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Sammanfattning
Denna studie syftar till att undersöka konsumenters kännedom och uppfattningar om
miljömärkningar i textilbranschen samt om de ger avtryck i deras konsumtion. Studien har
genomförts med en kvantitativ ansats genom en enkätundersökning som är utformad utifrån
en kvalitativ förstudie. Tidigare litteratur menar att standardiserade miljömärken är mycket
bättre än butikskedjornas egna miljömärkningar då de är baserade på en oberoende
organisations kriterier. Utifrån denna studie kan det dras en slutsats om att de standardiserade
miljömärkningarna är mer igenkända och pålitliga än butikskedjornas egna, speciellt
“Svanen” och “Bra Miljöval”. Tidigare litteratur har visat att kunskap är en viktig bidragande
faktor för att minska miljöpåverkan vid konsumtion av plagg. Konsumenter vill göra
rationella och medvetna hållbara val men brist på information och kunskap kring olika
miljömärken gör det svårt. Denna avsaknad på medvetenhet och kunskap beror till stor del på
begränsningar i marknadsföringsstrategier och så kallad “branding” av miljövänliga
märkningar. Studien bekräftar även tidigare forskning som menar att den största anledning till
att konsumenter inte köper hållbara plagg är på grund av bristande kunskap inom området.
Nyckelord: Grön Marknadsföring, Grön Marknadsföringsmix, Hållbarhet, Konsumentbeteende,
Miljömärkning, Cirkulär Ekonomi, TPB, Greenwashing
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Abstract
This study aims to identify consumers knowledge and perceptions towards eco-labels in the
textile industry and if they give an impression on their consumption. The study has been
conducted with a quantitative approach through a questionnaire survey that is designed on the
basis of a qualitative study. Earlier literature shows that standardized eco-labels are much
better than stores own eco-labels since they are based on the criteria of an independent
organization. Based on this study, a conclusion can be drawn that the standardized eco-labels
are more recognized and reliable than store chains own, especially "Svanen" and "Bra
Miljöval". Previous literature has shown that knowledge is an important contributing factor in
reducing the environmental impact when consuming garments. Consumers want to make
rational and conscious sustainable choices, but lack of information and knowledge about
different eco-labels makes it difficult. This lack of awareness and knowledge is largely due to
limitations in marketing strategies and branding of environmentally friendly labels. The study
also confirms previous research that show that the biggest reason why consumers do not buy
sustainable garments is because of lack of knowledge about its impact on the environment.
Keywords: Green Marketing, Green Marketing Mix, Sustainability, Consumer Behavior, Ecolabelling,
Circular Economy, TPB, Greenwashing
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Definitioner
Hållbarhet

Hållbarhet är en utveckling som motsvarar dagens behov utan
att riskera framtida generationers förmåga att möta deras
behov (Shen 2014).

Hållbart mode

Kläder, skor och accessoarer som tillverkas, marknadsförs
och används på ett så hållbart sätt som möjligt där hänsyn tas
till miljömässiga, etiska och socioekonomiska förhållanden
(Green Strategy 2019).

Fast Fashion

Reproduktionen

av

trendiga

kläder

med

hög

omsättningshastighet och låga priser (Collins Dictionary u.å).
Branding

Process vars mening är att skapa ett unikt namn och en bild
för en produkt i konsumentens sinne, i första hand genom
reklamkampanjer med ett logiskt tema. Branding har till
syfte att skapa en betydande och differentierad närvaro på
marknaden som lockar samt behåller trofasta kunder
(Business Dictionary u.å).

Grön

Definitionen av grön marknadsföring innefattar alla de

marknadsföring

aktiviteter inom ett företag som har för avsikt att gynna och
skapa värde för individer och samhällen samtidigt som det
har en minskad skadlig effekt på miljön (Polonsky 2011).

Miljömärkningar

Miljömärkningar är en positiv märkning i syfte att underlätta
konsumentens val av produkter som är mer skonsamma mot
miljön än jämförbara produkter (NE u.å).

Greenwashing

En strategi som innebär att företag sprider vilseledande
information

till

konsumenter

gällande

företagets

hållbarhetsarbete eller miljömässiga fördelar med en produkt
eller tjänst (Baum 2012).
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1. INLEDNING
I följande kapitel presenteras först en kort bakgrund om ämnet med följd av en
problemdiskussion. Utifrån bakgrund och problemdiskussion har en problemformulering och
frågeställning formulerats. Slutligen presenterar detta kapitel undersökningens syfte samt
avgränsningar.

1.1

Problembakgrund

I september 2015 antog Förenta Nationerna (FN) 17 globala mål för en hållbar utveckling,
mål som ska nås till år 2030 (Globala målen 2015). Ett av världsproblemen som FN:s
hållbarhetsmål ämnar bidra till är att lösa klimatkrisen (Globala målen 2015), detta genom att
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser (Regeringskansliet 2018).
De senaste årtiondena har miljömässig hållbarhet hamnat högt på den internationella politiska
agendan och även erkänts vara en viktig drivkraft för innovation (Dangelico & Vocalelli
2017). En av de mest förorenande industrierna är modeindustrin (Boström & Micheletti
2016), ofta med en tillverkningsprocess som har stora negativa miljömässiga och sociala
konsekvenser vilket McNutt (2013) menar kan ha en negativ påverkan på det naturliga
systemet vilket bland annat förser människan med syre, mat, rent vatten samt möjligheten till
framtida resurser. Enligt Boström och Micheletti (2016) står modeindustrin därför inför stora
miljömässiga utmaningar och för att motverka negativ miljöpåverkan försöker branschen öka
proportionen av hållbart mode i sin verksamhet (Shen, Li, Dong & Perry 2017). Brooks,
Fletcher, Francis, Dulcie Rigby och Roberts (2017) menar att ett engagemang mot
miljöförändring är att vara oroad över framtiden. Oron om miljöeffekterna till följd av
klädtillverkning och konsumtion har bidragit till utvecklingen av en ny organiserad
återvinning samt öppnat upp en diskussion kring att introducera nya material och ekonomiska
modeller för att minska miljöpåverkan av klädtillverkning och klädernas användning (Brooks
et al. 2017), en så kallad cirkulär ekonomi. Fenomenet cirkulär ekonomi är ett förnyande
system som bland annat innebär en minimering av resursutnyttjande, materialförbrukning och
mängd avfall (Geissdoerfer, Savaget, Bocken & Hultink 2017). Att verka för och använda
cirkulär ekonomi förespråkas därför idag av allt fler myndigheter och organisationer
(Korhonen, Honkasalo & Seppälä 2018). Kläder i framtiden måste därför tillverkas av nya
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hållbara material i en ständig serie där cirkulära principer kommer att vara kärnan i detta
textilsystem (Brooks et al. 2017).
Enligt Naturskyddsföreningen (2017) kräver kläder stora resurser vid producering samt att de
färdigställs i flera länder för att bli ett färdigt plagg, ett exempel på denna stora resursåtgång
och problematik med att tillverkningen genomförs i olika länder är tillverkning av en t-shirt. I
denna tillverkningsprocess kan bomullen odlas i Indien, tyget stickas i Pakistan, färgning ske i
Bangladesh för att sedan i Turkiet sys till en färdig t-shirt innan den når en butik i Sverige.
För att tillverka och transportera kläder krävs det även en stor mängd vatten, kemikalier och
energi (Naturskyddsföreningen 2019a). Enligt Shen (2014) är hållbara textilier oftast
tillverkade av organiska material som produceras med betydligt mindre vattenåtgång och
mindre mängd skadliga kemikalier. För att skapa en hållbar försörjningskedja inom
modebranschen menar Shen (2014) att användningen av ekologiskt tillverkade material är
nödvändigt för att minska klädtillverkningens negativa miljöpåverkan. Hållbarhet är därmed
en avgörande framtida faktor för modebranschen och får enligt Shen, Zheng, Chow och Chow
(2014) en allt större betydelse för konsumenten. Shen (2014) menar att konsumenter med
kunskap inom miljöfrågor är en avgörande faktor för att öka medvetenheten om hållbart mode
där både modeföretagen och konsumenten har ett ansvar att engagera sig för en hållbar
produktionsprocess och produktanvändning för att skapa en bättre miljö. Att som företag
inom modebranschen ha en effektiv och hållbar försörjningskedja hjälper företaget att stärka
sin varumärkesbild och på så sätt nå ett större antal etiska konsumenter enligt Shen (2014).
För att nå ut till och övertyga flera att bli etiska konsumenter krävs att företag fokuserar på
lyckad grön marknadsföring av sina hållbara produkter, för att på så sätt driva utvecklingen
och spridningen av dessa produkter framåt. Utan en lyckad grön marknadsföring menar
Dongelico och Vocalelli (2017) att de hållbara produkterna inte får den omfattande
spridningen på marknaden de behöver och det är därmed inte ur ett hållbarhetsperspektiv värt
att fortsätta utveckla dem.
Polonsky (2011) definierar grön marknadsföring som alla de aktiviteter inom ett företag som
har för avsikt att gynna och skapa värde för individer och samhällen samtidigt som det har en
minskad skadlig effekt på miljön. Dangelico och Vocalelli (2017) menar även att grön
marknadsföring inte bara är en variant av traditionell marknadsföring utan anser grön
marknadsföring vara en integration av hållbarhet ur ett miljöperspektiv in i traditionell
marknadsföring. Grön marknadsföring kräver därför andra marknadsföringsstrategier än de
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traditionella för att öka intresset av de hållbart producerade produkterna som marknadsförs till
konsumenterna (Dangelico & Vocalelli 2017).
Inom cirkulär ekonomi finns viktiga begrepp som modeföretag kan tillämpa för att främja en
mer hållbar försörjningskedja, vilket bland annat är att designa produkter och förpackningar
smartare samt jobba mer utifrån en cirkulär strategi där återvinning måste vara i fokus
(Naturskyddsföreningen 2019b). Ett exempel där de jobbat med hållbarhet i modebranschen
är klädutställningen “Red Carpet Green Design” i Heritage Gallery på Michigan State
University Museum (Winge 2014). Där presenterades innovativa och hållbara klänningar och
utställningen visade att mode kan vara både hållbart, innovativt och vackert. Hållbarheten
uppnåddes genom att återanvända material, minska avfallen och fokusera på detaljarbete
(Winge 2014). Ett annat exempel är klädföretaget och modejätten Hennes & Mauritz (H&M)
som jobbar mot ett hållbart mode genom den så kallade Re:newcelltekniken, vilken innebär
att de enbart använder återvunnet- eller hållbart framställt material. Syftet med att införliva
denna produktionsprocess är enligt Dagens Industri (Thunberg 2018) att H&M vill genomgå
en förändring från linjär till en cirkulär hållbar modeindustri.
Det som skapar miljöproblem inom modebranschen är inte endast tillverkningsprocessen av
kläder utan även den stora mängd kläder som konsumeras och slängs (D´Souza 2015). I
Sverige köper varje individ i genomsnitt cirka 13 kilo nya kläder per år och slänger cirka 8
kilo kläder per person och år trots att den största delen av dessa kläder skulle kunna användas
längre enligt Naturskyddsföreningen (2017). Steele (2000) menar att konsumtionsmönstret
har förändrats genom att det finns en ökande efterfrågan på så kallat “fast fashion”, vilket har
resulterat i en kortare livscykel för de plagg som produceras. Det finns idag en stor mängd fast
fashion på den globala marknaden, denna typ av konsumtion bidrar till en överkonsumtion
vilket betraktas som ett allvarligt problem avseende hållbarhet (Oskamp 2000).

