån om pro-

dukten är hållbar.  (Figur 8) 
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Figur 8: Resultat från enkätfråga 44 och 45 

 

Frågor rörande hur viktigt det är att produkter inom Åhléns olika avdelningar är framtagna 

hållbart ställdes för att se eventuella skillnader mellan avdelningarna. Svaren visade att inom 

Mode och Inredning svarar majoriteten att det är medelviktigt (alternativ 3 på ordinalskalan) 

med en relativt jämn fördelning mellan “inte alls” respektive “mycket viktigt. Inom kategorin 

Skönhet hade majoriteten av respondenterna valt medel eller viktigt (33,9 procent på svarsal-

ternativ 3 och 40,4 procent på svarsalternativ 4-5 på ordinalskalan). Gällande Underhållning 

tyckte en knapp majoritet att hållbarhet inte var viktigt vid dessa köp. Bland de som handlar 

till barn mellan 0 och 12 år tyckte cirka hälften av respondenterna att hållbarhet var en viktig 

egenskap. Enkäten avslutades med frågor som handlar om huruvida hållbara attribut priorite-

ras vid köp från de olika avdelningarna, eller om pris, kvalitet och märkeskännedom väger 

tyngre. Inom avdelningarna Mode, Skönhet, Inredning och Underhållning prioriterar en tydlig 

majoritet pris, kvalitet och märkeskännedom framför hållbarhet vid köp av produkter. Bland 

de som handlar till barn mellan 0-12 år är fördelningen mellan svaren mer jämn och majorite-

ten valde svarsalternativ 3.  

4.5 Empirisk konklusion 
Den empiriska redogörelsen presenterar bland annat resultat från de genomförda intervjuerna 

med Åhléns samt enkätundersökningen. Mycket av den information som Åhléns delgav kring 

konsumentkännedom kring Bra Val tycks i stort stämma överens med vad enkätundersök-

ningen visar. Åhléns är, som beskrivet, medvetna om att kännedomen kring Bra Val är låg 

vilket även enkäten visar. Utöver det är även många positivt inställda till hållbarhet men det är 

få som baserar sina konsumtionsbeslut på det. Åhléns är inte enbart medvetna om det utan har 

även för avsikt att förändra det genom att försöka skapa en attitydförändring bland kunderna. 

Orsaker till att konsumenter inte handlar hållbara produkter i större utsträckning är enligt en-

kätresultaten bland annat för höga priser och brist på information. Åhléns menar att det är en 
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myt att hållbara produkter skulle vara dyrare men ändå finns den uppfattningen bland enkätre-

spondenterna. För att konsumenter ska handla mer Bra Val-produkter i framtiden efterfrågar 

de, enligt enkäten, bland annat tydligare information från Åhléns, större Bra Val-

produktutbud och erbjudanden på dessa produkter. Åhléns idé för att öka konsumenters efter-

frågan på Bra Val är just att bland annat öka utbudet och informationen.  
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5. Analys 
Följande avsnitt avser analysera de empiriska resultat som framkommit och väga dem mot de 

teoretiska modellerna. Det sker dels ur ett företagsperspektiv, dels ur ett kundperspektiv med 

två infallsvinklar. De delar nedan som rör enkäten är hänvisade till som “viktigt” avser vär-

dena 4 och 5 på ordinalskalan och “mindre viktigt” syftar till värdena 1 och 2 på ordinalska-

lan. 

 5.1 Analys gällande företagsperspektiv  

Enligt Carbone et al. (2013) tar allt fler företag runt om i värden hänsyn till olika miljöa-

spekter. Resultaten från Svensk Handels undersökning från 2013 visar att hela 7 av 10 

svenska företag arbetar med Ansvarsfullt Företagande (nöjda kunder, stärka varumärket, håll-

bar utveckling). På lokal och global nivå finns det gemensamma målet om en ekonomisk-, 

social- och miljömässig hållbar utveckling (NE, 2015a). I och med att Åhléns sedan 2013 har 

inkluderat hållbarhet i sin strategi och presenterat Bra Val, har fokus ökat på att stärka socialt- 

och miljömässigt ansvar (Åhléns Hållbarhetsrapport, 2014). Dessutom kan Ansvarsfullt Före-

tagande avspeglas i deras hållbarhetsarbete (Svensk Handel, 2013) (Figur 9).  

 

Falkenek (2015) berättar att kunderna ska känna sig trygga när de besöker Åhléns och för att 

bibehålla det vill de inte riskera kundernas förtroende genom att genomföra för stora föränd-

ringar på kort tid. Detta bidrar till nöjda kunder vilket också kommer att göra Bra Val mer 

lönsamt på sikt (Falkenek, 2015). Genom att företaget värnar om sina kunder och att dessa, 

till följd av att de vet vad de kan förvänta sig av Åhléns, förblir trogna kan varumärket stär-

kas. Falkenek (2015) menar vidare att det på lång sikt handlar om att bli mer hållbara som 

företag och efter det att Bra Val har implementerats håller det nu på att etableras bland kun-

derna. I Bra Val ingår en mängd olika märkningar där en del går att återfinna i social- och 

miljömässig utveckling (Åhléns Hemsida, 2015). Utveckling av dessa tillsammans med eko-

nomisk utveckling utgör grunden i modellen Triple Bottom Line (Gimenez et al., 2012) (Fi-

gur 9). Som Falkenek (2015) nämnt innebär inte Bra Val ökad vinst på kort sikt, däremot sä-

ger hon att de med detta tillvägagångssätt, kommer att nå ekonomisk utveckling inom områ-

det på lång sikt.  
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Figur 9: Ansvarsfullt Företagande kombinerat med Triple Bottom Line 

5.2 Analys gällande kundperspektiv 
Hädanefter hänvisas samtliga enkätresultat till Bilaga 9.5.  

Målet med Bra Val är att det ska vara en guide för kunderna för att de lättare ska kunna 

handla hållbara produkter (Falkenek, 2015, Åhléns Hållbarhetsrapport, 2014). Dock är Åhléns 

medvetna om att en av deras svagheter är att de inte nått ut till konsumenterna i den grad de 

eftersträvat (Falkenek, 2015). Detta syns också i vad enkätrespondenterna svarat gällande 

kännedomen kring Åhléns hållbarhetsarbete samt kunskap kring Bra Val. Enkätrespondenter-

na upplever att begränsning av produktutbud är en av orsakerna till att de inte handlar fler 

hållbara produkter. Det går även att utläsa att många av respondenterna är villiga att handla 

mer Bra Val-produkter om de får mer information. För att möta konsumenternas ökade efter-

frågan har Åhléns nyligen börjat satsa på, och planerar att fortsätta, att öka det hållbara pro-

duktutbudet och förmedla mer information om det. (Kjellerby, 2015; Åhléns hemsida, 2015) 

Dessa motsvarar två av de kategorier som ingår i Smith and Colgates (2007) modell för att 

uppfylla de fyra kundvärdena. Även Roberts (1996) tar upp brist på information som en an-

ledning till att hållbarhetskonsumtionen inte är större än vad den är. Han menar därmed att det 

är en orsak till att Attitydbeteendegapet kvarstår. 
 

För att konsumenternas funktions-/instrumental värde ska uppfyllas och prioriteras måste de 

hållbara alternativen inneha de förväntade egenskaperna hos produkten (Falkenek, 2015; 

Smith & Colgate, 2007). Hit hör bland annat den förväntade funktionen hos en produkt vilken 
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enkätrespondenterna värderar högt som egenskap. Ett annat exempel är priset, som enligt en-

kätundersökningen anses vara för högt på hållbara produkter. Enligt Falkenek (2015) är det 

oftast en myt, åtminstone vad gäller Åhléns hållbara alternativ. För kostnads-

/uppoffringsvärdet värderar konsumenterna vad de får i förhållande till vad de betalar (Smith 

& Colgate, 2007). Kostnad ingår i vad Schuitema och Groot (2015) kallar egoistiska attribut 

och först när dessa är uppfyllda prioriteras hållbarheten, vilket definierar Attitydbeteendega-

pet (Boulstridge & Carrigan, 2000; Ishioka & Yasuda, 2009). Enligt enkäten anser två tredje-

delar av respondenterna att pris är en viktig egenskap vid konsumtion. För samtliga varukate-

gorier på Åhléns visade det sig, utifrån enkätundersökningen, att egoistiska attribut prioritera-

des, om än i olika utsträckning, framför hållbara attribut.  
 

