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50 shades of green:  

Leder miljöomsorg till skepsis eller gillande av grön reklam? 

 
Dara Vongnongvar 

 

 
Sammanfattning. Syftet med studien var explorativt och ämnade undersöka 

ifall det fanns ett direkt samband mellan miljöomsorg och skepsis mot grön 

bil-, kött- och klädreklam ur ett generellt perspektiv. 90 personer deltog i en 

enkätundersökning och den erhållna kvantitativa data analyserades med 

korrelations- och regressionsanalyser. Resultaten kunde inte påvisa ett direkt 

samband mellan miljöomsorg och skepsis till grön bil-, kött- och klädreklam. 

Däremot visade sig kontrollvariabeln allmän skepsis mot reklam ha ett 

signifikant positivt samband med skepsis till grön reklam inom respektive 

produktkategori. Slutsatserna var att miljömedvetna konsumenter var mer 

skeptiska till reklam över lag, men inte mer skeptiska mot en specifik typ av 

grön reklam. Framtida forskning skulle kunna utveckla den befintliga studien 

genom att utöka antalet produktkategorier och se till sambanden med allmän 

skepsis mot reklam, då denna verkar ”spilla över” på skepsis mot grön reklam.  

 

 

Tidigare i år fälldes biltillverkaren BMW för vilseledande reklam av 

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) (Jonsson, 2021). BMW hade köpt en 

helsidesannons i en upplaga av Dagens Nyheter som ägnades åt klimatkrisen och där 

Greta Thunberg var redaktör (Jonsson, 2021). Annonsen förde tankarna till Greta 

Thunbergs skolstrejksskyltar, med påståendet om att biltillverkaren är världens bästa 

bilmärke för klimatet (Jonsson, 2021). BMW anmäldes av såväl miljöorganisationen 

Greenpeace som privatpersoner för vilseledande annonsering, och RON ansåg att 

reklamen innehöll ett vilseledande påstående (Jonsson, 2021).  

Grön reklam är på frammarsch och miljöpåståenden utgör en allt större del av 

många företags kommunikations- och marknadsföringsstrategi (Konsumentverket, 

2021). Samtidigt visar en EU-granskning att nästan hälften av de granskade 

miljöpåståendena i reklam visade sig vara överdrivna, vilseledande eller vaga (EU-

kommissionen, 2021). Hur trovärdig upplevs grön reklam vara av konsumenter? Varierar 

trovärdigheten med bransch? Och finns det någon skillnad i hur den uppfattas utifrån grad 

av miljöomsorg? Syftet med arbetet ämnar undersöka det direkta sambandet mellan 

miljöomsorg och skepsis till grön reklam från olika produktkategorier som är 

klassificerade som koldioxidintensiva.  

Marknadsföringslagen (2008:486) gör gällande att företag inte får använda sig av 

vilseledande påståenden i sin marknadsföring. Samtidigt har kommunikation med 

miljöpåståenden ökat de senaste åren på den svenska marknaden, ett begrepp som kan 

definieras som följande: 

 

Begreppen ”miljöpåståenden och ”gröna påståenden” avser metoden att antyda 

eller på annat sätt skapa intrycket (i ett kommersiellt meddelande, marknadsföring 

eller reklam) att en vara eller en tjänst har en positiv inverkan eller ingen inverkan 

alls på miljön eller är mindre miljöskadlig jämfört med konkurrerande produkter 

eller tjänster. Detta kan bero på varans sammansättning, hur den har tillverkats 
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eller producerats, hur den kan bortskaffas och den energibesparing eller 

utsläppsminskning som förväntas av användningen. När sådana påståenden inte 

är sanna eller inte kan kontrolleras kallas denna metod ofta för ”grönmålning”. 

(EU-kommissionen, 2021, 5.1) 

 

Enligt en rapport från Konsumentverket (2021) har andelen branscher på den 

svenska marknaden som har miljöargument i sin kommunikation ökat markant sedan 

2015. Detta gäller framför allt följande branscher: el, kläder och skor, mejeri, ny bil 

(bilvarumärken) samt restaurang, kafé och bar (Konsumentverket, 2021). Samtidigt är 

dessa miljöpåståenden ofta övergripande och utan detaljerad information. Vaga termer 

och generella påståenden som ”miljövänligt”, ”ekovänligt” och ”hållbart” används ofta 

för att ge intrycket av att en produkt inte har en negativ inverkan på miljön (EU-

kommissionen, 2021). För de flesta konsumenter är det svårt, om inte omöjligt att få 

tillgång till kompletterande information då det ofta inte hänvisas till direkt eller går att 

finna utan ordentligt sökande (Konsumentverket, 2021).  

En ökad miljömedvetenhet har lett till att allt fler konsumenter gör gröna val (Yu, 

2020). Ett sätt för företag att bemöta miljöoro och miljömedvetna konsumenter är genom 

grön marknadsföring (Zinkhan & Carlson, 1995). Traditionell reklam har tre 

huvudsyften, vilka är att informera, påminna och övertala (D’Souza & Taghian, 2005). 

Grön reklam ska även skapa medvetenhet och positiva attityder till miljövänliga 

varumärken och företag (D’Souza & Taghian, 2005). Dessutom bidrar grön reklam till 

att ge produkter intrycket av att vara vänliga, pålitliga och av god kvalitet (D’Souza & 

Taghian, 2005). En annan viktig del är att ge konsumenter tillgång till miljövänlig 

information och kunskap (do Paço & Reis, 2012). Konkurrens på den fria marknaden 

uppmuntrar företag att visa upp sina produkter i god dager (Obermiller & Spangenberg, 

1998). Enligt Obermiller och Spangenberg (1998) uppmuntrar den fria marknaden även 

till en viss del skepsis från konsumenternas sida, samtidigt som den bestraffar reklam som 

vilseleder eller överdriver: konsumenter kan välja att undvika eller tala illa om produkter 

som inte lever upp till deras påståenden. Trots regleringar och marknadsföringslagen så 

lämnas ändå ett visst utrymme för att överdriva miljöpåståenden inom reklam (Obermiller 

& Spangenberg, 1998). Detta är i allra högsta grad aktuellt då allt fler företag fälls för 

vilseledande miljöbudskap med få konsekvenser som följd (Ahlström, 2021).  