1.2

Problemdiskussion

Begreppet hållbarhet är som tidigare nämnt viktigt vid marknadsföring och branding av ett
företag då det kan stärka konsumenternas lojalitet och intresse för varumärket (Shen 2014).
Dock har förhållandet mellan marknadsföring och hållbarhet tidigare ansetts som oförenligt
då marknadsföring på många sätt ansetts vara hållbarhetens raka motsats enligt Jones, ClarkeHill, Comfort & Hillier (2008). Marknadsföring ses av många som en av de främsta
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drivkrafterna för dagens konsumtionssamhälle vilket står i direkt kontrast till det mer
återhållsamma konsumtionssätt som hållbarhet förespråkar (Jones et al. 2008).
Fraj och Martinez (2006) menar att företag i modebranschen måste kommunicera ut sitt
sociala och miljömässiga ansvar genom att lyfta fram de ekologiska aspekterna av sina
produkter via exempelvis dess paketering eller märkningar. Samtidigt som konsumenterna blir
allt mer medvetna om hur deras inköp påverkar miljön utvecklas deras intresse för att handla
mer hållbart, något som Baum (2012) menar har resulterat i att miljömärkningar i form av
“eco-friendly”, “organic” och “sustainable” blivit mer populära än någonsin. Trots stora
ansträngningar för att marknadsföra miljömärkningar har det inte resulterat i någon större
omfattande konsumtion av plagg som bär dessa märken, vilket är kritiskt när
miljönedbrytning och avfall i allt större utsträckning ifrågasätts (D´Souza 2015).
För att veta om ett klädesplagg eller en textil är producerad på ett miljövänligt och/eller
socioekonomiskt hållbart sätt finns det olika typer av miljömärken (Green Strategy u.å). Här
menar Niinimäki (2012) att standardiserade miljömärken är mycket bättre än företagens egna
hållbara uttalanden som görs via eget utformande miljömärkningar. Dessa standardiserade
miljömärken är baserade på en oberoende organisations kriterier, olika tester och
utvärderingar vilket gör de mer objektiva och tillförlitliga än företagets egna miljömärkningar
(Niinimäki 2015). I Sverige finns det sex stycken standardiserade miljömärken på kläder och
textilier enligt Green Strategy, vilka är Global Organic Textile Standard (GOTS), EU
Ecolabel, Svanen, Bra miljöval, Oeko-Tex Standard 100 och 1000 samt Better Cotton
Initiative (BCI) (Green Strategy u.å.). Miljömärkena redovisas i bilaga 1.
Forskning visar att det är viktigt att via sin gröna marknadsföring även enbart kommunicera ut
det hållbarhetsarbete som faktiskt tillämpas i företaget för att vinna konsumenternas
förtroende (Niinimäki 2015). Niinimäki (2015) menar att ett problem för företag inom fast
fashion-branschen är att det inte räcker att använda miljömärkningar på några av sina
produkter eller kollektioner. Det förändrar inte det bakomliggande problemet som företag
inom denna bransch har, vilket är väldigt hög miljöbelastning på grund av den stora mängden
fast fashion de producerar. Det är därför enligt Niinimäki (2015) en fördel att låta hållbarhet
genomsyra hela företaget och inte enbart vissa delar för att undvika anklagelser om så kallad
“greenwashing”.
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Greenwashing är enligt Baum (2012) en strategi som innebär att företag sprider vilseledande
information till konsumenter gällande företagets hållbarhetsarbete eller miljömässiga fördelar
med en produkt eller tjänst. Då miljö- och hållbarhetsfrågor är komplexa, är det också enligt
Niinimäki (2015) lätt att vilseleda konsumenterna inom dessa områden. En risk som uppstår
är att det ökade intresset hos konsumenter att konsumera hållbart kan påverka företag att
använda miljö- och hållbarhetsargument enbart för att öka sin försäljning (Niinimäki 2015).
Då greenwashing blivit allt vanligare finns det enligt Emery (2012) en benägenhet hos
konsumenterna att helt ta avstånd från denna typ av marknadsföringsmaterial innehållande
gröna budskap och påståenden. Redan i början på 1990-talet menade Davis (1993) att företag
som använder sig av tvetydiga och vaga marknadsföringspåståenden inom hållbarhet istället
tenderar att skrämma bort de hållbara konsumenter de haft för avseende att locka till sig. Det
är enligt Niinimäki (2015) viktigt för företag inom modebranschen att vara transparenta med
sitt hållbarhetsarbete för att skapa förtroende hos konsumenterna. Det bör dock inte enbart ske
via marknadsföring av företagets framgångar utan även eventuell negativ information eller
ansträngningar som ännu inte resulterat i något bra bör kommuniceras ut. Detta för att
undvika anklagelser om greenwashing eller eventuella misstolkningar av att företaget försöker
vilseleda konsumenterna trots en medveten satsning i sitt hållbarhetsarbete (Niinimäki 2015).
Marknadsföringsmaterial i form av miljömärkningar är idag vanligt för att kommunicera ut
företagets hållbara alternativ (Peattie 2001) och det finns därför ett stort värde i att förstå hur
dessa uppfattas av konsumenter och om det användas på rätt sätt för att motverka den typ av
skepticism konsumenter eventuellt får gentemot dessa.
Coleman och D´Souza (2013) menar att det finns en verklig avsikt hos konsumenter att köpa
hållbara kläder men något som sällan genomförs då deras kunskap om miljömärken är låg.
Avsaknaden av medvetenhet som Coleman och D´Souza (2013) till stor del menar beror på
begränsningar i marknadsföringsstrategier och i branding av sådana märken. Peattie (2001)
föreslår att de begränsningar som finns gällande att förstå gröna konsumenter och deras behov
kan bero på att marknadsförare försöker förstå och se den gröna konsumtionen och gröna
marknadsföringen som en variant av traditionell marknadsföring, något som Peattie (2001)
menar inte är en strategi som kommer att leda till framgång. För att främja konsumtionen av
hållbart mode måste branschen tillhandahålla tydlig information när det gäller ekomaterial,
hållbar tillverkning och distribuering av gröna plagg för att öka konsumentens förståelse och
medvetenhet enligt Fraj och Martinez (2006). Jones et al. (2008) menar att det finns växande
bevis på att marknadsföring och hållbarhet har något att erbjuda varandra i framtiden.
12

1.3

Problemformulering

I Sverige köps det i genomsnitt cirka 13 kilo kläder och slängs cirka 8 kilo kläder per person
årligen vilket krävt stora resurser vid producering som är skadlig för både miljön och
befolkningen. Enligt forskningen är okunskap kring miljömärkningar och miljöpåverkan en
stor bidragande faktor bakom överkonsumtion vilken ger en negativ påverkan på miljön. Ett
problem inom branschen är att de hållbart producerade plaggen inte fått någon större
spridning på marknaden. Detta skapar ett problem i arbetet mot en cirkulär ekonomi samt för
de konsumenter, företag och samhället som vill bidra till ett mer hållbart sätt att konsumera.