Enligt Smith och Colgate (2007) ska kundvärdena vid konsumtion uppfyllas. För att det ska 

ske med erfarenhets-/hedoniskt värdet är märkeskännedom en fördelaktig faktor. Till skillnad 

från vad Smith och Colgate (2007) uttrycker, visar enkätundersökningen att endast en dryg 

tredjedel av respondenterna anser att varumärket är viktigt vid konsumtion. Kjellerby (2015) 

och Falkenek (2015) berättar att de informerar kunderna i kassan att de gjort ett Bra Val när 

de köpte en sådan produkt. Med denna uppmuntran menar Falkenek (2015) att kunden kom-

mer att lämna butiken med en god erfarenhet och nöjt tänka att de bidrog till en hållbar ut-

veckling (Falkenek, 2015; Kjellerby, 2015). Via information sätts produkten i ett samman-

hang vilket hjälper till att uppfylla erfarenhets-/hedoniska värdet (Smith & Colgate, 2007). 

Detta kan jämföras med den kampanj Åhléns genomförde under hösten 2014 där en av kana-

lerna de använde sig av var att de inredde en Airbnb-lägenhet med enbart Bra Val-produkter 

(Åhléns hemsida, 2015). Kampanjen kan även vara del av att det symboliska-/uttrycksvärdet 

uppfylls då exempelvis Airbnb-lägenheten kan bidra till att konsumenten kan relatera produk-

ten till en upplevelse.  
 

Söderqvist (2015) talar om emotionella värden och menar att konsumenter handlar vissa pro-

dukter för att de kommer att få dem att uppleva något, exempelvis att de känner sig snyggare. 

Ett sådant exempel är design, vilken influerar det symboliska-/uttrycks värdet och är en egen-

skap som enkätrespondenterna anser är viktig och något de tar hänsyn till vid konsumtion. 

Något som även gäller med inredning där konsumenter ibland handlar för att det ska säga 

något om dem som person inför människor i deras omgivning (Söderqvist, 2015). Däremot 

visar enkätundersökningen att respondenterna inte upplever att de påverkas av sin omgivning 

i speciellt stor utsträckning medan medier har större inflytande. Dock menar Söderqvist 
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(2015) att uppgången efter kampanjen gällande kännedomen av Bra Val endast är en kortsik-

tig förändring och att konsumenter glömmer. Målet är en långsiktig attitydförändring som ska 

leda till en förändring i hållbarhetsefterfrågan, vilken uppnås genom upprepningar (Sö-

derqvist, 2015).  
 

Attitydbeteendegapet innebär att det är en skillnad mellan konsumenters attityd samt beteende 

till hållbara produkter (Boulstridge och Carrigan, 2000; Roberts, 1996). Enkätundersökningen 

stödjer det och resultat visar att majoriteten anser att hållbarhet är en viktig egenskap hos en 

produkt. Dock baserar endast cirka en tredjedel av respondenterna sina köp på dessa faktorer. 

Boulstridge och Carrigan (2000), Ishioka och Yasuda (2009) samt Schuitema och Groot 

(2015), menar att skillnaden kan bero på att konsumenter vanligen strävar efter att egoistiska 

attribut ska uppfyllas i första hand och först därefter blir hållbarhet en avgörande faktor. En-

käten bekräftar denna teori då respondenterna prioriterar egoistiska attribut framför hållbarhet 

inom samtliga avdelningar på Åhléns. Störst skillnad syns dock på barnavdelningen där sva-

ren är mer jämnt fördelade. Falkenek (2015) och Kjellerby (2015) berättar att störst ökning i 

efterfrågan på hållbara produkter har skett just på barnavdelningen. De menar att det dels har 

att göra med att föräldrar i större utsträckning bryr sig om vad deras barn kommer i kontakt 

med, dels att barnavdelningens produktutbud är stort. Vidare visar enkäten att något som 

skulle kunna bidra till att konsumenter köper mer hållbara produkter är erbjudanden. Erbju-

danden som ofta innebär exempelvis rabatter kan ses som ett egoistiskt attribut och därför 

jämföras med Attitydbeteendegapet (Schuitema & Groot, 2015).  
 

Enligt enkätundersökningen anser respondenterna att deras nära omgivning inte påverkar de-

ras hållbara konsumtionsbeslut, i stor utsträckning Däremot menar cirka 38 procent att medier 

influerar dem i sammanhanget. Trots att Åhléns har använt sig av medier i kampanjen om Bra 

Val (Åhléns Hållbarhetsrapport) har respondenterna i enkätundersökningen knappt tagit del 

av information om deras hållbarhetsarbete och cirka 75 procent har aldrig hört talats om Bra 

Val. Något som kan analyseras med vad Roberts (1996) säger om att brist på information kan 

vara en anledning till att Attitydbeteendegapet existerar. Även om efterfrågan på hållbara al-

ternativ har ökat (Falkenek, 2015) och att en attitydförändring hos konsumenterna eftersträvas 

(Söderqvist, 2015), visar enkätundersökningen att majoriteten av respondenterna fortfarande 

inte prioriterar hållbarhet i någon av Åhléns varukategorier. 
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Då målet är att nå en attitydförändring till Bra Val menar Söderqvist (2015) att en långsiktig 

attitydförändring även influerar konsumenters beteende och därmed efterfrågan på hållbara 

produkter. När konsumenter har en positiv attityd till att handla hållbart kan de ses som etiskt 

sinnade personer (Ajzen, 1991). Hela 42,2 procent av enkätrespondenterna köper ofta (flera 

gånger i månaden) hållbara produkter, dessa kan möjligen ses som etiskt sinnade personer då 

de aktivt handlar hållbara produkter. Detta är något som ligger till grund för Teorin om Plane-

rat Beteende. Etiskt sinnade personer utfärdar sina handlingar efter attityd, subjektiv norm och 

upplevd beteendekontroll. Attityden, som handlar om förväntade konsekvenser, kan jämföras 

med de knappt hälften av enkätrespondenterna som svarade att de upplever bättre självkänsla 

efter köp av en hållbar produkt. (Ajzen, 1991) 

 

Subjektiv norm, som baseras på hur omgivningens förväntningar påverkar en etiskt sinnad 

persons beteende (Ajzen, 1991), kan ställas i förhållande till i vilken grad enkätrespondenter-

na ansåg sig bli påverkade av sin omgivning vid hållbar konsumtion. Det visade sig att majo-

riteten upplevde att omgivningen inte påverkade dem. I jämförelse med beskrivningen Ajzen 

(1991) och Bray et al., (2011) gör av Teorin om Planerat Beteende, innebär det att den subjek-

tiva normen endast i liten utsträckning är influerad av omgivningen i detta fall.  
 

Upplevd beteendekontroll innebär de faktorer som kan påverka en konsuments beteende i 

antingen positiv eller negativ bemärkelse (Ajzen, 1991). Information är något som kan på-

verka upplevd beteendekontroll, brist på det kan upplevas som en barriär medan tillgång till 

det kan ses som något som ökar kontrollen. Enligt enkätundersökningens resultat upplever 

många respondenter otillräcklig information och menar att mer information skulle kunna bi-

dra till ökad hållbar konsumtion.  

5.3 Analytisk konklusion 
Genomgående i analysen ligger otillräcklig information samt för litet produktutbud som grund 

för att efterfrågan av Bra Val-produkter är begränsad. Åhléns som nyligen implementerat en 

hållbarhetsstrategi, vilken är jämförbar med Triple Bottom Line, försöker utveckla hur de ska 

öka kundefterfrågan på Bra Val. 4*5-modellen handlar om att uppfylla kundvärden vilket 

även enkätresultaten visar är viktigt och motsvarar vad Åhléns tror att deras kunder efterfrå-

gar. Kundvärdena är jämförbara med de egoistiska attribut som enligt Attitydbeteendegapet 

prioriteras.  
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6. Slutsats  
Följande avsnitt presenteras studiens slutsatser dragna efter diskussion och analys av insam-

lat material. Därefter föreslås fortsatt forskning.  

 

Syftet med studien är att se till hur kunder hos Åhléns ställer sig inför hållbara produkter och 

vilka produktattribut som är viktiga vid konsumtion, såväl i teorin som vid faktiskt köp. Stu-

dien visar att om efterfrågan på Bra Val-produkter ökar, kommer konsumenter indirekt bidra 

till en mer social- och miljömässig utveckling. Till följd av ökad försäljning av dessa produk-

ter ökar även den ekonomiska utvecklingen för Åhléns och på så sätt bidrar kunderna till att 

varuhuset har möjlighet till en full hållbar utveckling enligt Triple Bottom Lines definition. I 

och med det tillsammans med nöjda kunder som stärker varumärket kan Åhléns bedriva ett 

Ansvarsfullt Företagande.  
 