Siffror från Sustainable Brand Index™ (2021) visar att en stor del konsumenter 

ser kommunikation om hållbarhet som något positivt: 44 procent av svenskarna är 

positiva och ser gärna mer hållbarhetskommunikation och miljökommunikation. 

Samtidigt anser 30 procent att den hållbarhetskommunikation som finns idag inte är 

trovärdig och endast 26 procent betraktar den som trovärdig (Sustainable Brand Index™, 

2021). Även historiskt sett har grön marknadsföring haft låg trovärdighet bland gröna 

konsumenter (D’Souza & Taghian, 2005; Zinkhan & Carlson, 1995). Det är viktigt för 

beslutsfattare och forskare inom konsumentbeteende att förstå konsumenternas 

ambivalens gentemot grön marknadsföring för att bättre kunna utforma gröna riktlinjer 

och grön kommunikation som når fram och tas på allvar av konsumenter (Mohr et al., 

1998). Vilseledande reklam skadar inte enbart konsumenten som köper en felaktigt 

påstådd grön produkt: köpet kan leda till en skadlig cynism mot alla miljöpåståenden, 

även sanna och ansvarsfulla sådana (Cohen, 1991). Detta skulle även kunna medföra en 

utebliven miljö- och klimatnytta: skulle konsumenter bli allt för skeptiska finns risken att 

de inte köper vissa miljövänliga alternativ som faktiskt är mer miljövänliga än 

standardalternativen, vilket skulle leda till negativa konsekvenser för klimatet och miljön. 
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Skepsis mot grön reklam kan även leda till förlorade intäkter och ett dåligt anseende för 

företag. Grön marknadsföring utgör därmed en viktig konkurrensfördel om den är rätt 

utformad, når fram och tas emot väl, vilket gör det viktigt att förstå skepsis gentemot grön 

reklam, då skepsis minskar den positiva effekten av kommunikation (Mohr et al., 1998). 

Skepsis mot grön reklam definieras som skepsis gentemot miljöpåståenden i 

reklam eller marknadsföring vad gäller upplevda överdrifter, vilseledande eller 

förvirrande information, samt hur sanningsenliga miljöpåståenden i reklam och på 

förpackningar uppfattas vara (Mohr et al., 1998). Mohr et al.:s (1998) framtagna skala för 

att mäta skepsis mot grön reklam har använts i flera studier (do Paço & Reis, 2012; 

Matthes & Wonneberger, 2014; Yu, 2020). Enligt Mohr et al. (1998) kan skepsis ses som 

en kognitiv respons som varierar beroende på kontexten och innehållet i 

kommunikationen, och som inte alltid uppenbarar sig. Skeptiker kan övertygas om ett 

budskaps sanningshalt genom bevis, till skillnad från cyniker då cynism anspelar på ett 

personlighetsdrag som är relativt stabilt över tid och i olika situationer (Mohr et al., 1998). 

Skeptiska individer skulle därmed vara lättare att påverka än cyniska individer (do Paço & 

Reis, 2012).  

Sociodemografiska faktorer som exempelvis ålder, utbildning, och social klass har 

visats förklara skepsis mot grön reklam (Kim & Yoon, 2017, Mohr et al., 1998). Även 

kön är en demografisk faktor som studerats i samband med detta ämne, dock med 

tvetydiga resultat. Matthes och Wonneberger (2014) fann att kvinnor var mer skeptiska 

till grön reklam än män. Detta går emot Yu (2020) och Haytko och Matulichs (2008) 

fynd, som visade att kvinnor var mer positivt inställda till grön reklam än män, och att 

män rent generellt är mer skeptiska till reklam och därmed även mer skeptiska till grön 

reklam. Do Paco och Reis (2012) studie fann däremot inga signifikanta skillnader mellan 

kvinnor och män vad gäller skepsis mot grön reklam.  

En annan faktor som kan förklara skepsis mot grön reklam är miljöomsorg (do 

Paço & Reis, 2012; D’Souza & Taghian, 2005). Denna faktor mäts vanligtvis med New 

Ecological Paradigm Scale (NEP), vilket även kommer att användas i denna studie då 

miljöomsorg mätt med NEP har visat sig ha ett samband med skepsis (do Paço & Reis, 

2012). Enligt NEP-konceptet definieras miljöomsorg som hur pro-ekologisk syn man har 

på världen, det vill säga hur mån man är om att skydda och bevara ekosystemet (Dunlap 

et al., 2000). Trots att miljöomsorg och grön marknadsföring är relaterade, innebär det 

inte att gröna konsumenter är mottagliga för grön reklam (Zinkhan & Carlson, 1995). 

Forskning har visat otydliga samband mellan konsumentattityder och grön reklam (do 

Paço & Reis, 2012; Haytko & Matulich, 2008; Matthes & Wonneberger, 2014; Yu, 2020). 

Do Paço och Reis (2012) studie visade att de flesta miljömedvetna konsumenter också är 

de mest skeptiska mot grön marknadsföring. Shrum et al. (1995) fann att gröna 

konsumenter och individer som bryr sig om miljön, inte har så stort förtroende för 

marknadsföring, är skeptiska mot reklam över lag och känner ingen varumärkeslojalitet. 

Andra studier har visat det motsatta: Mohr et al. (1998) fann att miljöengagerade var 

mindre skeptiska till grön reklam. Även D’Souza och Taghian (2005) fann att lågt 

engagerade eller passiva gröna konsumenter var mer likgiltiga inför grön reklam men att 

en hög grad av engagemang medförde mer positiva attityder. Detta är även i linje med 

Haytko och Matulichs (2008) studier som visade att proaktiva gröna konsumenter har en 

mer positiv attityd till grön reklam. Dessa tvetydiga fynd visar att det fortfarande råder 

otydliga samband mellan miljöomsorg och skepsis till grön reklam.  