1.4

Undersökningsfrågor

Utifrån ovanstående problemformulering uppkommer följande frågor:
1) Hur väl känner konsumenten till de standardiserade miljömärkena och butikskedjornas
egna miljömärkningar?
a. Vilka miljömärkningar finner konsumenten mest pålitliga?
2) Hur är konsumentens attityd till modebranschens miljömärkningar?
3) Har konsumenten tillräckligt med kunskap för att göra ett medvetet hållbart val vid
konsumering av kläder?
a. Hur bidrar konsumenten till en mer hållbar modeindustri utifrån en cirkulär
process?

1.5 Syfte
Det finns ett värde för företag att förstå hur miljömärkningar uppfattas av konsumenter för att
på så sätt öka deras bidrag till ett grönare konsumtionsbeteende och en hållbar utveckling. Vill
man skapa en cirkulär ekonomi måste den vara trovärdig, något som såväl konsumenter,
företag och samhället har nytta av. Det är dock mycket upp till företag att verka för att
miljömärkta plagg får den spridning på marknaden som behövs för att minska
textilbranschens negativa miljöpåverkan. Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter
känner till och om de anser miljömärkningar i textilbranschen pålitliga, deras attityder till
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dessa och hur det ger avtryck i deras konsumtion. Resultatet avses kunna användas av företag
för att utveckla strategier för att förmå konsumenter att genom miljömärkningar påverka dem
till ett grönare konsumtionsbeteende.

1.6 Avgränsningar
Undersökningen är avgränsad till klädbutiker och miljömärkningar i Sverige samt män och
kvinnor i åldrarna 15 år och uppåt. En förstudie genomförs i syfte att få ökad förståelse till hur
en enkät bör utformas och denna är avgränsad till en specifik klädbutik i Stockholmsområdet.
Företagens hållbarhetsrapporter och hållbarhetsarbete kommer inte att beröras då studien
utgår från ett konsumentperspektiv. Denna undersökning är även avgränsad till specifika
miljömärkningar där sex är standardiserade miljömärkningar (Global Organic Textile
Standard, EU Ecolable, Bra Miljöval, Svanen, Oeko-Tex Standard 100 och 1000 samt Better
Cotton Initiative) och fem miljömärkningar som butikskedjor själva har skapat (Gina Tricot,
H&M, Åhléns, Lindex samt KappAhl).
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2. TEORI
Under detta kapitel av uppsatsen redogörs de teorier och modeller som belyser det valda
ämnet. Till en början presenteras en teoretisk genomgång som ligger till grund för uppsatsens
val av teorier och modeller. Läsaren möts sedan av begreppet cirkulär ekonomi och den
gröna marknadsföringsmixen med dess fyra P:n. Efter det presenteras konsumentbeteende
och kunskap, där läsaren möts av Theory of Planned Behavior och Maslows behovstrappa.
Slutligen introduceras funktionella och emotionella effekter på gröna varumärken.
Teorikapitlet avslutas med en kort sammanfattning samt en teoretisk referensram som ligger
till grund för enkäten.

2.1 Teorigenomgång
Utifrån uppsatsens inledande kapitel framgår det att textilbranschen är en av de mest
förorenande branscherna. Detta har resulterat i att branschen försöker öka proportionen av
hållbart mode på marknaden, då plagg i framtiden måste tillverkas av nya hållbara material i
en ständig serie där cirkulära principer är kärnan. Branschen försöker genomgå en utveckling
från en linjär till en cirkulär ekonomi varav fenomenet cirkulär ekonomi är relevant att
fördjupa sig i.
Som framgår i problembakgrunden och problemdiskussionen är det ingen bra strategi att se
den gröna marknadsföringen som en variant av traditionell marknadsföring, då det inte är en
strategi som kommer att leda till framgång utan att strategin först anpassas utifrån de gröna
konsumenterna och deras behov (Peattie 2001). Detta har bland annat gjorts via den
traditionella och välkända marknadsföringsmixen och dess fyra P:n. Då det är en etablerad
och välkänd strategi för marknadsföring av en produkt anses den som relevant och intressant
att fördjupa sig i fast ur ett grönt perspektiv.
Vidare som diskuterats i problembakgrunden och problemdiskussionen menar Coleman och
D´Souza (2013) samt Shen (2014) att kunskap är en avgörande faktor vid frågor om miljön
och att konsumenter saknar kunskap om miljömärkningar för att göra ett hållbart val. För att
kunna anpassa den gröna marknadsföringen till konsumentens behov är det intressant att ta
reda på vad konsumenterna har för köpbeteenden samt attityder till hållbarhet. Detta kan
göras via Theory of Planned Behavior, en modell som förutsäger ett mänskligt socialt
beteende. En annan modell som kan förklara konsumentbeteende är Maslows behovstrappa,
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som beskriver en hierarkisk ordning av mänskliga behov i fem steg.

Dessa

konsumentbeteende modeller anses vara relevanta för studien då de studerar begreppen
attityd, subjektiva normer, resurser och mänskligt beteende. Det ger företagen en förståelse
för sina konsumenter, vad de har för utgångspunkt och möjligheter att konsumera hållbart.
För att stärka konsumenternas lojalitet och intresse för gröna varumärken och öka antalet
etiska konsumenter krävs det som tidigare nämnt i inledningen att företag fokuserar på en
lyckad grön marknadsföring. I problemdiskussionen framgår det att i samma takt som
konsumenterna blir allt mer medvetna om hur deras inköp påverkar miljön ökar antalet
miljömärkningar, trots det resulterar inte konsumtionen av miljömärkta plagg i någon större
utsträckning. Hartmann, Apaolaza Ibáñez och Forcada Sainzs (2005) modell om funktionella
och emotionella strategier som berör hur gröna varumärken kan stärka sin varumärkeslojalitet
och varumärkesattityd positivt är därför intressant att studera.

2.2 Cirkulär Ekonomi
Enligt Naturskyddsföreningen (2019b) kan dagens ekonomiska system ses som en rak linje
som i huvudsak bygger på att producera varor genom att utvinna och utnyttja naturens
resurser. Dessa varor slängs sedan och blir avfall. Europeiska unionen (EU) och Förenta
nationerna (FN) arbetar för att minska detta avfall utifrån att förbrukat material ska samlas in
och återvinnas för att sedan ingå i nya produkter, de arbetar för en cirkulär ekonomi.
Cirkulär ekonomi förespråkas därmed av EU, flera nationella regeringar samt många
företagsorganisationer i världen (Korhonen, Honkasalo & Seppälä 2018). Geissdoerfer et al.
(2017) definierar cirkulär ekonomi, i motsats till linjär ekonomi, som ett förnyande system
som fokuserar på att minimera resursinmatning, avfall, utsläpp samt energiläckage genom att
sakta ner, stänga och minska materialets och energins kretsgång. Enligt Geissdoerfer et al.
(2017) kan detta uppnås via långvarig hållbar design, underhåll, återanvändning, reparation,
återtillverkning, återvinning och renovering.
Scarpellini, Portillo-Tarragona, Aranda-Uson och Llena-Macarulla (2019) hävdar att den
cirkulära ekonomin utgör en möjlighet för paradigmskifte från den nuvarande linjära
modellen. Forskarna har även identifierat olika problem med cirkulär ekonomi, som bland
annat är brist på finansiering för investeringar samt leverans av återvunna produkter. Det
viktigaste att tänka på enligt Naturskyddsföreningen (2019b) i en cirkulär ekonomi är att
16

minska konsumtionen av nya produkter, återanvända mer, designa produkter och
förpackningar smartare, återvinna mer material samt utnyttja energin i det som inte går att
återvinna.

2.3 Grön Marknadsföringsmix
Den så kallade marknadsföringsmixen består av fyra P:n, produkt, pris, plats och påverkan
(Azadi & Rahimzadeh 2012). Marknadsföringsmixen ses i Management School of Marketing
(MSM) som ett effektivt verktyg för att uppnå en organisations marknadsföringsmål (Shet,
Gardner & Garrett 1988). Marknadsföringsmixen kan ses som en låda med en samling
verktyg som styrs genom att kombinera dem för att optimera en produkts konkurrensfördelar
på marknaden (Azadi & Rahimzadeh 2012). Genom att använda sig av traditionella
marknadsföringsstrategier för att nå ut på marknaden med en grön produkt kan det inte leda
till framgång utan att en marknadsföringsstrategi anpassas utifrån att först förstå de gröna
konsumenterna och deras behov (Peattie 2001). Detta skulle kunna göras med exempelvis den
traditionella marknadsföringsmixen, anpassad till de gröna konsumenternas behov och
värdegrund. I kapitlet nedan kommer marknadsföringsmixens fyra P:n att beskrivas för att ge
en djupare förståelse för marknadsföringsmixens betydelse för grön marknadsföring.