De respondenter som har hört talats om Bra Val har främst mottagit information via reklam 

och information i butik. Då även medier upplevs ha stor influens på deras hållbara konsumt-

ionsbeteende är dessa kanaler som Åhléns kan nyttja i större utsträckning. Denna utökade 

information bidrar till att uppnå kundvärdena enligt 4*5-modellen. Dessutom är, enligt under-

sökningen, fortsatt ökat produktutbud som initiativet Green Collection, en faktor som leder 

till uppfyllda kundvärden. Efterfrågan av Bra Val-produkter har konstaterats vara störst där 

utbudet är bredast, så som på barnprodukter. Mode och inredning på Åhléns har lägre Bra 

Val-efterfrågan men där tycks även utbudet vara mindre av dessa produkter. Därmed synes ett 

samband finnas mellan graden av produktutbud och storleken på efterfrågan och konsumtion 

av Bra Val-produkter. 
 

Information via kanaler som sociala medier och nyhetsbrev har enligt enkätsvaren knappt nått 

ut till respondenterna. Det här är något Åhléns kan ta lärdom av inför framtida marknadsfö-

ring. Åhléns kampanj och olika erbjudanden influerar konsumenters beteende på kort sikt 

eftersom de genomförs vid enstaka tillfällen. För att det ska ske en mer långsiktig attitydför-

ändring till hållbar konsumtion måste kommunikation med kunderna ske kontinuerligt. Då 

cirka hälften av respondenterna enligt enkätundersökningen, inte är etiskt sinnade eftersom de 

sällan handlar hållbara produkter, har Åhléns ett stort arbete kvar att göra för att nå ut till 

dessa. På sikt kan det förändra deras attityder till hållbarhet och på så vis minska Attitydbete-

endegapet.  
 



! 39!

Då enkätrespondenterna inte upplever att de påverkas i stor utsträckning av sin omgivning 

kan det ses som att omgivningen inte påverkar deras förväntningar utan snarare sin egen upp-

fattning. Därmed domineras den subjektiva normen av individens egen attityd och ställnings-

taganden och då måste, i detta fall Åhléns, påverka konsumentens attityd via annan väg, ex-

empelvis medier som tidigare konstaterats effektivt. Om det sker bidrar det till att överbrygga 

Attitydbeteendegapet hos konsumenterna och fler skulle konsumera hållbara produkter. Den 

låga kännedomen kring Bra Val beror enligt enkätrespondenterna bland annat på otillräcklig 

information. Till följd av denna brist synes upplevd beteendekontroll vara relativt låg. Då 

konsumenterna efterfrågar tillgång till mer information gällande hållbara alternativ och Bra 

Val kan beteendekontrollen, enligt Teorin om Planerat Beteende, dock komma att stärkas 

framöver. Enkäten visade att många konsumenter menade att för högt pris var en orsak till att 

de inte handlade fler hållbara produkter, Falkenek (2015) menar att i Åhléns fall är det oftast 

en myt att hållbara alternativ är dyrare. Då konsumenter vanligen värnar om de egoistiska 

attributen i första hand är den här typen av missförstånd av stor inverkan på Bra Val-

konsumtionen. Med ökad information skulle sådana missuppfattningar kunna undvikas och 

därmed gynna Bra Val-försäljningen.  
 

Då 42,2 procent av enkätrespondenterna köper hållbara produkter flera gånger i månaden kan 

dessa tolkas som etiskt sinnade konsumenter enligt Teorin om Planerat Beteende. Eftersom 

samtliga av de respondenter som tillgodoses från enkäten handlar hos Åhléns och stor del av 

dessa är etiskt sinnade, kan dessa synes vara en befintlig konsumentgrupp till Bra Val. Cirka 

hälften av respondenterna menar att de skulle handla mer av produkterna om de hade mer 

kännedom. Åhléns går därmed för närvarande miste om en potentiell konsumentgrupp till Bra 

Val på grund av för lite information. Vid korrigering skulle efterfrågan på dessa produkter 

kunna öka. När etiskt sinnade konsumenter får ökad tillgång till information får de mer kon-

troll vilket leder till bättre förutsättningar att genomföra beteendet vilket i detta fall skulle 

innebära hållbar konsumtion av Bra Val-produkter. Utöver det talar Åhléns om att de även 

strävar efter att vinna fler konsumenter som de ännu inte har med hjälp av information om Bra 

Val. 
 

Enkätespondenterna prioriterar egoistiska attribut framför hållbara attribut vid konsumtion. 

De egoistiska attributen kan liknas med de kundvärden som 4*5-modellen menar bör strävas 

efter att uppfylla för kunder vid konsumtion. Attitydbeteendegapet stödjer också detta och 

menar att de egoistiska attributen måste uppnås för att hållbarhet ska bli avgörande för köpbe-
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slutet. För att öka konsumtionen av Bra Val-produkter är det därmed viktigt att dessa produk-

ter uppfyller de egoistiska attributen så väl som kundvärdena. För att Åhléns ska kunna öka 

den hållbara konsumtionen är det av stor betydelse att de tar hänsyn till och förmedlar ut det 

här.  
 

Åhléns konsumenter tycks vara intresserade av att handla fler Bra Val-produkter om de hade 

större kännedom om dessa. Mer information och breddat produktutbud är ett ansett tillväga-

gångssätt. Åhléns har försökt använda de två vägarna redan innan men deras försäljningsmål 

för Bra Val kommer inte att uppnås för 2015. Detta är ett tecken på en svaghet i deras strategi. 

En del av de kanaler de valt att använda vid kampanjen har från enkäten visats vara ineffek-

tiva, däribland sociala medier. En större satsning på hur de ska nå ut med informationen 

skulle troligen gynna Åhléns då potentiella kunder finns men kunskap saknas. När Åhléns 

lyckats med hur de ska kommunicera ut information och ökat produktutbudet inom olika va-

rukategorier kan konsumenter mer aktivt välja att göra ett Bra Val. Om konsumenternas efter-

frågan ökar på dessa produkter och därmed försäljningen, innebär det att de indirekt bidrar till 

social- och miljömässig utveckling till följd av att produkterna stödjer det. Ökad konsumtion 

innebär dessutom ökad försäljning för Åhléns vilket i sin tur leder till ökad ekonomisk ut-

veckling för företaget. På sikt innebär effektiv användning av dessa två enkla steg, informat-

ion och produktutbud, att Åhléns snabbare kommer att bidrar till en hållbar utveckling (Figur 

10).  
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Figur 10: Grafisk sammanställning av studiens resultat 
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7. Förslag på fortsatt forskning 
Förslag på vidare forskning är att undersöka om det är någon avvikelse i svar beroende på 

geografisk spridning samt om det är någon skillnad i inställning till hållbarhet och Bra Val 

beroende på om respondenten bor i en storstad, mindre stad eller på landsbygden. Vidare 

skulle en mer djupgående analys kunna genomföras för att se om svaren avviker beroende på 

vilken åldersgrupp de svarande tillhör.  

Intressant vore även att se mer specifikt hur enskilda respondenter besvarat de olika frågorna 

och analysera dessa individuellt. Ett exempel är att se om de som handlar hållbart ofta (flera 

gånger i månaden) tillhör de som hade kännedom om initiativet Bra Val sedan innan och un-

dersöka om dessa etiskt sinnade personer mer aktivt söker information om hållbara alternativ.  

Ett alternativ eller ett komplement till enkätundersökningen hade varit att ha fokusgrupper för 

att kunna få en bättre förståelse för konsumenters attityder till hållbara produkter samt om 

deras beteende skiljer sig från deras attityder.  

Avslutningsvis hade det varit intressant att göra en uppföljande studie om cirka ett år för att se 

om kännedomen kring Bra Val har förändrats och hur Åhléns vidare arbete med att nå ut med 

information och bredda produktutbudet möts av konsumenter.  
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9. Bilagor 

9.1 PowerPoint, Åhléns egen marknadsundersökning om Bra Val 
PowerPoint-bilderna mottogs via mail från Åhléns 
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9.2 Intervjuguider 

9.2.1 Tabell, Intervjuguide, Anita Falkenek Hållbarhetschef Åhléns 

Genomförd via telefon den 8 april 2015 
Intervju med Anita Falkenek, Hållbarhetschef 
Bakgrund 1. Är det okej att vi spelar in samtalet? 

 
 
 
Information kring Bra Val och intervjuobjektets arbete 
med Bra Val 

- Triple Bottom Line 
- 4*5-modellen 

2. Vill du berätta om din tjänst och vad som 
ingår i ditt arbete? 

3. Vill du kort beskriva vad Bra Val är, med 
egna ord? 

4. Hur skiljer sig produkter med denna Bra 
Val-märkning från andra produkter? 

5. Hur ser ert arbete ut med Bra Val? 
6. Är Bra val-produkter vanligen dyrare? 

 
Arbetet med Bra Val på varuhusen 

- 4*5- modellen 
 

7. Vi läste att ni har en utbildad hållbarhets-
ambassadör på varje varuhus som stöttar och 
informerar personal, hur arbetar personal på 
varuhusen mer i praktiken med Bra Val?  