Baserat på tidigare forskning av Mohr et al. (1998) finns det anledning att tro att 

det även kan finnas ett samband mellan allmän skepsis mot reklam och skepsis mot grön 
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reklam. Däremot har lite forskning bedrivits kring dessa samband och det är viktigt att 

skilja på de två begreppen (Matthes & Wonneberger, 2014). Detta beror på att många 

forskare har hävdat att gröna konsumenter är särskilt cyniska till grön reklam baserat på 

Shrum et al.s (1995) studier, som däremot enbart tittade på sambandet mellan gröna 

konsumenter och allmän skepsis till reklam (Matthes & Wonneberger, 2014). Matthes 

och Wonneberger (2014) var den första studien som tittade på hur grön konsumtion är 

kopplat till allmän skepsis till reklam och skepsis till grön reklam. Forskarna fann inga 

positiva samband mellan grön konsumtion och allmän skepsis mot reklam. Däremot fann 

de ett negativt samband mellan miljöomsorg och skepsis mot grön reklam, vilket 

förklarades genom att gröna konsumenter såg mer informativ nytta i grön reklam, jämfört 

med mindre miljöengagerade konsumenter (Matthes & Wonneberger, 2014). Yu (2020) 

undersökte bland annat hur allmän skepsis till reklam påverkar konsumenters uppfattning 

av grön reklam på en allmän och personlig nivå. Bland annat visade det sig att 

konsumenter med en högre skepsisnivå var mer benägna att attribuera den gröna reklamen 

med vinstdrivande marknadsföringstaktik, än miljömässiga skäl, vilket i sin tur leder till 

en negativ attityd till grön reklam (Yu, 2020).  

I allmänhet kan företag uppnå stora konkurrensfördelar genom att visa upp en grön 

sida, som kanske inte är helt sanningsenlig eller till och med obefintlig. Man kan tänka 

sig att många branscher, framför allt inom resurskrävande industrier, har mycket att vinna 

på att visa sig från ”den goda gröna sidan”. Grön marknadsföring kan därmed utgöra en 

stor konkurrensfördel för företag verksamma inom resurskrävande branscher. Utifrån 

detta skulle man kunna föreställa sig att marknadsföring för vissa produktkategorier har 

mer att tjäna på att överdriva sina miljöpåståenden än andra. Som tidigare konstaterat är 

nybilsindustrin samt kläder och skor två branscher på den svenska marknaden som 

använder alltmer miljöpåståenden i sin kommunikation (Konsumentverket, 2021). Dessa 

branscher är väldigt koldioxidintensiva, något som även gäller köttindustrin. Enligt 

Livsmedelsverket (2021), är kött det livsmedel som har mest miljö- och klimatpåverkan: 

15 procent av de globala koldioxidutsläppen kommer från djurproduktionen. Även 

modeindustrin är en klimatbov som uppskattas stå för 10 procent av världens totala 

utsläpp av växthusgaser, vilket är mer än internationella flygningar och sjöfart 

tillsammans (Europarlamentet, 2021). Framför allt är transport den mest koldioxid-

intensiva sektorn och beräknas stå för 24 procent av utsläppen globalt, där personbilar 

står för 41 procent, vilket motsvarar 10 procent totalt (International Energy Association, 

2021; Statista, 2021). 

Det övergripande syftet med detta arbete är explorativt och ämnar undersöka 

huruvida det finns ett direkt samband mellan miljöomsorg och skepsis till grön reklam 

inom koldioxidintensiva produktkategorier som bil, kött och kläder med hänsyn tagen till 

allmän skepsis. Arbetet avser även att undersöka ifall eventuell skepsis mot grön reklam 

från de olika produktkategorierna skiljer sig åt.   
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Metod 
 

 

Deltagare 

 

 Data samlades in genom ett bekvämlighets- och snöbollsurval bland 

psykologistudenter från Göteborgs universitet samt vänner och bekanta. Totalt deltog 116 

personer varav 26 uteslöts på grund av ofullständiga svar i enkäten. I studien deltog 90 

personer (n = 90): 48 kvinnor (53,3%) och 40 män (44.4%). Två personer (2.2%) valde 

att inte uppge kön men inkluderades i studien då detta inte ansågs vara en primär 

undersökningsvariabel och de hade svarat på alla andra frågor i övrigt. Deltagarnas ålder 

sträckte sig från 20 till 67 år (Målder = 40.0, S = 10.7). Högsta avslutade utbildning: 

grundskola (0%), gymnasial (17.8%) eftergymnasial (mindre än tre år) (24.4%), 

eftergymnasial (tre år eller mer) (56.7%) och vill ej uppge (1.1%). Deltagarnas 

huvudsakliga sysselsättning var fördelat enligt följande: studerande (24.4%), arbetar 

(66.7%), arbetssökande (3.3%), pensionär (2.2%) och vill ej uppge (3.3%). 

 

 

Material 
 

 För att samla in data till studien använde jag mig av en enkät konstruerad i 

Qualtrics. Enkäten bestod av allmänna demografiska frågor som kön, ålder, 

utbildningsnivå och sysselsättning, samt fem mätinstrument för att mäta (1) miljöomsorg, 

(2) allmän skepsis mot reklam och skepsis mot grön reklam inom produktkategorierna 

(3) bil, (4) kött och (5) kläder. Enkätens tre första delar var randomiserade och utformades 

på så vis att mätinstrumenten för skepsis mot grön reklam inom de olika 

produktkategorierna bil, kött och kläder slumpades fram i Qualtrics. Alla deltagare fick 

därmed besvara de tre första delarna av enkäten i slumpmässig ordning (upprepade 

mätningar). Vidare fick respondenterna svara på frågor som mätte allmän skepsis mot 

reklam, följt av NEP och avslutningsvis allmänna demografiska frågor. Mätinstrumenten 

presenterades i ovan nämnd ordning för att undvika inflytande av frågorna som rörde 

miljöomsorg.  