2.3.1 Produkt
Produkt handlar om produktionen av varor eller tjänster som levereras till marknaden för att
möta kundernas behov samt krav enligt Azadi och Rahimzadeh (2012). Produkters
miljövänliga egenskaper kan visas i dess olika livscykelfaser såsom före, under och efter
användning av produkten (Dangelico & Pontrandolfo 2010).
Ottman, Stafford & Hartman (2006, s.24) menar att:
"även om ingen konsumentprodukt har en noll påverkan på miljön, används i
verksamheten termen "gröna produkter" eller "miljöprodukt" vanligen för att
beskriva de som strävar efter att skydda eller förbättra den naturliga miljön
genom konservativ energi och/eller resurser och minskning eller eliminering av
giftiga ämnen, förorening och avfall".
Enligt Mishra och Sharma (2012) är de vanligaste produktionsstrategierna för gröna
produkter: återanvändning av produkten eller en del av den, återvinning, göra produkten mer
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hållbar, reparerbar, minskning av förpackningen, komposterbar, säkrare vid leverans och
hälsosammare. En produkt kan göras grönare genom att minska användningen av
naturresurser genom att göra förpackningen på en produkt återvinningsbar, tillverka
produkten av miljövänliga material eller att produkten ska vara återanvändbar (Scott & VigarEllis 2014).

2.3.2 Pris
Pris handlar om vad kunden betalar för att ta emot den önskade produkten, där pris inte bara
är uttryckt i monetära termer utan kan vara allt från pengar till slöseri med tid och ångest
(Azadi & Rahimzadeh 2012). Villigheten att betala mer för en grön produkt ökar i
industriländer, exempelvis påstår tre fjärdedelar av medborgarna i europeiska länder att de är
villiga att betala mer för en miljövänlig produkt (Europeiska kommissionen 2014). Den extra
kostnaden som konsumenten måste betala för en grön produkt jämfört med traditionella
alternativ kallas för “premiumpris” (Peattie 2001). Dyrare material för gröna produkters
kvalitet, internationalisering av miljökostnader med hjälp av att öka beskattningen är exempel
på orsaker till att det högre priset på gröna produkter uppstår enligt Peattie och Crane (2005).
De menar även att “win-win” filosofin har skapat ett hopp om att gröna produkter på en
miljövänlig

nivå

ska

vara

överlägsna

konventionella

produkter

och

därmed

konkurrenskraftiga när det handlar om pris och teknisk kapacitet. Att de är dyrare leder bland
annat till att gröna produkter har en svårare konkurrensposition (Peattie & Crane 2005).

2.3.3 Plats
Gröna platser handlar om såväl distribution som produktion till konsumtion och tvärtom
(Davari & Strutton 2012). Azadi och Rahimzadeh (2012) menar att plats går ut på att hitta rätt
distributionssystem för produkten där det är möjligt att möta kundens behov. Enligt Esmaili
och Fazeli (2015) har internet en nyckelroll i grön distribution. Att använda rätt strategi för
hur och var de hållbara produkterna ska göras tillgängliga är viktigt då konsumenterna sällan
aktivt letar efter hållbara produkter enligt Mishra och Sharma (2012).

2.3.4 Påverkan
Påverkan kan sägas vara reklam, public relations (PR), support från media och så vidare, som
tjänsteleverantören eller tillverkaren av varan gör för att uppmuntra och ge användbar
information till kunden samt för att upprätthålla efterfrågan på produkten eller tjänsten (Azadi
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& Rahimzadeh 2012). Något som kan leda till att gröna produkter inte köps är att
informationen om produkters miljöprestanda är dyr för företagen och tidskrävande för
konsumenter att förstå (Rademaker, Royne & Wahlund 2015), de lyckas därmed inte påverka
konsumenterna till ett köp via exempelvis en grön reklam. En lyckad grön strategi beror på en
god kommunikation menar Prothero, Peattie och McDonagh (1997) och Papadas och
Avalonidis (2014) anser att kommunikation är en av de fyra pelarna i miljöbranschen för att
lära ut till samt informera konsumenterna om miljöpåverkan.

2.4 Konsumentbeteende och Attityder
Solér (1996) visar i sin studie Ecologically friendly buying - Theoretical implications of e
phenomenological perspective att personlig erfarenhet av miljörelaterade problem bidrar till
konsumenternas förståelse och kunskap av begreppet “miljövänligt köp”. Solér (1996) för
fram att en förståelse för att ett miljövänligt inköp endast kan uppkomma genom att beskriva
vad miljövänligt inköp har för betydelse för konsumenterna. Shen (2014) pratar om vikten av
att utbilda konsumenter och ge dem mer kunskap inom miljöfrågor för att öka medvetenheten
om hållbart mode samt för att de ska kunna ta ett eget ansvar att engagera sig för en hållbar
produktionsprocess och produktanvändning. Solér (1996) föreslår även att konsumenten bör
fundera på följande frågor vid val av en miljövänlig produkt: Vilken produkt kan tyckas vara
den mest miljövänliga? Är det den som produceras nära konsumenten men vars
produktionsprocess orsakar miljöförorening? Eller är det den produkten som produceras av
“ren teknik” längre bort vilket leder till vägtransporter? Eller om det är produkten som är
tillverkad av icke förnybara råvaror och transporteras långt men är mycket återvinningsbar?
Komplexiteten i detta gör att konsumenterna har svårt att placera produkterna i hur
miljövänliga de är, vad som bör väljas och vad som är bäst för miljön.
Scholder, Wiener och Cobb-Walgren (1991) menar att konsumenternas uppfattning om att
deras egna åtgärder kommer att förbättra miljön bör ökas. Forskarna menar att konsumenterna
uppfattar att kraven för att minska miljöpåverkan många gånger är överdrivna eller anpassade
vilket medför att konsumenterna har svårt att göra “bra” val. Solér (1996) menar att
miljövänliga inköp främst formas av konsumenternas upplevelser och erfarenheter. I sin
studie fann Solér (1996) några viktiga faktorer som påverkar konsumentens val av ett
miljövänligt köp, hon fann att de flesta människor vill göra rationella val och vill därför ha
tillgång till information om gröna produkter. Fraj och Martinez (2007) menar att
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konsumenters rationalitet för att välja ekologiska produkter är att bibehålla miljön för
kommande generationer samt för att det är ett hälsosammare alternativ. Andra aspekter på
konsumenter som köper gröna produkter är att de kan ha allergiproblem, de har nära till den
naturliga miljön samt större kunskap om naturens tillstånd enligt Solér (1996).
Konsumenter är beredda på att byta ut produkter utifrån ekologiska skäl, vilken bransch och
andra ekonomiska institutioner är medvetna om menar Fraj och Martinez (2007). Samtidigt
har konsumenternas kunskap kring hållbarhet och miljöföroreningar ökat (Shen 2014). För att
visa att individer gör skillnad för miljön bör människor som stödjer “grönt beteende” ges en
regelbunden och positiv återkoppling, betona framgångar istället för misslyckanden enligt
Scholder, Wiener och Cobb-Walgren (1991). Forskarna menar att det är upp till regeringar,
företag och miljögrupper att på ett tydligt sätt visa i sina marknadsföringsprogram att
miljöproblemet påverkas av individuella förändringar i konsumtion och återvinning
(Scholder, Wiener & Cobb-Walgren 1991).
Det finns ett flertal olika modeller och teorier som beskriver konsumentens beteende för att
underlätta för företagen att nå ut på marknaden, till exempel Theory of Planned Behavior och
Maslows behovstrappa, vilka beskrivs här nedan.

2.4.1 Theory of Planned Behavior
För att förstå hur konsumenter beter sig finns det en del modeller och teorier, bland annat
Theory of Planned Behavior (TPB) som enligt Ajzen (2011) är den mest inflytelserika och
citerade modellen för att förutsäga ett mänskligt socialt beteende. I denna modell används
begreppen attityd, subjektiva normer och hur den upplevda kontrollen kan påverka en persons
avsikt till att överväga ett beteende. Ajzen (1991) menar att desto starkare människans avsikt
är att genomföra ett beteende, desto större är sannolikheten att personen i fråga kommer att
fullfölja det. Ajzen (1991) menar att människor tenderar att gynna beteenden till de som
kopplas främst till positiva egenskaper och som ger eftersträvansvärda konsekvenser. Styrkan
från de aktuella subjektiva normerna, som menas med den sociala grupp konsumenten tillhör,
kan påverka motivation och attityd till ett beteende (Ajzen 1991). Människans förutsättningar
och resurser att kunna ta till beteendet illustrerar den upplevda kontrollen i modellen, det vill
säga de resurser och möjligheter som är tillgängliga för en konsument måste i viss
utsträckning förutsäga sannolikheten för beteendemässiga prestationer enligt Ajzen (1991).
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Exempelvis, att desto mer tidigare erfarenheter av beteendet konsumenten har desto enklare
blir det att kunna utföra handlingen. Chansen ökar även om konsumenten har tillgång till
information om beteendet och de konsekvenser som kan uppstå (Ajzen 1991; Yadav & Pathak
2016).