 
 
Mål och framtidsplaner med Bra Val 

- Triple Bottom Line 
- 4*5-modellen 

 

8. Vad är ert mål med Bra Val? (Åhléns ska få 
en mer hållbar produktkedja/ locka kunder 
mer på grund av grönare alternativ?) 

9. Hur ser den framtida utvecklingen ut för Bra 
Val? Hur ser utvecklingen av produktutbu-
det ut? 

10. I 2013 års hållbarhets rapport för Åhléns 
läste vi att ett mål för slutet av 2015 var att 
Bra Val ska vara 10 % av den totala försälj-
ningen, något ni ansåg svåruppnåeligt, hur 
ser detta ut idag och vad är resultatet? 

11. Finns Bra Val på alla Åhléns varuhus? Både 
i Sverige och i Norge? 

 
 
Gällande Åhléns kunder och Bra Val 

- 4*5- modellen 
- Attitydbeteendegapet 

12. Tas det i åtanke att kunder har olika prefe-
renser kring produktattribut, är Bra Val tänkt 
att vara ett av dessa eller hur ser uppfatt-
ningen ut kring det? 

13. Vad vill ni att denna märkning ska tillföra 
kunden? 

14. Är det någon särskild målgrupp ni vänder er 
till? 

15. Hur förmedlar ni information gällande Bra 
Val till era kunder? 

16. Hur tror ni kundernas kännedom är kring 
Bra Val? 

17. Är ert mål att öka kundens medvetenhet 
kring Bra Val och försäljningen av dessa va-
ror, i så fall hur? 

 
 
Avslutning 

18. Finns det möjlighet att få kontakta dig ytter-
ligare framöver för vidare frågor när vi 
kommit längre i processen? 

19. Avslutningsvis, är det okej att vi använder 
oss av denna intervju som underlag till kan-
didatuppsatsen och använder ditt namn som 
källa?  

 
 



! 49!

9.2.2 Tabell, Intervjuguide, Lina Söderqvist Marknadschef Åhléns 

Genomförd via telefon den 5 maj 2015 
Intervju med Lina Söderqvist, Marknadschef 
Bakgrund 1. Är det okej att vi spelar in samtalet? 
 
 
Information kring Bra Val och intervjuobjektets arbete 
med Bra Val 

- Triple Bottom Line 
- 4*5-modellen 

 

2. Vill du berätta om din tjänst och vad som in-
går i ditt arbete? 

3. Vill du kort beskriva vad Bra Val är, med 
egna ord? 

4. Hur skiljer sig produkter med denna Bra Val-
märkning från andra produkter? 

5. Hur ser ert arbete, på marknadsavdelningen, 
ut med Bra Val? 

6. Vad är ert mål med Bra Val på marknadsav-
delningen? 

7. Är ni delaktiga i kundutskick? Vad som ska 
ingå med mera. Hur bestäms detta? 

8. Hur arbetar ni med att få ut information om 
ert hållbarhetsarbete och Bra Val till kunder? 

 
 
Mål och framtidsplaner med Bra Val 

- Triple Bottom Line 
- 4*5-modellen 

 
 

9. Vad är ert mål med Bra Val på marknadsav-
delningen? 

10. Har ni gemensamma mål avdelningar emel-
lan, exempelvis gällande hållbarhet? 

11. I 2013 års hållbarhets rapport för Åhléns 
läste vi att ett mål för slutet av 2015 var att 
Bra Val ska vara 10 % av den totala försälj-
ningen, något ni ansåg svåruppnåeligt, hur 
ser detta ut idag och vad är resultatet?  

12. Hur ser den framtida utvecklingen ut för Bra 
Val? Hur ser utvecklingen av produktutbudet 
ut? 

 
 
Gällande Åhléns kunder och Bra Val 

- 4*5-modellen 
- Attitydbeteendegapet 

13. Vad vill ni att denna märkning ska tillföra 
kunden? 

14. Är det någon särskild målgrupp ni vänder er 
till? 

15. Hur tror ni kundernas kännedom är kring Bra 
Val och upplever ni att den har förändrats? 

16. Är ert mål att öka kundens medvetenhet 
kring Bra Val och försäljningen av dessa va-
ror, i så fall hur? 

17. Vad tror du skulle kunna öka försäljningen 
av Bra Val-produkter och vad tror du är bästa 
sättet att förmedla information till kunden om 
Bra Val? 

18. Tas det i åtanke att kunder har olika preferen-
ser kring produktattribut, är Bra Val tänkt att 
vara ett av dessa eller hur ser uppfattningen 
ut kring det? 

19. Ser ni vanligen skillnad i försäljning efter ut-
skick/kampanj? 

 
 
Avslutning 

20. Finns det möjlighet att få kontakta dig ytter-
ligare framöver för vidare frågor när vi 
kommit längre i processen? 

21. Avslutningsvis, är det okej att vi använder 
oss av denna intervju som underlag till kan-
didatuppsatsen och använder ditt namn som 
källa? 
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9.2.3 Tabell, intervjuguide, Ulrika Fernstedt Sustainable Developer Åhléns 

Genomförd via telefon den 17 april 2015 
Intervju med Ulrika Fernstedt, Sustainable Developer 
Bakgrund 1. Är det okej att vi spelar in samtalet? 

 
 
 
Information kring Bra Val och intervjuobjektets arbete 
med Bra Val 

- Triple Bottom Line 

2. Vill du berätta om din tjänst och vad som in-
går i ditt arbete? 

3. Vill du kort beskriva vad Bra Val är, med 
egna ord? 

4. Hur skiljer sig produkter med denna märk-
ning från andra? 

5. Hur ser ert arbete ut med Bra Val? 

 
 
Mål och framtidsplaner med Bra Val 

- Triple Bottom Line 
- 4*5-modellen 

 

6. Har ni några särskilda mål gällande Bra Val 
som ni strävar efter att uppnå och hur utfor-
mas dessa mål? 

7. Har ni kortsiktiga-/långsiktiga mål? Kan du 
ge något exempel på dessa? 

8. Har ni gemensamma mål avdelningar emel-
lan, exempelvis gällande hållbarhet? 

9. Hur ser den framtida utvecklingen ut för Bra 
Val? Hur ser utvecklingen av produktutbudet 
ut? 

 
 
 
Gällande Åhléns kunder och Bra Val 

- 4*5- modellen 
- Attitydbeteendegapet 

10. Är ni delaktiga i kundutskick? Vad som ska 
ingår med mera. Hur bestäms detta? 

11. Vad vill ni att denna märkning ska tillföra 
kunden? 

12. Hur tror ni kundernas kännedom är kring Bra 
Val och upplever ni att den har förändrats? 

13. Vad tror du kunden värderar vid köp av en 
produkt? (Pris, hållbarhet, kvalitet etcetera)  

14. Hur arbetar ni med att få ut information om 
ert hållbarhetsarbete och Bra Val till kunder? 

15. Är ert mål att öka kundens medvetenhet 
kring Bra Val och försäljningen av dessa va-
ror, i så fall hur? 

 
 
Avslutning 

16. Finns det möjlighet att få kontakta dig ytter-
ligare framöver för vidare frågor när vi 
kommit längre i processen? 

17. Avslutningsvis, är det okej att vi använder 
oss av denna intervju som underlag till kan-
didatuppsatsen och använder ditt namn som 
källa?  

 



9.2.4 Tabell, Intervjuguide, Emma Kjellerby Hållbarhetsambassadör Åhléns 

Genomförd på Åhléns Uppsala den 22 april 2015 
Intervju med Emma Kjellerby, Hållbarhetsambassadör  
Bakgrund 1. Är det okej att vi spelar in samtalet? 
 
 
Information kring Bra Val och intervjuobjektets arbete 
med Bra Val 

- Triple Bottom Line 
- 4*5-modellen 

 

2. Vill du berätta om din tjänst och vad som in-
går i ditt arbete? 

3. Vill du kort beskriva vad Bra Val är, med 
egna ord? 

4. Hur skiljer sig produkter med denna märk-
ning från andra? 

5. Hur ser ditt arbete ut gentemot övrig perso-
nal, arbetar du med att informera personalen? 
Uppmanar du dem att förmedla vidare Bra 
Val? 