För att mäta miljöomsorg användes Dunlap et al.:s (2000) väletablerade och 

reviderade New Ecological Paradigm Scale (NEP) (bilaga 1). Trots att skalan 

ursprungligen är från 1978 (då under namnet New Environmental Paradigm Scale), har 

den reviderats senast år 2000. NEP har använts i hundratals studier i ett flertal länder som 

en indikator för miljöomsorg, har visat sig korrelera med miljövänligt beteende och kan 

därmed fortfarande anses vara aktuell (Dunlap, 2010). Även de översatta påståendena av 

NEP upplevdes som aktuella, generella, tydliga och lätta att svara på enligt 

respondenterna i en pilotstudie som genomfördes innan denna huvudstudie. NEP är en 5-

gradig skala där respondenten ska ta ställning till 15 påståenden som rör relationen mellan 

människan och naturen. Svarsalternativen sträckte sig mellan håller inte med alls 

(kodades 0), håller delvis inte med (kodades 1), osäker/vet ej (kodades 2), håller delvis 

med (kodades 3), håller med fullständigt (kodades 4). Att skatta högt på de åtta ojämnt 

numrerade påståendena och skatta lågt på de sju jämnt numrerade påståendena indikerade 

en hög skattning på NEP och därmed en hög grad av miljöomsorg.  

Allmän skepsis mot reklam (ASKEP) mättes genom en skala av Mohr et al. (1998) 

(bilaga 2). Trots att det finns andra och mer väletablerade skalor för att mäta ASKEP, 
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som exempelvis Obermiller och Spangenbergs (1998) eller Shrum et al.:s (1995), valdes 

denna då den bättre matchar måttet för skepsis mot grön reklam av Mohr et al. (1998) 

som användes i studien.  Skalan bestod av fyra påståenden som rörde reklam i allmänhet 

som respondenterna fick ta ställning till. Ett exempel på påstående var ”De flesta 

reklampåståenden är falska”. Skalan var ursprungligen en 7-gradig Likertskala som jag 

valde att modifiera till en 5-gradig för att matcha mätformatet i enkäten. Svarsalternativen 

sträckte sig mellan håller inte med alls (kodades 0), håller delvis inte med (kodades 1), 

osäker/vet ej (kodades 2), håller delvis med (kodades 3), håller med fullständigt (kodades 

4). Att skatta högt på påståendena tydde på hög skepsis mot reklam rent generellt.  

För att mäta de beroende variablerna skepsis mot grön bil-, kött- och klädreklam 

(BILSKEP, KÖTTSKEP och KLÄDSKEP), använde jag mig av Mohr et al.:s (1998) 

skala som mäter skepsis mot miljöpåståenden i allmänhet, oavsett produkt, i reklam vad 

gäller upplevda överdrifter, vilseledande eller förvirrande information, samt hur 

sanningsenliga miljöpåståenden i reklam och på förpackningar anses vara (bilaga 2). 

Skalan består av fyra påståenden som modifierats för att specifikt undersöka skepsis mot 

grön reklam inom de tre ovan nämnda produktkategorierna. Till exempel modifierades 

påståendet ”De flesta miljöpåståenden på förpackningar eller reklam är sanna” till ”De 

flesta miljöpåståenden i bilreklam är sanna”. Jag uteslöt även förpackningsbegreppet i 

alla frågor då jag ansåg att endast begreppet ”reklam” var mer övergripande och gav mer 

utrymme för produktkategorin att slå igenom samt tolka grön reklam generellt. Även 

begreppet miljöpåstående utvecklades i introduktionen för varje block för att undvika 

missförstånd. Detta gjordes genom att ge exempel på vad ett miljöpåstående kunde vara, 

som exempelvis klimatavtryck, hållbarhet och bra miljöval. Skalan var ursprungligen en 

7-gradig Likertskala som modifierades till en 5-gradig för att matcha mätformatet i 

enkäten. Svarsalternativen var desamma som i NEP och mätinstrumentet för allmän 

skepsis mot reklam. En hög skattning på dessa tre skalor tydde på en hög skepsis mot 

grön reklam inom respektive produktkategori. Ett reliabilitetstest på måttet BILSKEP 

som genomfördes i en pilotstudie innan huvudstudien visade att en femgradig skala 

fungerade bra med en acceptabel nivå på Cronbach’s Alpha.  

För att testa mätinstrumentens reliabilitet genomfördes fem reliabilitetstest 

(Cronbach’s Alpha). Alfavärden >.70 anses vara acceptabla och visa prov på hög 

reliabilitet och intern konsistens (Pallant, 2013). I samtliga fall uppvisade 

mätinstrumenten alfavärden >.70: NEP = .82; ASKEP = .81; BILSKEP = .84; 

KÖTTSKEP = .81; KLÄDSKEP = .75. 

 

  

Tillvägagångssätt 
 

Målsättningen var att få in cirka 50 till 100 deltagare för ett bra underlag och 

enkäten låg ute i två veckor innan den stängdes. På grund av tidsbegränsning bedömde 

jag att dessa sätt skulle generera störst svarsfrekvens på kortast tid. Studenterna fick 

information och tillgång till enkäten via Facebookgrupper för respektive kurs. Vänner 

och bekanta fick en länk till enkäten skickad till sig via Messenger, Instagram eller 

Whatsapp. Tillsammans med länken fick de information om enkäten samt en uppmaning 

om att dela vidare. Jag lade även upp en länk på min personliga Facebooksida med 

information om enkäten och uppmanade personer att svara samt att dela vidare. Tanken 

var att nå en så bred målgrupp som möjligt för att lättare kunna generalisera. De deltagare 

som var intresserade hade även möjlighet att få ta del av slutresultatet vid intresse 
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Resultat 

 

Syftet med detta arbete är explorativt och har ämnat undersöka huruvida det finns 

ett direkt samband mellan miljöomsorg och skepsis till grön reklam inom koldioxid-

intensiva produktkategorierna bil, kött och kläder, med hänsyn tagen till allmän skepsis. 

Studien avsåg även att undersöka ifall eventuell skepsis mot grön reklam från de olika 

produktkategorierna skiljde sig åt.   

Deskriptiva analyser genomfördes för att få fram medelvärden, standardavvikelser 

samt deltagandefrekvens (tabell 1).  

 

Tabell 1  

Antal respondenter, medelvärde, standardavvikelse och gränsvärden. 

Variabel n Medelvärde Standard-

avvikelse 

Min Max 

NEP 90 2.9 0.6 1.5 3.9 

ASKEP 90 2.6 0.9 0.0 4.0 

BILSKEP 90 2.4 1.0 0.0 4.0 

KÖTTSKEP 90 2.3 0.9 0.0 4.0 

KLÄDSKEP 90 2.5 0.9 0.0 4.0 
   Kommentar: skalorna gick från 0 till 4. 