2.4.2 Maslows behovstrappa
Ytterligare en modell som kan användas för att få en bättre förståelse för konsumenten är
Maslows behovstrappa och i denna modell beskrivs en hierarkisk ordning av mänskliga behov
i fem steg (Maslow 1943). De två första stegen i behovstrappan är fysiologiska- och
trygghetsbehov, vilket är de grundläggande behoven för en individ. Det kan vara allt ifrån mat
och vatten till trygghet i form av tak över huvudet och att vara frisk från sjukdomar. När dessa
primära behov är uppfyllda kan individer närma sig de sekundära behoven som är kärlek och
gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Dessa behov fokuserar mer på relationer
och att varje individ ska bli sitt bästa jag (Maslow 1943). I många länder är det hållbara en lyx
och för att kunna jobba mot ett mer hållbart samhälle krävs det att samhället ligger på de
översta stegen i Maslows behovstrappa.

2.5 Funktionella och Emotionella effekter på Gröna Varumärken
Enligt Aaker (1996) finns det två olika strategier att tillämpa vid positionering av gröna
varumärken,

dessa

klassificeras

som

funktionella-

och

emotionella

gröna

positioneringsstrategier. Är strategin funktionellt baserad skapas varumärkesuppbyggandet
genom att ge information om miljövänliga produktegenskaper baserade på relevanta
miljömässiga fördelar med produkten (Hartmann et al. 2005). I den emotionella strategin
baseras den gröna positioneringen på tre konceptuella typer, vilka är:
1. Well Being/Warm Glow, en känsla av välbefinnande där miljömedvetna konsumenter
upplever en personlig tillfredsställelse genom att bidra till en förbättring till en god
miljö.
2. Auto-expression, handlar om att miljömedvetna konsumenter upplever en personlig
tillfredsställelse genom att visa upp sin miljömedvetenhet för andra.
3. Nature-related, när konsumenten känner en nära kontakt, känner ett välbefinnande
eller till och med lycka med naturen.
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Ottman (1994, s. 78) menar följande:
"Vi behöver uppenbarligen en mer informerad allmänhet [om miljöfrågor] som
är bättre rustade att fatta rationella inköp och politiska beslut om produkter,
förpackningar och tillverkningsprocesser".
Resultaten från Hartmann et als. (2005) forskning pekar på att högst perceptuell effekt nås
genom att använda en grön positioneringsstrategi som kombinerar både funktionella och
emotionella strategier. Resultaten indikerar också att grön positionering av varumärket har ett
positivt inflytande på den uppfattade märkesattityden.
Grön

varumärkespositionering

med

funktionella

attribut,

vilken

är

en

rationell

övertalningsstrategi, bör öka varumärkets uppfattning som miljövänlig i den funktionella
dimensionen. Denna funktionella positionering resulterar i en starkare kognitiv uppfattning av
märken som miljövänligt. Däremot bör en emotionell grön positioneringsstrategi leda till en
förändring närmare den emotionella dimensionen av gröna varumärken enligt Hartmann et al.
(2005). Emotionella positioneringar associeras istället med naturen.
Nedan modell (se figur 1) har utvecklats av Hartmann et al. (2005) och handlar om grön
positionering och

dess

effekt

på

den

uppfattade

varumärkespositioneringen

och

varumärkesattityden, det vill säga hur det ger effekt på de intryck eller den uppfattning
människor har av en viss produkt eller ett visst varumärke samt dess konkurrensmässiga
fördelar. Det handlar om att övertala och övertyga konsumenten genom olika strategier och
aktiviteter. Konsumenterna får en mer positiv attityd till märken som är miljövänliga då de
blir allt mer kunniga och medvetna inom området. Hartmann et al. (2005) menar att det dock
kan vara mindre positivt om företaget inte matchar sina funktionella attribut med sin faktiska
miljöpåverkan.

Figur 1. Modell från Hartmann et al. (2005) om hur olika typer av
grön positionering på olika sätt kan påverka märkens uppfattade
positionering och attityd
2.5 Sammanfattning
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2.6 Sammanfattning
I ovanstående avsnitt diskuterades ett paradigmskifte från linjär till cirkulär ekonomi.
Företagen kan sträva mot en hållbar miljö genom att applicera en cirkulär ekonomi i
organisationen, där de arbetar med produktens hela livscykel istället för att produkten slängs
och blir till avfall. För att öka konsumtionen av gröna produkter måste den gröna
marknadsföringen anpassas och skilja sig från de traditionella marknadsföringsstrategierna,
exempelvis utifrån marknadsföringsmixen och dess 4 p:n (Produkt, Pris, Plats & Påverkan)
och anpassa den till en grön inriktning.
Kunskap om miljöfrågor och en ökad medvetenhet om hållbart mode är viktigt att ge till
konsumenterna för att de ska kunna göra medvetna hållbara val. Alla individer har egna
erfarenheter, kunskapsnivåer och beteendemönster och för att kunna förklara dessa finns det
flera olika modeller och teorier. En av dessa är Theory of Planned Behavior vilken är en
modell som beskriver om och hur en konsument planerar sina köp, eller om det sker spontant.
Maslows behovstrappa är en annan modell som beskriver en hierarkisk ordning av mänskliga
behov i fem steg, fysiologiska-, trygghets-, kärlek och gemenskaps-, uppskattnings- och
självförverkligande behov. Det finns även några faktorer som kan avgöra hur konsumenterna
beter sig och dessa är funktionella och emotionella. Där de emotionella baseras på tre
konceptuella typer, Well Being/Warm Glow, Auto-expression och Nature-related, och de
funktionella innebär att ge relevant information om produktens miljövänliga egenskaper.
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2.7 Teoretisk referensram
De olika teorierna och modellerna som presenteras ovan har lett till följande sammanställning
i form av en teoretisk referensram. Detta i syfte att ge läsaren en sammanfattad bild av hur
teorierna och modellerna är av relevans för uppsatsen samt vilka variabler som
uppsatsskrivarna har kopplat till de olika teorier och modeller som presenteras. Varje variabel
som har plockats fram ur de olika teorierna och modellerna tar stöd från teorikapitlet samt
inledningskapitlet, detta i syfte att ge en tydlig överblick över vad uppsatsen ämnar
undersöka. Dessa variabler är sedan kopplade till olika frågor i studiens enkät och den
teoretiska referensramen har legat till grund för enkäten (se bilaga 3).

Teori
Cirkulär ekonomi

Grön marknadsföringsmix

Konsumentbeteende och
attityder
TPB

Maslows behovstrappa
Funktionella och emotionella
effekter på Gröna Varumärken

Variabler
Återvinning
Cirkulation
Miljöpåverkan
Hållbarhet
Tillgänglighet
Påverkan
Produkt
Pålitlighet
Kunskap
Tidigare erfarenheter
Tidigare erfarenhet
Attityd
Normer
Demografisk information
Rationalitet
Känslobaserat

Enkätfrågor
9, 10-12, 16-17, 21, 26

14, 19, 22-24, 27-28

6-9, 12, 15-16, 18, 20, 2225, 29
8

1-5
13-14, 28

Tabell 1. Teoretisk referensram
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3. METOD
I

metodkapitlet

presenteras

den

forskningsstrategi

och

forskningsdesign

som

uppsatsskrivarna kommer att använda för att undersöka problemet och syftet. Sedan
presenteras urvalet för undersökningen samt strategiska bevis för att stärka undersökningens
validitet och reliabilitet. Avslutningsvis redovisas hur uppsatsskrivarna har genomfört
undersökningen samt hur bearbetningen av data har gått till.

3.1 Forskningsstrategi
Denna studie är baserad utifrån både en kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi, en
metodologisk triangulering. Att använda två olika forskningsstrategier har en fördel då det
bidrar till en bredare och djupare förståelse samt fyller i de luckor som finns i de olika
strategierna (Bryman & Bell 2013, s. 629). Förstudien till denna undersökning baseras på en
kvalitativ undersökning vilket lagt tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar om
konsumenters beteende och företagens miljöarbete. Resultatet har tolkats fram utifrån en
induktivistisk och konstruktionistisk process. Genom den kvalitativa forskningsstrategin kan
kontextuell information uppstå som annars hade riskerat att missas vid enbart en kvantitativ
metod, den kvalitativa insamlingsmetoden ligger till grund för de kvantitativa data som
samlats in (Bryman & Bell 2013, s. 635) och därmed kan det studerade fenomenet bättre
förstås än annars. Den kunskap som erhållits utifrån den kvalitativa studien har bidragit med
kunskap om den sociala kontexten och legat till grund för utformningen av enkäten.
I den kvantitativa metoden har även de insikter som uppkommit vid den kvalitativa förstudien
använts till förståelsen av resultatet. Den kvantitativa metoden ger däremot möjligheten att
visualisera resultatet utifrån mängd, antal, procent samt identifiera eventuella samband eller
förhållanden mellan de olika variablerna som undersöks (Bryman & Bell 2013, s. 640). Syftet
med att använda sig av en metodologisk triangulering var att öka studiens validitet samt tilltro
till resultatet.
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3.2 Forskningsdesign
Vid val av forskningsdesign ansågs en tvärsnittsdesign (Bryman & Bell 2017) som mest
lämplig då denna typ av design gör det möjligt att samla in flera olika individers attityder och
inställning under en viss bestämd tidpunkt. Detta möjliggör att finna mönster gällande
konsumenters attityder och inställning till miljömärkningar i textilbranschen.
Vidare har även en fallstudiedesign (Denscombe 2009, s. 59) tillämpats vilken genomfördes i
form av en förstudie där syftet var att få en djupare förståelse för det område som undersöks.
Val av forskningsdesign tog stöd från Denscombe (2009, s. 60) som menar att den
forskningsdesignen ger möjligheter att i detalj kunna studera konsumenterna i den naturliga
miljön där konsumtionen faktiskt sker och eventuellt ta del av unika och värdefulla insikter
som enbart en surveyundersökning vanligtvis inte hade klarat av att göra. Designen ger en
djupare förståelse för hur konsumenterna agerar, beter sig och varför de gör så i den faktiska
miljön, alltså den fysiska butiken.