6. Upplever du att butikspersonal förmedlar in-
formation om Bra Val och de produktalterna-
tiv som finns? 

7. Hur hålls personalen uppdaterad om nya Bra 
Val produkter? 

8. Är personalen medvetna om att ett mål för 
Åhléns är att öka försäljning av Bra Val så att 
den uppnår 10 % av den totala försäljningen? 

9. Vad tror du skulle kunna öka försäljningen 
av Bra Val varor? 

 
Mål och framtidsplaner med Bra Val 

- Triple Bottom Line 
- 4*5-modellen 

 

10. Har ni några särskilda mål på varuhuset, 
kortsiktiga-/långsiktiga? Kan du ge något ex-
empel på dessa? 

11. Hur ser framtida förmedlandet av Bra Val ut 
på varuhuset? Har ni några särskilda planer i 
åtanke? 

 
 
Gällande Åhléns kunder och Bra Val 

- 4*5-modellen 
Attitydbeteendegapet 

12. Hur tror ni kundernas kännedom är kring Bra 
Val och upplever ni att den har förändrats? 

13. Känner du till om kunder efterfrågar hållbara 
produkter och specifikt Bra Val produkter? 
Har du sett en ökning den senaste tiden? 

14. Upplever du en skillnad i efterfrågan mellan 
olika produktkategorier?  

15. Är ert mål att öka kundens medvetenhet 
kring Bra Val och försäljningen av dessa va-
ror, i så fall hur? 

16. Vad tror du är bästa sättet att förmedla in-
formation till kunden om Bra Val? 

17. Vad tror du kunden värderar vid köp av en 
produkt? (Pris, hållbarhet, kvalitet etcetera)  

 
 

Avslutning 

18. Finns det möjlighet att få kontakta dig ytter-
ligare framöver för vidare frågor när vi 
kommit längre i processen? 

19. Avslutningsvis, är det okej att vi använ-
der oss av denna intervju som underlag 
till kandidatuppsatsen och använder ditt 
namn som källa? 
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9.3 Tabell, frågeguide för enkät 
 
Enkätfrågor 

Respondentens relation till Åhléns 1. Handlar du hos Åhléns?  
2. Är du klubbmedlem hos Åhléns? 

Bakgrund 
 

3. Kön?  
4. Ålder? 
5. Jag bor i? 
6. Jag köper kläder och leksaker till barn mellan 0-
12 år  

Hur viktiga olika produktattribut är vid konsumt-
ion, generellt sett.  

- 4*5-modellen 
- Attitydbeteendegapet 

7. Hur viktigt är Pris för dig vid konsumtion? 
8. Hur viktigt är Kvalitet för dig vid konsumtion? 
9. Hur viktigt är Design för dig vid konsumtion? 
10. Hur viktigt är Sättet produkten är framställd på, 
för dig vid konsumtion? 
11. Hur viktigt är Varumärke för dig vid konsumt-
ion? 
12. Hur viktigt är Funktion för dig vid konsumtion? 

Hur viktigt är hållbarhet, generellt sett, i teorin och 
praktiken.  
        -       Attitydbeteendegapet 

13. Hur viktigt är det för dig att ett företag som 
säljer produkter arbetar aktivt med hållbarhetsfrå-
gor? 
14. Vid beslutsfattande och köp av en produkt, tar 
du i åtanke om butiken arbetar med hållbarhetsfrå-
gor? 

Hur ofta respondenterna medvetet köper hållbara 
produkter.  

15. Hur ofta, under det senaste året, har du medvetet 
köpt en hållbar/miljömedveten/ekologisk produkt? 

Hur din omgivning påverkar dig vid köp av håll-
bara produkter. 

- Attitydbeteendegapet 
- Teorin om Planerat Beteende 

16. I vilken utsträckning tror du att din närmsta 
familj påverkar dig när du köper hållbara produkter? 
17. I vilken utsträckning tror du att din släkt påver-
kar dig när du köper hållbara produkter? 
18. I vilken utsträckning tror du att dina vänner 
påverkar dig när du köper hållbara produkter? 
19. I vilken utsträckning tror du att dina kolle-
gor/studiekamrater påverkar dig när du köper håll-
bara produkter? 
20. I vilken utsträckning tror du att media påverkar 
dig när du köper hållbara produkter? 

Inflytelserika faktorer vid köp av hållbara produk-
ter. 

- Teorin om Planerat Beteende 

21. I vilken utsträckning är Miljön viktig för dig, 
när du köper hållbara produkter? 
22. I vilken utsträckning är det viktigt för dig att 
Gynna lokala producenter när du köper hållbara 
produkter? 
23. I vilken utsträckning är Kommande generationer 
viktigt för dig när du köper hållbara produkter? 
24. I vilken utsträckning är Kvaliteten viktig för dig 
när du köper hållbara produkter? 
25. I vilken utsträckning upplever du Bättre själv-
känsla när du köper hållbara produkter? 

Orsaker till att respondenten sällan/aldrig köper 
hållbara produkter.  

- 4*5-modellen 
- Teorin om Planerat Beteende 

26. I vilken utsträckning är Dåligt utbud orsaken till 
att du sällan/aldrig köper hållbara produkter?  
27. I vilken utsträckning är För höga priser orsaken 
till att du sällan/aldrig köper hållbara produkter? 
28. I vilken utsträckning är Brist av intresse orsaken 
till att du sällan/aldrig köper hållbara produkter? 
29. I vilken utsträckning är Tidspress orsaken till att 
du sällan/aldrig köper hållbara produkter? 
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30. I vilken utsträckning är Brist av kunskap till att 
du sällan/aldrig köper hållbara produkter? 
31. I vilken utsträckning är Brist på information från 
butik orsaken till att du sällan/aldrig köper hållbara 
produkter? 

Generella frågor om Åhléns hållbarhetsarbete och 
mer specifikt kring Bra Val och kommunikations-
kanalerna.  
        -      4*5-modellen 

32. Hur upplever du att Åhléns arbetar med hållbar-
het? 
33. Har du tagit del av information kring Åhléns 
hållbarhetsarbete? 
34. Har du hört talats om Åhléns initiativ Bra Val? 
35. Om ja på föregående fråga: Hur har du tagit del 
av denna information? 
36. Om du svarade Annat på föregående fråga, vad 
är detta? 

Eventuella faktorer vilka kan bidra till att respon-
denterna köper fler Bra Val- produkter 

- 4*5-modellen 
 

 

37.  I vilken utsträckning tror du att du mer aktivt 
skulle köpa Bra Val-produkter om du hade bättre 
kännedom kring dessa? 
38. I vilken utsträckning tror du att Tydligare märk-
ning på produkt skulle bidra till att du köper fler Bra 
Val-produkter? 
39. I vilken utsträckning tror du att Bättre informat-
ionsskyltar i butik skulle bidra till att du köper fler 
Bra Val-produkter? 
40. I vilken utsträckning tror du att Mer information 
från butikspersonal skulle bidra till att du köper fler 
Bra Val-produkter? 
41. I vilken utsträckning tror du att Fler erbjudanden 
på Bra Val-produkter skulle bidra till att du köper 
fler av dessa? 
42. I vilken utsträckning tror du att Särskilda sekt-
ioner skulle bidra till att du köper fler Bra Val-
produkter? 
43. I vilken utsträckning tror du att Större utbud 
skulle bidra till att du köper fler Bra Val-produkter? 

Attityd och beteende gällande hållbar konsumtion. 
       -        Attitydbeteendegapet 

44. Hur viktigt tänker du att hållbarhet är som egen-
skap hos en produkt? 
45. Utifrån föregående fråga, hur ofta baserar du ditt 
köp av en produkt på egenskapen hållbarhet? 

Hur viktigt hållbarhet är vid köp av produk-
ter utifrån Åhléns olika avdelningar. 

- Attitydbeteendegapet 
 

46. Vid köp av produkter från Modebranschen, hur 
viktigt är det för dig att de är framtagna hållbart? 
47. Vid köp av produkter från Skönhetsbranschen, 
hur viktigt är det för dig att de är framtagna håll-
bart? 
48. Vid köp av produkter från Inredningsbranschen, 
hur viktigt är det för dig att de är framtagna håll-
bart? 
49. Vid köp av produkter från ”Underhållnings-
branschen”, hur viktigt är det för dig att de är fram-
tagna hållbart? 
50. Om du handlar Barnprodukter till barn mellan 
åldrarna 0-12 år, i vilken utsträckning är det viktigt 
att de är framtagna hållbart? 

Hur prioriteras egenskaper som pris, kvalitet, mär-
keskännedom framför hållbarhet, utifrån Åhléns 
olika avdelningar. 