 

 

Korrelationsanalyser (och scatterplots) med en alfanivå på 5% genomfördes sedan 

för att se de olika sambanden mellan NEP och skepsis mot grön reklam från de olika 

produkttyperna (tabell 2). Enligt Cohens riktlinjer mäts sambandstyrka med följande 

värden: svagt (.10), medelstarkt (.30) och starkt (.50) (Borg & Westerlund, 2012). 

Pearsons korrelationsanalys visade ett icke-signifikant resultat mellan NEP och 

BILSKEP r (88) = .16, p = .145. NEP och KÖTTSKEP visade ett signifikant och svagt 

till medelstarkt positivt samband r (88) = .21, p = .045. NEP och KLÄDSKEP visade 

också en signifikant och medelstark positiv korrelation r (88) = .28, p = .007. Resultaten 

från de icke-parametriska testerna visade att Spearmans Rho gav liknande resultat 

gällande BILSKEP (ρ = .13, p = .231), KÖTTSKEP (ρ = .22, p = .040) och KLÄDSKEP 

(ρ = .28, p = .007). Pearsons korrelationsanalys för NEP och ASKEP visade ett signifikant 

medelstarkt positivt samband r (88) = .38, p = .001. Resultaten från icke-parametriska 

test visade att Spearmans Rho gav liknande resultat (ρ = .40, p = .001). Detta tydde på att 

det inte fanns anledning att misstänka kurvilinjära samband eller inflytande av 

extremvärden (outliers) och att vi hade en bivariat normalfördelning. 
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Tabell 2 

 

Korrelationsmatris.  

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient och Spearmans Rho för sambanden 

mellan NEP och BILSKEP, KÖTTSKEP och KLÄDSKEP, samt sambandet mellan NEP 

och ASKEP. 

Variabel Test 1 2 3 4 5 

       

1. NEP Pearsons r 

Spearmans ρ 

- 

- 

.38*** 

.40*** 

.16 

.13 

.21* 

.22* 

.28** 

.28** 

2. ASKEP Pearsons r 

Spearmans ρ 

.38*** 

.40*** 

- 

- 

   

3. BILSKEP Pearsons r 

Spearmans ρ 

.16 

.13 

 - 

- 

  

4. KÖTTSKEP Pearsons r 

Spearmans ρ 

.21* 

.22* 

  - 

- 

 

5. KLÄDSKEP Pearsons r 

Spearmans ρ 

.28** 

.28** 

   - 

- 
Kommentar: *** = sig. <.001, ** = sig. <.01, * = sig. <.05. 

NEP = miljöengagemang; ASKEP =  allmän skepsis mot reklam; BILSKEP = skepsis mot grön bilreklam; KÖTTSKEP 

= skepsis mot grön köttreklam; KLÄDSKEP = skepsis mot grön klädreklam. 

 

 

Multipla regressionsanalyser genomfördes för att testa respektive beroende 

variabel (BILSKEP, KÖTTSKEP, KLÄDSKEP) mot de två oberoende variablerna NEP 

och ASKEP. Tabell 3 visar resultaten från regressionsanalyserna. För varje beroende 

variabel förekommer två modeller, där modell 1 visar det bivariata sambandet med NEP 

och modell 2 inkluderar kontrollvariabeln ASKEP. Effekten av NEP var icke-signifikant 

både på KÖTTSKEP och KLÄDSKEP när ASKEP kontrollerades för i modell 2. Detta 

innebär att det inte fanns ett signifikant samband mellan miljöomsorg och skepsis mot 

grön köttreklam, eller mellan miljöengagemang och skepsis mot grön klädreklam. 

ASKEP hade en effekt på alla beroende variabler i modell 2. De kvadrerade semipartiella 

korrelationskoefficienterna som visar hur stor del av variansen som förklaras av ASKEP 

var motsvarande 26.42% för BILSKEP, 6.55% för KÖTTSKEP och 14% för 

KLÄDSKEP.  

En envägs beroende ANOVA (upprepade mätningar) genomfördes för att se om 

skepsis mot grön reklam från produktkategorierna bil, kött och kläder skiljde sig åt. 

Resultaten från variansanalysen visade att det inte fanns en signifikant effekt av den 

oberoende variabeln produktkategori, Wilks Lambda = .94, F(2, 88) = 3,07, p = .051 och 

effektstorleken Partial Eta Squared = .07. 
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Tabell 3 

 

Resultat av regressionsanalyser med BILSKEP, KÖTTSKEP och KLÄDSKEP som 

beroende variabler, NEP som oberoende variabel samt kontrollvariabeln ASKEP.  

Regressionskoefficienter (ostandardiserade och standardiserade) med markering av 

signifikans, standardfel inom parentes. 
       

 BILSKEP KÖTTSKEP KLÄDSKEP 

 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 

       

NEP       

B .26 -.10 .34*  .17  .44**  .19  

β .16 -.06 .21* .11 .28** .13 

 (.18) (.17) (.17) (.18) (.16) (.16) 

ASKEP       

B  .58***  .28*  .40*** 

β  .56***  .28*  .42*** 

  (.10)  (.11)  (.10) 

       

Intercept 1.61** 

(.53) 

1.16** 

(.46) 

1.29* 

(.50) 

1.07* 

(.49) 

1.25** 

(.46) 

.95*  

(.44) 

n 90 90 90 90 90 90 

Adj. R² .01 .27 .03 .09 .07 .21 

df1, df2 1,88 2,87 1,88 2,87 1,88 2,87 

F 2.16 17.60*** 4.12* 5.39** 7.70** 12.80*** 
Kommentar: *** = sig. <.001, ** = sig. <.01, * = sig. <.05. VIF: 1.172, tolerans: .854. 