3.3 Population och Urval
Urvalet för studiens enkät var Facebookanvändare, ett bekvämlighetsurval där det går att nå
en stor målgrupp på ett enkelt och tidseffektivt sätt. Detta har i sin tur lett till ett snöbollsurval
då Facebookanvändare skickat vidare och delat länken till enkäten till sina vänner varav de
sedan delat den vidare till sina vänner och så vidare.
Populationen i denna undersökning är män och kvinnor i åldrarna 15 år och uppåt. Denna
undersökning är baserad på ett icke-slumpmässigt urval i form av ett bekvämlighetsurval. Ett
sådant urval innebär att de analysenheter som är enklast att få tag på används utan att slumpas
fram ur en förutbestämd urvalsram (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud
2017, s. 189). Fördelen med ett bekvämlighetsurval är att det blir relativt lätt att få tag på
respondenter och empiriskt underlag då det finns många personer som kan vara villiga att
delta, även kallat för “ja-sägarurval” enligt Blomkvist, Hallin och Lindell (2018, s. 111).
Utöver bekvämlighetsurvalet användes även ett snöbollsurval, en teknik där de analysenheter
som fås tag på kan hjälpa till att hitta andra enheter som i sin tur kan hjälpa till att hitta
ytterligare enheter och så vidare (Esaiasson et al. 2017, s. 190).
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3.4 Validitet
Validitet kan definieras som ett sätt att avgöra om studien faktiskt undersöker syftet med
studien (Peräkylä 1997, s. 208). För att uppnå en så hög validitet som möjligt i studien
genomfördes först en förstudie i form av intervjuer och observationer. Förstudiens syfte var
att öka förståelsen till forskningsfrågan och utifrån resultatet av förstudien samt teorier och
modeller om grön marknadsföring utformades en enkät. Frågorna i enkäten är utformade från
förstudien som är baserad på frågeställningarna och de teorier och modeller som tas upp i
bakgrunds- och teoriavsnittet. På detta sätt eftersträvas en så hög validitet som möjligt. Intern
validitet undersöker om det finns kausala samband i en undersökning vilket denna studie
försöker undersöka, om det finns något eventuellt samband mellan miljömedvetenhet och
ålder, kön, boende och så vidare (Bryman & Bell 2013, s. 63). Extern validitet undersöker om
resultaten är generaliserade på hela populationen (Bryman & Bell 2013, s. 64), vilket har att
göra med urvalet undersökningen baseras på. Om det är ett bekvämlighetsurval minskar den
externa validiteten men om det är ett slumpmässigt urval ökar den externa validiteten och
denna undersökning är baserad på ett bekvämlighetsurval vilket medför en lägre validitet.

3.5 Reliabilitet
Intern reliabilitet berör huruvida forskare inom ett forskningslag tolkat sina observationer på
samma sätt och extern reliabilitet berör huruvida undersökningen skulle ge samma resultat
ifall den genomfördes igen (Bryman & Bell 2013). För att få till en så hög extern reliabilitet
som möjligt och därmed tillse att en studie är så tillförlitlig som möjligt är det av stor
betydelse att det mätinstrument som används för att mäta något är stabilt och om en
undersökning upprepas med samma förutsättningar ska den ge samma utfall (Bryman & Bell
2013, s. 62-63). Denna enkät skulle kunna reproduceras och skickas ut igen vid ett annat
tillfälle och studien kan upprepas och förutsättningen för en hög extern reliabilitet ökar. Den
interna reliabiliteten har beaktats på så sätt att de båda författarna till studien gått igenom
resultatet oberoende av varandra och sedan har tolkningar av resultatet på enkätens slutna och
öppna svar diskuterats och skrivits ihop till ett resultat. På så sätt har två oberoende
bedömningar genomförts för att öka den interna reliabiliteten.
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3.6 Genomförande
Utifrån förstudien har en enkät utvecklats och använts som mätinstrument för att deskriptivt i
siffror kunna beskriva hur konsumenter känner till och uppfattar miljömärkningar i
textilbranschen, deras attityder till dessa och hur det ger avtryck i deras konsumtion. Denna
metod valdes även för att kunna visa ett eventuellt samband mellan ålder, kön, inkomst, vart
personen bor och dennes miljömedvetenhet.
Denna undersökning grundar sig på två insamlingsmetoder, vilka är ”service safari”
(kvalitativ) och en enkätundersökning (kvantitativ). Nedan beskrivs genomförandet av de två
olika insamlingsmetoderna mer i detalj.

3.6.1 Service Safari
Service safaris metodik är som tidigare skrivits en kvalitativ undersökning som bygger på att
en person befinner sig i den ”riktiga världen” för att studera hur en process går till och vad
kunden upplever som bra och dåligt. Både företagets anställda och kunder intervjuas och
själva platsen besöks för att skapa förståelse kring detta. Denna metod går att använda när en
djupare förståelse för vad användaren behöver och vilka positiva och negativa upplevelser
som kunden får vill uppnås (Stickdorn & Schneider 2010; Åkerhielm 2017).
Det har genomförts en förstudie i form av Service Safari, vilket skedde i en butik hos ett
större företag inom branschen. Förstudiens syfte är att testa frågorna inför den större
undersökningen samt se om det är något som saknas. I denna förstudie har det genomförts en
ostrukturerad intervju med en utav personalen på detta företag. En ostrukturerad intervju blir
oftast mer avslappnad vilket i sin tur kan leda till en mer intressant diskussion. Metoden
valdes för att respondenten skulle känna sig bekväm vid intervjun och för att lätt kunna
avbryta när det kom kunder till dem. När det kom kunder kunde istället personalen
observeras. Trots att undersökningen utgår från konsumentens perspektiv kan personalen
komma med andra infallsvinklar som är intressanta för undersökningen. Genom att göra
denna intervju på plats får respondenten befinna sig i den riktiga miljön vilket gör att
observationer kan genomföras, se vad de faktiskt gör och hur de beter sig i verkligheten.
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Sedan genomfördes även en förstudie på konsumenterna som handlar på detta företag. Här
delades det ut enkäter till åtta konsumenter i butiken. När respondenterna fyllt i enkäten
fördes det en kort diskussion kring frågorna för att se om det var något som var svårt att
förstå, något som missuppfattas, något som saknas eller om någon fråga inte var relevant.
Även här genomfördes det observationer för att se hur konsumenterna rör sig i butiken och
vad de har för mönster när de handlar.
Utifrån resultaten i denna förstudie med både personal, konsumenter och observationer har en
enkät utformats.

3.6.2 Enkät
För att försöka förstå konsumenters attityd och inställning till hållbara plagg och
miljömärkningar skickades det ut en internetbaserad enkät innehållandes 30 frågor. Enkäten
bestod av frågor gällande respondenternas intresse för konsumtion av kläder samt frågor om
hållbar konsumtion (se bilaga 3). Enkäten bestod främst av frågor med förutbestämda svar där
respondenterna fick kryssa i de svarsalternativ de tyckte passade bäst in, ett fåtal frågor
innehöll även flervalsalternativ. På vissa frågor fanns även alternativet annat där
respondenten själv fick skriva in ett svar om den inte hittade något passande bland de givna
svarsalternativen. Avslutningsvis fanns en frisvarsfråga där respondenten själv fick ange sitt
svar. Enkäten bestod också av bilder på miljömärkningar där respondenternas reaktioner och
attityder till dessa försökte fångas genom att respondenterna fick uppge till vilken grad de har
förtroende och kännedom till dessa miljömärkningar (se bilaga 3).
Enkäten skickades ut som en webbenkät via Facebook där enkäten spreds via vänner och
bekanta som i sin tur delade enkäten och spred den vidare till sina vänner och bekanta och så
vidare (se kapitel 3.3).