- Attitydbeteendegapet 
 

51. I vilken utsträckning prioriterar du vanligen pris, 
kvalitet och märkeskännedom framför hållbarhet 
vid köp av Mode?  
52. I vilken utsträckning prioriterar du vanligen pris, 
kvalitet och märkeskännedom framför hållbarhet 
vid köp av Skönhetsprodukter? 
53. I vilken utsträckning prioriterar du vanligen pris, 
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kvalitet och märkeskännedom framför hållbarhet 
vid köp av Inredning? 
54. I vilken utsträckning prioriterar du vanligen pris, 
kvalitet och märkeskännedom framför hållbarhet 
vid köpa av Underhållning? 
55. Om du handlar Barnprodukter till barn mellan 0-
12 år, i vilken utsträckning prioriterar du vanligen 
pris, kvalitet, märkeskännedom framför hållbarhet? 
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9.4 Grafiskt redovisade enkätresultat 

55%!

45%!

2.!Är!du!klubbmedlem!hos!Åhléns?!

Ja!(!238!

Nej!(!193!

100%!

0%!

1.!Handlar!du!hos!Åhléns!

Ja!(!431!

Nej!(!0!

63%!

37%!

3.!Kön!

Kvinna!(!271!

Man!(!160!
58%!

38%!

4%! 0%!
4.!Åldersgrupp!

(25!

26(50!

51(75!

76(!

20%!

80%!

6.!Jag!köper!kläder!och!leksaker!till!barn!
mellan!0(12!år?!

Ja!(!87!

Nej!(!344!
Inte!
alls!

viktigt:!
1!

2! 3! 4!

Mycke
t!

viktigt:!
5!

Serie1! 5! 19! 119! 177! 111!

1,2%!
4,4%!

27,6%!

41,1%!

25,8%!

0!
50!
100!
150!
200!

An
ta
l&

7.!Hur!viktigt!är!Pris!för!dig!vid!
konsumtion?!

Inte!
alls!

viktigt:!
1!

2! 3! 4!
Mycket!
viktigt:!
5!

Serie1! 1! 4! 70! 208! 148!

0,2%! 0,9%! 16,2%!

48,3%!

34,3%!

0!
50!
100!
150!
200!
250!

An
ta
l&

8.!Hur!viktigt!är!Kvalité!för!dig!vid!
konsumtion?!

Inte%alls%
vikKgt:%1% 2% 3% 4%

Mycket%
vikKgt:%5%

Serie1% 5% 30% 80% 167% 149%

1,2%% 7%%

18,6%%

38,7%%
34,6%%

0%

50%

100%

150%

200%

An
ta
l&

9.%Hur%vikKgt%är%Design%för%dig%vid%
konsumKon?%
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Inte!
alls!

viktigt:!
1!

2! 3! 4!
Mycket!
viktigt:!
5!

Serie1! 32! 84! 160! 116! 39!

7,4%!
19,5%!

37,1%!
26,9%!

9%!0!
50!
100!
150!
200!

An
ta
l&

10.!Hur!viktigt!är!sättet!produkten!är!
framställd!på,!för!dig!vid!konsumtion?!

Inte!
alls!

viktigt:!
1!

2! 3! 4!
Mycket!
viktigt:!
5!

Serie1! 45! 82! 148! 130! 26!

10,4%!
19%!

34,3%!
30,2%!

6%!0!

50!

100!

150!

200!

An
ta
l&

11.!Hur!viktigt!är!Varumärke!för!dig!vid!
konsumtion?!

Inte!alls!
viktigt:!
1!

2! 3! 4!
Mycket!
viktigt:!
5!

Serie1! 3! 18! 77! 203! 130!

0,7%! 4,2%! 17,9%!

47,1%!

30,2%!

0!
50!
100!
150!
200!
250!

An
ta
l&

12.!Hur!viktigt!är!Funktion!för!dig!vid!
konsumtion?!

Inte%alls%
vikKgt:%

1%
2% 3% 4%

Mycket%
vikKgt:%

5%

Serie1% 45% 74% 129% 121% 62%

10,4%%
17,2%%

29,9%% 28,1%%

14,4%%

0%

50%

100%

150%

An
ta
l&

13.%Hur%vikKgt%är%det%för%dig%aD%eD%företag%
som%säljer%produkter%arbetar%akKvt%med%

hållbarhetsfrågor?%%

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4! Mycket

:!5!

Serie1! 113! 109! 104! 81! 24!

26,2%! 25,3%! 24,1%!
18,8%!

5,6%!

0!
20!
40!
60!
80!
100!
120!

An
ta
l&

14.!Vid!beslutsfattande!och!köp!av!en!
produkt,!tar!du!i!åtanke!om!butiken!
arbetar!med!hållbarhetsfrågor?!

6%!

19%!

29%!

42%!

4%!

15.!Hur!ofta,under!det!senaste!året,!har!
du!medvetet!köpt!en!hållbar/

miljömedveten/ekologisk!produkt?!!
Aldrig!(!26!

Sällan!(!83!

Ibland!(!125!

Ofta!(regelbundet!varje!
månad)!(!182!
Vet!ej!(!15!

Inte!
alls!:!1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Serie1! 109! 84! 109! 89! 40!

25,3%!
19,5%!

25,3%!
20,6%!

9,3%!
0!

50!

100!

150!

An
ta
l&

16.!I!vilken!utsträckning!tror!du!att!din!
närmsta!familj!påverkar!dig!vid!köp!av!

hållbara!produkter?!
!

Inte%
alls:%1% 2% 3% 4%

Mycket%
stor:%5%

Serie1% 206% 107% 71% 40% 7%

47,8%%

24,8%%
16,5%% 9,3%% 1,6%%

0%

100%

200%

300%

An
ta
l&

17.%I%vilken%utsträckning%tror%du%aD%din%
släkt%påverkar%dig%vid%köp%av%hållbara%

produkter?%
%
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Inte!
alls:!1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Serie1! 124! 116! 117! 63! 11!

28,8%! 26,9%! 27,1%!

14,6%!
2,6%!

0!

50!

100!

150!

An
ta
l&

19.!I!vilken!utsträckning!tror!du!att!dina!
kollegor/studiekamrater!påverkar!dig!

vid!köp!av!hållbara!produkter?&
!!

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Serie1! 80! 120! 112! 93! 26!

18,6%!

27,8%! 26%!
21,6%!

6%!0!

50!

100!

150!

An
ta
l&

18.&I!vilken!utsträckning!tror!du!att!dina!
vännner!påverkar!dig!vid!köp!av!hållbara!

produkter?&

!&
&

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Serie1! 45! 83! 138! 136! 29!

10,4%!
19,3%!

32%! 31,6%!

6,7%!0!

50!

100!

150!

An
ta
l&

20.!I!vilken!utsträckning!tror!du!att!media!
påverkar!dig!vid!köp!av!hållbara!

produkter?!

Inte%alls:%
1% 2% 3% 4%

Mycket%
stor:%5%

Serie1% 25% 40% 96% 157% 113%

5,8%% 9,3%%
22,3%%

36,4%%

26,2%%

0%

50%

100%

150%

200%

An
ta
l&

21.%I%vilken%utsträckning%är%Miljön%vikKg%
för%dig%när%du%köper%hållbara%produkter?&

%

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Serie1! 53! 49! 115! 140! 74!

12,3%! 11,4%!

26,7%!
32,5%!

17,2%!

0!

50!

100!

150!

An
ta
l&

22.!I!vilken!utsträckning!är!det!viktig!för!
dig!att!Gynna!lokala!producenter!när!du!

köper!hållbara!produkter?&
!!

Inte!alls:!
1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Serie1! 38! 63! 103! 126! 101!

8,8%!
14,6%!

23,9%!
29,2%!

23,4%!

0!

50!

100!

150!

An
ta
l&

23.!I!vilken!utsträckning!är!Kommande!
generationer!viktig!för!dig!när!du!köper!

hållbara!produkter?&
!

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Serie1! 10! 11! 63! 192! 155!

2,3%! 2,6%! 14,6%!

44,5%!
36%!

0!

100!

200!

300!

An
ta
l&

24.!I!vilken!utsträckning!är!Kvalitén!
viktig!för!dig!när!du!köper!hållbara!

produkter?&
!

Inte%alls:%
1% 2% 3% 4%

Mycket%
stor:%5%

Serie1% 75% 51% 104% 129% 72%

17,4%%
11,8%%

24,1%%
29,9%%

16,7%%

0%

50%

100%

150%

An
ta
l&

25.%I%vilken%utsträckning%upplever%du%
BäDre%Självkännsla%när%du%köper%hållbara%

produkter?%
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Inte!
alls:!1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Serie1! 75! 77! 121! 119! 39!