NEP = miljöengagemang; ASKEP =  allmän skepsis mot reklam; BILSKEP = skepsis mot grön bilreklam; 

KÖTTSKEP = skepsis mot grön köttreklam; KLÄDSKEP = skepsis mot grön klädreklam. 
 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med arbetet har varit att undersöka huruvida det finns ett direkt samband 

mellan miljöomsorg och skepsis till grön reklam inom produktkategorier från 

koldioxidintensiva branscher som bil, kött och kläder, samt ifall eventuell skepsis mot 

grön reklam från dessa produktkategorier skiljde sig åt. Studien har varit explorativ där 

mer generella attityder till grön reklam inom specifika produktkategorier studerats. Det 

har funnits anledning att tro att gröna konsumenter borde vara mer skeptiska mot grön 

reklam från koldioxidintensiva industrier, då dessa branscher kan ha mer att tjäna på att 

överdriva sina miljöpåståenden. Resultaten från studien visar dock inget stöd för att det 

skulle finnas ett direkt samband mellan miljöomsorg och skepsis till grön bil-, kött- eller 

klädreklam, eller att konsumenter är mer skeptiska till grön reklam från dessa 

produktkategorier. 

De korrelationsanalyser som genomfördes visade ett icke-signifikant samband 

mellan NEP och BILSKEP, ett svagt positivt signifikant samband mellan NEP och 

KÖTTSKEP, och ett medelstarkt positivt signifikant samband mellan NEP och 

KLÄDSKEP. När kontrollvariabeln ASKEP introducerades blev dessa korrelationer 

icke-signifikanta. Att sambanden gick från positiva till noll behöver inte utesluta ett 

samband mellan miljöomsorg och skepsis mot grön bil-, kött- och klädreklam. 
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Korrelationerna kan vara så svaga att de endast hade synts med ett större stickprov. Dessa 

fynd strider både mot tidigare studier som påvisat ett positivt samband mellan 

miljöomsorg och skepsis mot grön reklam (do Paço & Reis, 2012) och fynd som visat att 

gröna konsumenter är mindre skeptiska mot miljöpåståenden i grön reklam (Matthes och 

Wonneberger, 2014; Mohr et al.; Yu, 2020). Miljöomsorg verkar därmed ha varken en 

positiv eller negativ effekt på skepsis mot grön reklam inom dessa produktkategorier. 

Däremot går det inte att utesluta att det kan finnas en effekt av miljöpåverkan på andra 

typer av produktkategorier än de som undersökts i denna studie.  

Medelvärdena för skepsismåtten (BILSKEP, KÖTTSKEP och KLÄDSKEP) låg 

mellan 2.3 och 2.5 (skala från 0 till 4) och indikerade att de flesta respondenter konsekvent 

befunnit sig över mittpunkten, vilket kan ses som en skeptisk tendens. Även om dessa 

värden inte är jämförbara med tidigare studier (då studiens skalor var femgradiga), har 

skepsis i tidigare studier befunnit sig runt mittpunkten (do Paço & Reis, 2012; Matthes & 

Wonneberger, 2014). Medelvärdet för NEP var 2.9 och indikerade att de flesta var 

miljöengagerade. Hade deltagarna skattat högre på NEP-skalan hade kanske andra 

samband kunnat utläsas, vilket kan utgöra grund för vidare studier. Miljöomsorg verkar 

snarare ha ett tydligare samband med köpbeteende än attityd till grön reklam (Albayrak 

et al., 2012). Till skillnad från attityder, så har det visat sig att beteende har ett starkare 

samband med produktval (Fishbein & Ajzen, 1975). Graden av miljöomsorg kan styra 

köpbeteende och val och produkt, utöver andra faktorer som exempelvis identitet, 

självbild, status och altruistiska motiv (Griskevicius et al., 2010).  

Resultaten visade även att sambandet mellan NEP och skepsis mot grön reklam 

upphörde när ASKEP hölls konstant. Kontrollvariabeln ASKEP hade ett samband med 

KÖTTSKEP, KLÄDSKEP och framför allt BILSKEP. Detta tyder på att det finns ett 

positivt samband mellan allmän skepsis mot reklam och skepsis mot grön bil-, kött- och 

klädreklam. Dessa fynd är i linje med tidigare studier som visat att skepsis mot grön 

reklam är relaterat till en allmän uppfattning om marknadsföring (Mohr et al., 1998). 

Konsumenter som är allmänt skeptiska till reklam lär därmed också vara skeptiska till 

grön reklam. Det finns anledning att tro att det icke-signifikanta sambandet mellan NEP 

och BILSKEP, KÖTTSKEP och KLÄDSKEP, men positiva sambandet mellan NEP och 

ASKEP, tyder på att miljömedvetna konsumenter är mer skeptiska till reklam över lag, 

men inte mer skeptiska mot en specifik typ av grön reklam. Skepsisen omfattar därmed 

både grön reklam och reklam generellt, och den gröna aspekten påverkar inte graden av 

skepsis. Enligt Shrum et al. (1995) har gröna konsumenter och individer som bryr sig om 

miljön, inte så stort förtroende för marknadsföring och är skeptiska mot reklam över lag. 

Tidigare erfarenhet av grön reklam kan påverka attityden till denna (Kim & Yoon, 2017). 

Positiva upplevelser av grön marknadsföring och gröna produkter har visat sig vara 

viktiga prediktorer av en positiv attityd till grön reklam, och detsamma gäller motsatsen 

(Kim & Yoon, 2017). Samband kan dras till ”spillover”-effekten, som beskrevs av 

Poortinga et al. (2013) som tendensen att ett miljövänligt beteende inom en kontext, även 

går att finna i ett annat sammanhang. Detta gäller även attityder: Asvatourian et al. (2018) 

visade att en positiv attityd till miljövänliga beteenden kan spilla över i lika positiva 

attityder till exempelvis hälsosam mat jämfört med en onyttigare diet. Utifrån detta finns 

det anledning att tro att allmän skepsis kan spilla över i skepsis mot grön reklam. 

Möjligheter finns att påverka både från avsändar- och mottagarsidan. Detta ställer krav 

på företag som utformar sin reklam, då en allmän skepsis kan ”spilla över” på grön reklam 

och man kan misslyckas med att nå fram med gröna budskap. Insatserna bör därmed ske 

redan på den allmänna nivån av reklam och dess avsändare. Eftersom skepsis kan ses som 
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en kognitiv respons och kan påverkas av kontext och innehåll i kommunikationen, finns 

det en god chans att skeptiker kan övertygas om ett budskaps sanningshalt genom bevis 

(Mohr et al., 1998). Detta ger både beslutsfattare, marknadsförare och forskare goda 

förutsättningar att utforma grön reklam och budskap som når fram och som inte möts med 

skepsis. 