3.6.3 Bearbetning av insamlat material
Enkätundersökningen konstruerades via Google Formulär med ett innehåll på 30 frågor. Efter
en vecka stängdes enkäten ned och resultaten sammanställdes sedan i Excel. Excel användes
för att illustrera undersökningens resultat på ett lättförståeligt sätt med hjälp av relevanta
diagram och tabeller (se bilaga 2). För att kunna göra mer avancerade analyser konverterades
Google Formuläret till en CSV fil. Denna fil öppnades upp i Excel för att göra några små
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justeringar som till exempel ändra om tecken så som å, ä och ö. När datan/filen var
färdigjusterad och “städad” öppnades den upp i ett program som kallas för Power BI, ett
verktyg för interaktiv datavisualisering. I Power BI gjordes diagrammen som redovisas i
empirikapitlet. Genom Power BI blir det lättare att illustrera samt dra kopplingar mellan olika
frågor och variabler som exempelvis kön och ålder.
Där det varit möjligt har sambandet mellan två eller flera variabler statistiskt signifikanstestats
med hjälp av Chi-två-test (Preacher 2001). Testet har i studien använts för att undersöka om
det finns en statistiskt signifikant skillnad i svar på enkäten när det kommer till exempelvis
hur pålitliga de olika miljömärkningarna anses vara eller vad respondenterna anser mest
attraktivt med ett plagg.
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4. EMPIRI
I följande kapitel redovisas det empiriska resultatet utifrån den data som samlats in. Antal
svarande i undersökningen var 102 stycken respondenter och resultatet redovisas i text,
diagram och tabeller.

4.1 Resultat från enkät
Enkätstudien resulterade svar från 102 respondenter. Metoden är definierad så att det inte blir
något bortfall då endast respondenter som själva valt att delta i studien har använts, detta
genom att enkäten delades på Facebook och inte skickades ut till utvalda personer via till
exempel mail eller liknande. Antal män som svarade var 26,5 procent och antal kvinnor var
72,5 procent, samt en person som svarade “annat”. På grund av fördelningen mellan män och
kvinnor där endast 26,5 procent är män och resterande kvinnor har kön inte analyserats då
materialet inte ansetts tillräckligt för att göra det. Vid de frågor där respondenterna ombads ge
sitt svar genom en likertskala med sex svarsalternativ har de två vänstra, de två mellersta och
de två högra svarsalternativen kodats om till tre svar, och getts ett gemensamt gruppnamn (se
till exempel diagram 1). Detta för att möjliggöra för eventuell statistisk signifikanstestning då
ett Chi-två-test inte kan utföras om det är för få svar i ett eller flera svarsalternativ (Wahlin
2011, s. 238-240). Det blir även lättare att följa med i resultatdiskussionen om det är färre
grupper med gemensamma namn.
Enligt enkätsvaren framgår det att respondenternas intresse för att konsumera mode till största
delen anses som “medel”, då 50,0 procent anser så. 25,5 procent anser att de har ett litet
intresse för att konsumera mode och 24,5 procent anser att de har ett stort intresse (se diagram
1 eller bilaga 2, fråga 6).
Det framgår även att respondenternas intresse av att konsumera hållbart mode till största delen
är ett medelintresse då 55,9 procent anser så. 24,5 procent anser att de har ett litet intresse och
endast 19,6 procent anser att de har ett stort intresse för att konsumera hållbart mode (se
diagram 2 eller bilaga 2, fråga 7). Resultatet visar att av de som handlar hållbara plagg gör
40,2 procent det på grund av personlig tillfredsställelse av att handla miljövänligt (se diagram
3).
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Diagram 1. Respondenternas intresse för mode

Diagram 2. Respondenternas intresse för
hållbart mode

Diagram 3. Om de köper hållbara plagg, vad är främsta
anledningen?

När det kommer till att följa trender inom mode anser 42,1 procent att det inte är så viktigt,
nästan hälften, 48 procent, anser att det är ganska viktigt medan endast 9,8 procent anser det
mycket viktigt att följa modetrender. Lite mer än hälften av respondenterna, 55,9 procent,
uppger att de handlar nya kläder varje eller varannan månad, 30,4 procent handlar nya plagg
någon gång per kvartal och resterande 13,7 procent handlar någon gång per år eller mer
sällan. 63,8 procent av respondenterna anser det mycket viktigt att ta hand om miljön och lite
mindre än hälften, 44,1 procent, tycker inte att mängden kläder de konsumerar är större än
den borde vara för att det ska vara skonsamt mot miljön. Av de som till viss del eller helt
anser att mängden kläder de konsumerar är för stor uppger hela 82,5 procent att det påverkar
deras samvete negativt. När det kommer till att handla second hand visar resultatet att så
många som 63,7 procent inte handlar second hand (se diagram 4), men en majoritet av
respondenterna, 94,1 procent, säger att de skänker eller ger bort kläder de själva inte längre
vill ha (se diagram 5 eller bilaga 3, fråga 17). Frågan gällande vad respondenterna gör med
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kläder de inte själva längre vill ha var en fråga med flersvarsalternativ, därav överskrider en
summerad procent i diagram 5 100 procent.

Diagram 4. Uppskattning av hur ofta
second hand kläder köps

Diagram 5. Vad respondenterna gör med gamla
kläder

Vid frågan om hur många av tio köpta plagg respondenterna uppskattar är hållbara
uppger högst antal, 19,6 procent, att noll av tio köpta plagg är hållbara, 12,7 procent uppger
en av tio, 15,7 procent två av tio och 16,7 procent tre av tio. För hur resterande svarat se
diagram 6. Den största orsaken till att de inte köper hållbara plagg är på grund av att de inte
har kunskap kring dess fördelar vilket mer än hälften, 56,1 procent, av respondenterna
svarade. Många av respondenterna, 80,4 procent, uppger att de inte anser butiker
tillhandahåller tillräckligt med information om deras hållbara plagg för att ge respondenten
den kunskap de behöver (se diagram 7). När respondenterna fick uppskatta hur stor koll de
har på klädtillverkningens miljöpåverkan som helhet var det hela 60,8 procent som ansåg att
de nästintill inte har någon koll alls. Majoriteten, 93,1 procent, av respondenterna brukar
aldrig eller ibland aktivt leta efter hållbara alternativ när de köper kläder (se diagram 8) och
flertalet (89,2 procent) har aldrig ställt frågor till någon butikspersonal gällande deras hållbara
plagg (se diagram 9). I enkäten ställdes även en följdfråga till de som svarat ja på att de har
ställt frågor gällande butikens hållbara plagg till dess personal. Resultatet visar dock att det
var fler än de 10,8 procent som svarat ja eller vet inte som valt att svara på denna fråga trots
att det blivit ombedda att inte göra detta. Följdfrågan har därför inte tagits hänsyn till i
studiens resultat då även de som uppgett att de aldrig ställt en fråga till personalen valt att
svara på hur kunniga de anser personalen vara gällande att svara på en sådan fråga.
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Diagram 6. Antal hållbara plagg av 10

Diagram 7. Tillhandahåller butiker tillräckligt
med information?

Diagram 8. Aktivt letande av hållbara plagg

Diagram 9. Ställs det frågor till personalen?

Hela 81,4 procent av respondenterna uppger att de skulle uppskatta att de miljömärkta
kläderna hängde samlade på ett och samma ställe i butiken medan resterande svarade att de
inte skulle uppskatta detta. Två av respondenterna specificerade på fråga 30, enkätens öppna
fråga, att anledningen till att de inte skulle uppskatta att alla miljömärkta kläder hängde på ett
och samma ställe var på grund av att de annars skulle “missa” dem om de inte hängde bland
de “vanliga” kläderna och om de hängt på en egen avdelning skulle ignoreras då den
avdelningen inte skulle besökas bland annat på grund av att de tänker att de plaggen är
mycket dyrare. När det kommer till att kontrollera vilket material plagget är tillverkat av
framgår det att 41,2 procent nästan alltid eller alltid gör detta, 26,5 procent gör detta ibland
och 32,4 procent uppger att de nästan aldrig eller aldrig kontrollerar materialet (se bilaga 2,
fråga 18A). De två största anledningarna till att respondenterna kontrollerar materialet är för
att det ska vara ett bekvämt material att ha på sig, där har hela 65 procent angivit detta som en
anledning, samt för att kontrollera plaggets kvalitet, något som 57,5 procent angivit som en
anledning. Endast 25 procent uppger att de kontrollerar materialet för att de vill minska
miljöpåverkan.
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Om respondenterna möts av ett plagg märkt “Hållbart val” i en klädaffär blir flertalet positivt
inställda (64,7 procent) och cirka en femtedel (20,6 procent) blir mycket positivt inställda.
13,7 procent reagerar inte alls och endast 1 procent blir negativt inställd medan ingen av
respondenterna svarat att de blir mycket negativt inställda (se diagram 10 eller bilaga 2, fråga
25). Undersökningen visar dock att hela 43,1 procent av respondenterna sällan använder sig
av klädernas miljömärkning, 36,3 procent använder sig aldrig av den och endast cirka en
femtedel, 20,6 procent, säger sig använda den ofta (se diagram 11).