17,4%! 17,9%!

28,1%! 27,6%!

9%!
0!

50!

100!

150!

An
ta
l&

26.!I!vilken!utsträckning!är!Dåligt!utbud!
orsaken!till!att!du!sällan/aldrig!köper!

hållbara!produkter?&&&
!!!

Inte!alls:!
1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Serie1! 26! 36! 81! 142! 146!

6%! 8,4%!
18,8%!

32,9%! 33,9%!

0!
50!
100!
150!
200!

An
ta
l&

27.&I!vilken!utsträckning!är!Brist!av!
intresse!orsaken!till!att!du!sällan/aldrig!

köper!hållbara!produkter?&&&

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Serie1! 118! 103! 107! 66! 37!

27,4%! 23,9%! 24,8%!
15,3%!

8,6%!
0!

50!

100!

150!

An
ta
l&

28.!I!vilken!utsträckning!är!Brist!av!
intresse!orsaken!till!att!du!sällan/aldrig!

köper!hållbara!produkter?&!!

Inte%alls:%
1% 2% 3% 4%

Mycket%
stor:%5%

Serie1% 164% 99% 85% 71% 12%

38,1%%

23%% 19,7%%
16,5%%

2,8%%
0%

100%

200%

An
ta
l&

29.%I%vilken%utsträckning%är%Tidspress%
orsaken%Kll%aD%du%sällan/aldrig%köper%

hållbara%produkter?&%&
%

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Serie1! 91! 89! 122! 104! 25!

21,1%! 20,6%!

28,3%!
24,1%!

5,8%!0!

50!

100!

150!

An
ta
l&

30.!I!vilken!utsträckning!är!Brist!av!
kunskap!orsaken!till!att!du!sällan/aldrig!

köper!hållbara!produkter?!!

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Serie1! 71! 78! 150! 100! 32!

16,5%! 18,1%!

34,8%!

23,2%!

7,4%!0!

50!

100!

150!

200!

An
ta
l&

31.!I!vilken!utsträckning!är!Brist!på!
information!från!butik!orsaken!till!att!

du!sällan/aldrig!köper!hållbara!
produkter?!

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4!

Mycket!
aktivt:!
5!

Serie1! 58! 89! 230! 47! 7!

13,5%! 20,6%!

53,4%!

10,9%! 1,6%!0!
50!
100!
150!
200!
250!

An
ta
l&

32.!Hur!upplever!du!att!Åhkéns!arbetar!
med!hållbarhet?!!!

12%!

78%!

10%!

33.!Har!du!tagit!del!av!information!kring!
Åhléns!Hållbarhetsarbete?!!

Ja!(!51!
Nej!(!337!
Vet!ej!(!43!
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11,6%!
6,7%!
6,3%!
7%!
10,2%!

2,1%!
4,2%!

1,6%!
71,7%!

0! 50! 100! 150! 200! 250! 300! 350!

Reklam!(medier,!planscher!etc.)!
Åhléns!hemsida!

Email/Nyhetsbrev!
Hemskick!

I!butik!
Familj/Släkt/Vänner/Kollegor/

Sociala!medier!
Annat!
Nej!

Reklam!
(medier,!
plansche
r!etc.)!

Åhléns!
hemsida!

Email/
Nyhetsbr

ev!

Hemskic
k! I!butik!

Familj/
Släkt/
Vänner/
Kollegor

/
Studieka
mrater!

Sociala!
medier! Annat! Nej!

Serie1! 50! 29! 27! 30! 44! 9! 18! 7! 309!

35.!Om!Ja!på!föregående!fråga:!Hur!har!du!tagit!del!av!denna!
information?!!

14%!

75%!

11%!

34.!Har!du!hört!talats!om!Åhléns!
initiativ!Bra!Val?!

Ja(!60!

Nej!(!324!

Ja,!men!är!
osäker!på!
vad!det!
innebär!(!47!

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Serie1! 36! 58! 135! 157! 45!

8,4%! 13.5%!

31.3%!
36,4%!

10,4%!
0!
50!
100!
150!
200!

An
ta
l&

37.!I!vilken!utsträckning!tror!du!att!
du!skulle!köpa!Vler!Bra!Val(
produkter!om!du!hade!bättre!
kännedom!kring!dessa?!!!

Inte%
alls:%1% 2% 3% 4%

Mycket%
stor:%5%

Serie1% 42% 51% 104% 149% 85%

9,7%% 11,8%%

24,1%%

34,6%%

19,7%%

0%

50%

100%

150%

200%

An
ta
l&

38.%I%vilken%utsträckning%tror%du%aD%
Tydligare%märkning%på%produkt%skulle%
bidra%Kll%aD%du%köper%fler%Bra%ValV

produkter?%
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Inte!
alls:!1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Serie1! 34! 48! 101! 153! 95!

7,9%! 11,1%!

23,4%!

35,5%!

22%!

0!

50!

100!

150!

200!

An
ta
l&

39.!I!vilken!utsträckning!tror!du!att!
Bättre!informationsskyltar!i!butik!
skulle!bidra!till!att!du!köper!Vler!Bra!

Val(produkter?!

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4!

Mycke
t!stor:!
5!

Serie1! 67! 84! 109! 110! 61!

15,5%! 19,5%!
25,3%! 25,5%!

14,2%!
0!
50!
100!
150!

An
ta
l&

40.!I!vilken!utsträckning!tror!du!att!
Mer!informations!från!butikspersonal!
skulle!bidra!till!att!du!köper!Vler!Bra!

Val(produkter?!!

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4!

Mycke
t!stor:!
5!

Serie1! 24! 23! 101! 155! 128!

5,6%! 5,3%!

23,4%!
36%!

29,7%!

0!
50!
100!
150!
200!

An
ta
l&

41.!I!vilken!utsträckning!tror!du!att!
Fler!erbjudande!på!Bra!Val(produkter!
skulle!bidra!till!att!du!köper!Vler!av!

dessa?!

Inte%
alls:%1% 2% 3% 4%

Mycket%
stor:%5%

Serie1% 67% 72% 137% 105% 50%

15,5%% 16,7%%

31,8%%

24,4%%

11,6%%

0%

50%

100%

150%
An

ta
l&

42.%I%vilken%utsträckning%tror%du%aD%
Större%utbud%skulle%bidra%Kll%aD%du%köper%

fler%Bra%ValVprodukter?%
&&

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4!

Mycke
t!stor:!
5!

Serie1! 28! 24! 121! 157! 101!

6,5%! 5,6%!

28,1%!
36,4%!

23,4%!

0!
50!
100!
150!
200!

An
ta
l&

43.!I!vilken!utsträckning!tror!du!att!
Större!utbud!skulle!bidra!till!att!du!
köper!Vler!Bra!Val(produkter?!

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4!

Mycket!
viktigt:!
5!

Serie1! 20! 37! 109! 172! 93!

4,6%! 8,6%!

25,3%!

39,3%!

21,6%!

0!

50!

100!

150!

200!

An
ta
l&

44.!Hur!viktigt!tänker!du!att!hållbarhet!
som!egenskap!är!hos!en!produkt?!

Aldrig
:!1! 2! 3! 4!

Alltid!
(när!
möjlig
heten!
Vinns)
:!5!

Serie1! 50! 89! 153! 117! 22!

11,6%! 20,6%!
35,5%!

27,1%!
5,1%!0!

50!
100!
150!
200!

An
ta
l&

45.!Utifrån!föregående!fråga,!hur!ofta!
baserar!du!ditt!köp!av!en!produkt!på!

egenskapen!hållbarhet?!
!
!

Inte%
alls%:%1% 2% 3% 4%

Mycket%
vikKgt:%

5%

Serie1% 60% 97% 133% 114% 27%

13,3%%
22,5%%

30,9%%
26,5%%

6,3%%
0%

50%

100%

150%

An
ta
l&

46.%Om%du%köper%produkter%från%
Modebranschen,%hur%vikKgt%är%det%för%dig%

aD%de%är%framtagna%hållbart?%
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Inte!
alls:!1! 2! 3! 4!

Mycket!
viktigt:!
5!

Serie1! 50! 61! 146! 119! 55!

11,6%! 14,2%!

33,9%!
27,6%!

12,8%!
0!
50!
100!
150!
200!

An
ta
l&

47.!Om!du!köper!produkter!från!
Skönhetsbranschen,!hur!viktigt!är!det!för!

dig!att!de!är!framtagna!hållbart?!

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4!

Mycke
t!

viktigt
:!5!

Serie1! 69! 95! 140! 94! 33!

16%!
22%!

32,5%!
21,8%!

7,7%!
0!
50!
100!
150!