Samtidigt är marknadsföringens konsumtionsmönster dynamiska: Reklam syns 

inte enbart i traditionella medier utan förekommer även på andra plattformar som sociala 

medier och Youtube. Vilka möts av reklam idag? Mönstren ser antagligen olika ut 

beroende på vilka som tillfrågas och kan ha ett inflytande på studiens fynd. Sociala medier 

utgör en stor del av vår vardag och influencer marketing, där företag samarbetar med 

inflytelserika personer som exempelvis bloggare och youtubers för att marknadsföra sina 

produkter, har blivit en av de mest framgångsrika marknadsföringsstrategierna. Detta 

skulle kunna innebära att konsumenter får en allt större trovärdighet samtidigt som 

traditionella mediers inflytande urholkas, vilket är viktigt för företag och marknadsförare 

att ha i åtanke. 

En annan faktor som kan påverka den allmänna skepsisen och skepsis till grön 

reklam är kunskapsnivån. Siffror från Sustainable Brand Index (2021) visade att 30 

procent av svenskar anser att hållbarhetskommunikation inte är trovärdig, medan 26 

procent uppfattade den som trovärdig. I en pilotstudie som genomfördes innan 

huvudstudien visade feedback på en av frågorna i BILSKEP-måttet att ett påstående 

ansågs vara ledande: ”Eftersom miljöpåståenden om bilar ofta är överdrivna, skulle det 

vara bättre ifall sådana påståenden togs bort från bilreklam”. En av respondenterna i 

pilotstudien uttryckte förvåning över att reklampåståenden skulle vara överdrivna och 

tänkte att (bil)reklam lydde under krav och policys att hålla sig till fakta. Hen uttryckte 

därmed något som skulle kunna spegla en bild av att reklam och marknadsföring är 

reglerade branscher där det inte finns så stort utrymme för att vilseleda och därmed inte 

heller ifrågasätta. EU-kommissionens rapport (2021) om de granskade miljöpåståendena 

visar dock en annan bild. En åtstramning av lagen skulle kunna påverka attityder i 

framtiden vad gäller skepsis. Även marknadsföringslagen kan påverka attityder i 

framtiden om regleringar och lagar skärps kring grön marknadsföring, något som Yu 

(2020) uppmärksammar i sin studie.   

Obermiller och Spangenberg (1998) ansåg att produkttyp är en variabel som kan 

påverka ett reklampåståendes trovärdighet. Utifrån Nelson (1970) och Darby och Karnis 

(1973) indelning skulle alla tre undersökta produktkategorier gå under begreppet search 

goods, vars egenskaper föranleder informationssökning innan köp eller användning. The 

economics of information-hypotesen gör gällande att information inte alltid är perfekt, att 

det kan vara kostsamt att få tillgång till information, att det finns asymmetrisk information 

och att en stor del av denna asymmetriska information påverkas av företag och individer 

(Stigler, 1961). Enligt hypotesen borde konsumenter inte alls vara skeptiska till 

påståenden om search goods, eftersom marknadseffektiviteten borde reglera detta 

(Obermiller & Spangenberg, 1998). Detta stämmer inte överens med studiens fynd, som 

visar att allmän skepsis kan förklara en del av BILSKEP, KÖTTSKEP och KLÄDSKEP. 

Graden av ASKEP är högst på grön bilreklam, följt av klädreklam och sist köttreklam.  

Detta kan ha att göra med att vi har större kunskap och sett mer kontroverser i samband 

med dessa produkttyper. Bilbranschen har de senaste åren kantats av utsläppsskandaler 

som till och med fått benämningen ”Dieselgate”, där Volkswagen haft en huvudroll, men 

även Kia och Opel, som senast i år dömdes till böter för ”dieselfusk” (Väli-Tainio, 2021). 
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Trots att syftet med studien har varit att undersöka om det finns ett direkt samband 

mellan miljöomsorg och skepsis till grön reklam inom koldioxidintensiva produkt-

kategorier och se till en mer generell bild av konsumentattityder, så kan en begränsning 

vara att studien inte har tittat på deltagarnas inställning till specifik eller speciellt utformad 

grön reklam inom de olika produktkategorierna. Där finns det anledning att tro att olika 

nivåer av skepsis skulle gå att finna eftersom bland annat tidigare erfarenhet av ett 

varumärkes reklam kan påverka attityden (Kim & Yoon, 2017; Rosengren & Dahlén, 

2015). Även reklamens utformning är viktig för olika typer av konsumenter: gröna 

konsumenter mer mottagliga för informativ reklam än emotionell (Matthes & 

Wonneberger, 2014). Enligt Matthes och Wonneberger (2014) fyller grön reklam ett 

informationsbehov hos gröna konsumenter och bidrar till att fatta bättre köpbeslut och 

informera om viktiga produktegenskaper. Människor som upplever en hög grad av 

informativ nytta är därmed mindre skeptiska till reklampåståenden (Matthes & 

Wonneberger, 2014). Sarkar et al.:s (2019) studie antydde att grön reklam med en 

funktionell approach skulle vara mer effektiv för teknologi-intensiva produkter som 

exempelvis bilar, medan emotionell grön reklam lämpade sig mer för teknologiskt 

lågintensiva produkter som återvinningsbara påsar. När det gäller teknologiintensiva 

produkter föredrar konsumenter tryckt reklam som detaljerat beskriver produkternas 

tekniska egenskaper (Bradley & Meeds, 2004). Även tidigare existerande attityder och 

hur de kan påverka åsikter när de ”aktiveras” och eventuellt förstärks med framing har 

visat sig ha en inverkan på attityd och beteende (Walker et al., 2020). Enligt Sarkar et al. 

(2019), spelar attityd till varumärke en roll i hur grön reklam anses tilltala på den 

funktionella, emotionella och självuttryckande nivån för att föranleda ett köp. Detta 

gällde oavsett hur teknologiskt hög- eller lågintensiv produkten var (Sarkar et al., 2019). 

Det kan då vara nödvändigt att bryta ner de övergripande produktkategorierna till 

underkategorier att studera, både utefter avsändare, mottagare och typ av produkt. Till 

exempel är begreppet ”köttreklam” väldigt generellt och omfattar väldigt många 

produkter och varumärken. Begreppet omfattar allt från exempelvis kyckling till nötkött 

och vilt. Man skulle kunna föreställa sig att det finns en skillnad i hur människor uppfattar 

grön reklam från ekologiska köttbönder, jämfört med miljöpåståenden från Scan. 

Företaget har omgärdats av många ”köttskandaler” som i sin tur kan påverka människors 

uppfattning och attityd till deras marknadsföring. Det är därför viktigt för företag att skapa 

positiva attityder till deras varumärken för att skapa en positiv bild till deras (gröna) 

reklam. 

En naturlig vidareutveckling av denna studie vore att utöka antalet 

produktkategorier och se till sambanden med allmän skepsis mot reklam, då denna verkar 

”spilla över” på skepsis mot olika typer av grön reklam. Detta arbete har fokuserat på 

konsumenters allmänna uppfattning om grön reklam från olika produktkategorier från 

koldioxidintensiva branscher. Målet har varit att fånga upp en så bred population som 

möjligt och syftet med studien gör att fynden borde gå att generalisera. Däremot kan vi 

inte dra några slutsatser kring attityder till grön reklam från produktkategorier från 

specifika avsändare, vilket skulle kunna vara ett område för vidare forskning. En annan 

intressant tanke är hur attityd och skepsis till grön reklam inom olika produktkategorier 

sedan påverkar köpprocessen: om man trots skepsis genomför ett köp, vilka faktorer detta 

kan bero på. Slutligen skulle det vara intressant att försöka hitta mer skilda grupper från 

extremiteterna i grad av miljöengagemang, för att testa denna studies huvudfråga ännu en 

gång. 
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Bilaga 1: New Ecological Paradigm Scale (NEP) 

 

 

1. Vi närmar oss gränsen för hur många människor jorden kan försörja  
2. Människan har rätten att ändra den naturliga miljön för att tillgodose sina behov  

3. När människan påverkar naturen leder det ofta till katastrofala konsekvenser  
4. Människans uppfinningsrikedom kommer garantera att jorden fortsätter vara 

beboelig  
5. Människan inverkar mycket negativt på miljön/naturen  
6. Jorden har gott om naturresurser om vi lär oss att utnyttja dem  
7. Växter och djur har lika mycket rätt att existera som människor  

8. Balansen i naturen är tillräckligt stark för att klara av påverkan från moderna 

industriella länder  

9. Trots våra förmågor, är människor fortfarande underordnade naturens lagar  
10. Den så kallade “ekologiska krisen” som mänskligheten står inför är/har blivit 

kraftigt överdriven  
11. Jorden är som ett rymdskepp med väldigt begränsat utrymme och resurser  
12. Människan är ämnad att styra över resten av naturen  
13. Balansen i naturen är väldigt känslig och blir lätt störd  
14. Människor kommer så småningom att lära sig tillräckligt mycket om hur naturen 

fungerar för att kunna kontrollera den  
15. Om saker och ting fortsätter på samma sätt som idag, kommer vi snart att ställas 

inför en allvarlig ekologisk katastrof  
 

Svarsalternativ: Håller inte alls med, håller delvis inte med, osäker/vet ej, håller delvis 

med, håller med fullständigt. 

 

Att hålla med de åtta ojämnt numrerade påståendena och att inte hålla med de sju jämnt 

numrerade påståendena indikerar pro-NEP-svar och en hög miljöomsorg
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Bilaga 2: Skepsismått 
     

 

Allmän skepsis mot reklam (ASKEP) 

Du kommer nu att få ta del av ett antal påståenden som rör reklam i allmänhet.  

Vänligen svara till vilken grad du instämmer med följande: 

De flesta reklamer är väldigt irriterande 

De flesta reklampåståenden är falska 

Det skulle vara bättre för konsumenter om de flesta reklamer togs bort 

De flesta reklamer avser att vilseleda istället för att informera 

 

Skepsis mot grön bilreklam (BILSKEP) 

Du kommer nu att få ta ställning till några påståenden om bilreklam. Med 

miljöpåståenden menas till exempel påståenden om hållbarhet, klimatavtryck, bra 

miljöval osv. Vänligen svara till vilken grad du instämmer med följande:  

De flesta miljöpåståenden i bilreklam är sanna (R) 

Eftersom miljöpåståenden om bilar ofta är överdrivna, skulle det vara bättre ifall sådana 

påståenden togs bort från bilreklam 

De flesta miljöpåståenden om bilar i reklam är till för att vilseleda snarare än informera 

konsumenter 

Jag tror inte på de flesta miljöpåståenden i bilreklam 

 

Skepsis mot grön köttreklam (KÖTTSKEP) 

Du kommer nu att få ta ställning till några påståenden om köttreklam. Med 

miljöpåståenden menas till exempel påståenden om hållbarhet, klimatavtryck, bra 

miljöval osv. Vänligen svara till vilken grad du instämmer med följande:  

De flesta miljöpåståenden i köttreklam är sanna (R) 

Eftersom miljöpåståenden om kött ofta är överdrivna, skulle det vara bättre ifall sådana 

påståenden togs bort från köttreklam 

De flesta miljöpåståenden om kött i reklam är till för att vilseleda snarare än informera 

konsumenter 

Jag tror inte på de flesta miljöpåståenden i köttreklam 

 

Skepsis mot grön klädreklam (KLÄDSKEP) 

Du kommer nu att få ta ställning till några påståenden om klädreklam. Med 

miljöpåståenden menas till exempel påståenden om hållbarhet, klimatavtryck, bra 

miljöval osv. Vänligen svara till vilken grad du instämmer med följande:  

De flesta miljöpåståenden i klädreklam är sanna (R) 

Eftersom miljöpåståenden om kläder ofta är överdrivna, skulle det vara bättre ifall sådana 

påståenden togs bort från klädreklam 

De flesta miljöpåståenden om kläder i reklam är till för att vilseleda snarare än 

informera konsumenter 

Jag tror inte på de flesta miljöpåståenden i klädreklam 
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