An
ta
l&

48.!Om!du!köper!produkter!från!
Inredningsbranschen,!hur!viktigt!är!det!för!

dig!att!de!är!framtagna!hållbart?!

!

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4!

Mycket!
viktigt:!
5!

Serie1! 134! 104! 136! 40! 17!

31,1%!
24,1%!

31,6%!

9,3%! 3,9%!
0!

50!

100!

150!

An
ta
l&

49.!Om!du!köper!produkter!från!
"Underhållningsbranschen",!hur!viktigt!är!det!

för!dig!att!de!är!framtagna!hållbart?!

Inte%alls:%
1% 2% 3% 4%

Mycket%
vikKgt:%

5%

Serie1% 48% 28% 66% 78% 63%

17%% 9,9%%
23,3%% 27,6%% 22,3%%

0%

50%

100%

An
ta
l&

50.%Om%du%handlar%Barnprodukter%Kll%barn%
mellan%åldrarna%0V12%år,%i%vilken%

utsträckning%är%det%vikKgt%aD%de%är%
framtagna%hållbart?%

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Serie1! 12! 22! 86! 164! 147!

2,8%! 5,1%!
20%!

38,1%! 34,1%!

0!
50!
100!
150!
200!

An
ta
l&

51.!I!vilken!utsträckning!prioriterar!du!
vanligen!pris,!kvalité,!märkeskännedom!
framför!hållbarhet!vid!köp!av!Mode?!

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Antal! 21! 54! 108! 143! 105!

4,9%! 12,5%!
25,1%!

33,2%!
24,4%!

0!
50!
100!
150!
200!

An
ta
l&

52.!I!vilken!utsträckning!prioriterar!du!
vanligen!pris,!kvalité,!märkeskännedom!

framför!hållbarhet!vid!köp!av!
Skönhetsprodukter?!!

Inte!
alls:!1! 2! 3! 4! Mycket!

stor:!5!

Antal! 17! 45! 111! 119! 139!
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9.5 Deskriptiv statistik till enkätsvar 
 

Enkätfrågor Typvärde Median 
1. Handlar du hos Åhléns? Ja Ja 
2. Är du klubbmedlem hos Åhléns? Ja Ja 
3. Kön?  Kvinna Kvinna 
4. Ålder? - 25 -25 
5. Jag bor i? - - 
6. Jag köper kläder och leksaker till barn mellan 0-12 år  Nej Nej 
7. Hur viktigt är Pris för dig vid konsumtion? 4 4 
8. Hur viktigt är Kvalitet för dig vid konsumtion? 4 4 
9. Hur viktigt är Design för dig vid konsumtion? 4 4 
10. Hur viktigt är Sättet produkten är framställd på, för dig vid 
konsumtion? 

3 3 

11. Hur viktigt är Varumärke för dig vid konsumtion? 3 3 
12. Hur viktigt är Funktion för dig vid konsumtion? 4 4 
13. Hur viktigt är det för dig att ett företag som säljer produk-
ter arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor? 

 
3 

 
3 

14. Vid beslutsfattande och köp av en produkt, tar du i åtanke 
om butiken arbetar med hållbarhetsfrågor? 

 
1 

 
2 

15. Hur ofta, under det senaste året, har du medvetet köpt en 
hållbar/miljömedveten/ekologisk produkt? 

 
Ofta 

 
Ofta 

16. I vilken utsträckning tror du att din närmsta familj påver-
kar dig när du köper hållbara produkter? 

 
1 & 3 

 
3 

17. I vilken utsträckning tror du att din släkt påverkar dig när 
du köper hållbara produkter? 

1 2 

18. I vilken utsträckning tror du att dina vänner påverkar dig 
när du köper hållbara produkter? 

2 3 

19. I vilken utsträckning tror du att dina kolle-
gor/studiekamrater påverkar dig när du köper hållbara produk-
ter? 

 
1 

 
2 

20. I vilken utsträckning tror du att media påverkar dig när du 
köper hållbara produkter? 

3 3 

21. I vilken utsträckning är Miljön viktig för dig, när du köper 
hållbara produkter? 

4 4 

22. I vilken utsträckning är det viktigt för dig att Gynna lokala 
producenter när du köper hållbara produkter? 

4 3 

23. I vilken utsträckning är Kommande generationer viktigt 
för dig när du köper hållbara produkter? 

4 4 

24. I vilken utsträckning är Kvaliteten viktig för dig när du 
köper hållbara produkter? 

4 4 

25. I vilken utsträckning upplever du Bättre självkänsla när du 
köper hållbara produkter? 

4 3 

26. I vilken utsträckning är Dåligt utbud orsaken till att du 
sällan/aldrig köper hållbara produkter?  

3 3 

27. I vilken utsträckning är För höga priser orsaken till att du 
sällan/aldrig köper hållbara produkter? 

5 4 

28. I vilken utsträckning är Brist av intresse orsaken till att du 
sällan/aldrig köper hållbara produkter? 

1 2 

29. I vilken utsträckning är Tidspress orsaken till att du säll-
an/aldrig köper hållbara produkter? 

1 2 

30. I vilken utsträckning är Brist av kunskap till att du säll-
an/aldrig köper hållbara produkter? 

3 3 

31. I vilken utsträckning är Brist på information från butik 
orsaken till att du sällan/aldrig köper hållbara produkter? 

3 3 

32. Hur upplever du att Åhléns arbetar med hållbarhet? 3 3 
33. Har du tagit del av information kring Åhléns hållbarhets-
arbete? 

Nej Nej 
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34. Har du hört talats om Åhléns initiativ Bra Val? Nej Nej 
35. Om ja på föregående fråga: Hur har du tagit del av denna 
information? 

Nej Nej 

36. Om du svarade Annat på föregående fråga, vad är detta? - - 
37. I vilken utsträckning tror du att du mer aktivt skulle köpa 
Bra Val-produkter om du hade bättre kännedom kring dessa? 

4 3 

38. I vilken utsträckning tror du att Tydligare märkning på 
produkt skulle bidra till att du köper fler Bra Val-produkter? 

4 4 

39. I vilken utsträckning tror du att Bättre informationsskyltar 
i butik skulle bidra till att du köper fler Bra Val-produkter? 

4 4 

40. I vilken utsträckning tror du att Mer information från bu-
tikspersonal skulle bidra till att du köper fler Bra Val-
produkter? 

 
4 

 
3 

41. I vilken utsträckning tror du att Fler erbjudanden på Bra 
Val-produkter skulle bidra till att du köper fler av dessa? 

4 4 

42. I vilken utsträckning tror du att Särskilda sektioner skulle 
bidra till att du köper fler Bra Val-produkter? 

3 3 

43. I vilken utsträckning tror du att Större utbud skulle bidra 
till att du köper fler Bra Val-produkter? 

4 4 

44. Hur viktigt tänker du att hållbarhet är som egenskap hos 
en produkt? 

4 4 

45. Utifrån föregående fråga, hur ofta baserar du ditt köp av en 
produkt på egenskapen hållbarhet? 

3 3 

46. Vid köp av produkter från Modebranschen, hur viktigt är 
det för dig att de är framtagna hållbart? 

3 3 

47. Vid köp av produkter från Skönhetsbranschen, hur viktigt 
är det för dig att de är framtagna hållbart? 

3 3 

48. Vid köp av produkter från Inredningsbranschen, hur vik-
tigt är det för dig att de är framtagna hållbart? 

3 3 

49. Vid köp av produkter från ”Underhållningsbranschen”, hur 
viktigt är det för dig att de är framtagna hållbart? 

3 2 

50. Om du handlar Barnprodukter till barn mellan åldrarna 0-
12 år, i vilken utsträckning är det viktigt att de är framtagna 
hållbart? 

 
4 

 
3 

51. I vilken utsträckning prioriterar du vanligen pris, kvalitet 
och märkeskännedom framför hållbarhet vid köp av Mode?  

4 4 

52. I vilken utsträckning prioriterar du vanligen pris, kvalitet 
och märkeskännedom framför hållbarhet vid köp av Skön-
hetsprodukter? 

 
4 

 
4 

53. I vilken utsträckning prioriterar du vanligen pris, kvalitet 
och märkeskännedom framför hållbarhet vid köp av Inred-
ning? 

 
5 

 
4 

54. I vilken utsträckning prioriterar du vanligen pris, kvalitet 
och märkeskännedom framför hållbarhet vid köpa av Under-
hållning? 

 
5 

 
4 

55. Om du handlar Barnprodukter till barn mellan 0-12 år, i 
vilken utsträckning prioriterar du vanligen pris, kvalitet, mär-
keskännedom framför hållbarhet? 

 
3 

 
3 

 