Diagram 10. Reaktioner på plagg märkt
”hållbart val”

När

det

kommer

till

respondenternas

Diagram 11. Hur många som använder plaggets
miljömärkning

kännedom

gällande

de

standardiserade

miljömärkningarna som valts ut för studien så var det en majoritet, 97 procent, som kände till
Bra Miljöval samt Svanen som 99 procent kände till. Det var endast 12,7 procent som kände
till Global Organic Textile Standard (GOTS), 17,6 procent kände till Better Cotton Initiative
(BCI), 35,3 procent kände till Oeko-Tex Standard 100 och 1000 samt något fler, 42,2 procent,
kände till EU Ecolabel (se diagram 12).

Diagram 12. Standardiserade miljömärkningars igenkänning,
angivet i antal respondenter
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Bland butikskedjornas egna miljömärkningar så var det lite mer än hälften, 55,9 procent, som
kände till H&Ms egna miljömärkning. Endast 24,5 procent kände till Gina Tricot´s egna
miljömärkning, 31,4 procent kände till Lindex miljömärkning, något fler, 37,3 procent, kände
igen KappAhls miljömärkning samt Åhléns miljömärkning som 41,2 procent kände till (se
diagram 13).

Diagram 13. Butikernas egna miljömärkningars igenkänning,
angivet i antalrespondenter

I tabell 2 och 3 redovisas pålitligheten för de olika miljömärkningarna och för att möjliggöra
en statistisk signifikanstestning av resultaten i tabell 2 och 3 så har svarsalternativen inte alls
pålitliga slagits samman med delvis pålitliga och pålitliga har slagits samman med mycket
pålitliga. I vanliga fall så brukar svar där respondenterna angivit “vet inte” inte tas med i
analysen men i denna fråga anses dock att “vet inte” speglar låg kännedom och därmed kan
man inte anse en miljömärkning som pålitlig. Därför har svarsalternativet “vet inte” tagits
med i den statistiska analysen som ett svar på inte alls pålitlig.
En av de vanligaste konfidensintervallerna vid statistisk signifikanstestning (som är gjort på
tabell 2-4) ligger enligt Wahlin (2011) på 95 procent. Detta ger en signifikansnivå (α) på 5
procent och utifrån det har en signifikansnivå på 5 procent använts i studien. P-värdet kan
enkelt förklaras som osäkerheten i att resultatet beror på slumpen och om p-värdet är lägre än
signifikansnivån förkastas alternativhypotesen.

36

När det kommer till hur pålitliga de standardiserade miljömärkningarna anses visar resultatet
(se tabell 2 eller bilaga 2, fråga 22B) att endast 14,7 procent anser GOTS pålitliga. Cirka en
femtedel, 22,6 procent, anser EU Ecolabel pålitliga, hela 70,6 procent anser Bra Miljöval
pålitliga, 71,6 procent anser Svanen vara pålitliga, 19,7 procent anser Oeako-Tex Standard
100 och 1000 pålitliga och endast 16,7 procent anser BCI som pålitliga. När det kommer till
alternativet “vet inte” är det hela 68,6 procent som svarat det när det gäller GOTS. 55,9
procent vet inte om de anser EU Ecolabel pålitliga, 15,7 procent vet inte gällande Bra
Miljöval, 15,7 procent vet inte heller hur de anser Svanen´s pålitlighet, 63,7 procent vet inte
gällande Oeko-Tex Standard 100 och 1000 samt 67,7 procent vet inte om de anser BCI
pålitliga.
I tabell 2 märks att det skiljer sig statistiskt signifikant (P < 0,05) i hur pålitliga de olika
standardiserade miljömärkena anses vara. Bra Miljöval och Svanen anses som mest pålitliga
och har minst antal som inte känner till dem. Övriga standardiserade miljömärkningar anses
inte alls lika pålitliga som dessa två, jämförs till exempel Svanen med GOTS märks att
Svanen uppfattas av 71,6 procent som pålitlig jämfört med GOTS med 14,7 procent, hur
många som

svarat

vet

inte skiljer sig

också stort

(15,7 %

mot

68,6 %).

Inte pålitliga

Pålitliga

Vet inte

GOTS

17 (16,7 %)

15 (14,7 %)

70 (68,6 %)

EU Ecolabel

22 (21,6 %)

23 (22,6 %)

57 (55,9 %)

Bra Miljöval

14 (13,8 %)

72 (70,6 %)

16 (15,7 %)

Svanen

13 (12,8 %)

73 (71,6 %)

16 (15,7 %)

Oeko-Tex Standard 100 och 1000

17 (16, 7 %)

20 (19,7 %)

65 (63,7 %)

Better Cotton Initiative

16 (15,7 %)

17 (16, 7 %)

69 (67,7 %)

Tabell 2. Standardiserade miljömärkningars pålitlighet

När det kommer till hur pålitliga butikskedjornas egna miljömärkningar anses visar resultatet
(se tabell 3 eller bilaga 2, fråga 23B) att endast 12,8 procent anser Gina Tricot´s
miljömärkning pålitlig. 17,6 procent anser H&M´s miljömärkning pålitlig, 16,7 procent anser
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Lindex miljömärkning pålitlig, 22,6 anser att Åhléns är pålitlig och 17,6 anser att Kappahl har
en pålitlig miljömärkning. När det kommer till alternativet “vet inte” så är det hela 60,8
procent som svarat det gällande Gina Tricot. 46,1 procent vet inte om de anser H&M´s
miljömärkning pålitlig, 54,9 procent vet inte om de anser Lindex miljömärkning pålitlig, för
Åhléns är det 50 procent och för Kappahl 58,8 procent.
I tabell 3 märks att det skiljer sig statistiskt signifikant (P < 0,05) i hur pålitlig de olika
butikskedjornas miljömärkningar anses. Åhléns anses mest pålitlig med 22,6 procent och Gina
Tricot anses minst pålitlig på 12,8 procent. Att notera är att ungefär lika många svarat vet inte,
vilket sammanlagt tyder på en låg pålitlighet till butikskedjornas egna miljömärkningar.

Inte pålitliga

Pålitliga

Vet inte

Gina Tricot

27 (26,5 %)

13 (12,8%)

62 (60,8 %)

H&M

37 (36,3 %)

18 (17,6%)

47 (46,1 %)

Lindex

29 (28,5 %)

17 (16,7 %)

56 (54,9 %)

Åhléns

28 (27,5 %)

23 (22,6 %)

51 (50 %)

Kappahl

24 (23,5 %)

18 (17,6 %)

60 (58,8 %)

Tabell 3. Butikskedjornas egna miljömärkningars pålitlighet

Ungefär hälften, 49 procent, av respondenterna svarar att de får en negativ inställning till
företag som hamnar i media på grund av negativa nyheter som står i direkt motsättning till det
hållbarhetsarbete företaget sagt att de jobbar med, men att de ändå fortsätter handla där. Cirka
en tredjedel, 33,3 procent, får en negativ inställning till företaget och slutar handla där medan
resterande 17,6 procent säger att de inte påverkas alls av detta utan fortsätter att konsumera
som vanligt (se diagram 14 eller bilaga 2, fråga 28).
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Diagram 14. Respondenters påverkan av skandaler och
negativa nyheter

När respondenterna blev tillfrågade vad de associerar med hållbarhet inom modebranschen
var det miljövänligt material som fick högst respons, följt av bra arbetsförhållanden,
återvinning av material samt kvalitet. Lite lägre respons fick minskning av överproduktion
och närproducerat. I resultatet framkom det att det respondenterna anser mest attraktivt är ett
plagg som håller i flera år, är fritt från kemikalier och gifter samt är tillverkat av material som
kräver mindre resurser vid tillverkning. Något som var betydligt mer attraktivt än ett trendigt
plagg eller ett plagg från en känd designer (se tabell 4 eller bilaga 2, fråga 29).
I tabell 4 visar det sig att det skiljer sig statistiskt signifikant (P < 0,05) vad som associeras
med hållbarhet inom modebranschen. Det som anses mest attraktivt är ett plagg som håller i
många år då 81,4 procent tycker så, 72,6 anser ett plagg fritt från gifter och kemikalier och
70,6 procent ett plagg som är gjort på material som kräver mindre resurser att tillverka.
Jämförs till exempel ett plagg som håller i många år med ett plagg från en känd designer
märks att ett plagg som håller i många år är attraktivt för 81,4 procent jämfört med ett plagg
från en känd designer med 20,6 procent.
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Inte alls
attraktivt

Attraktivt

Mycket
attraktivt

Ett plagg som håller i många år

3 (2,9%)

16 (15,7%)

83 (81,4%)

Ett plagg som är fritt från gifter och kemikalier

3 (2,9%)

26 (25,5%)

74 (72,6%)

Ett plagg som är närproducerat

26 (25,5%)

32 (31,4%)

44 (43,14%)

Ett plagg som är gjort på material som kräver
mindre resurser att tillverka

12 (11,8%)

19 (18,6%)

72 (70,6%)

Ett plagg av godtagbarkvalité i lägre prisklass

12 (11,8%)

27 (26,5%)

66 (64,7%)

Ett plagg för lågt pris

26 (25,5%)

30 (29,4%)

47 (46,1%)

Ett trendigt plagg

36 (35,3%)

28 (27,5%)

38 (37,3%)

Ett plagg av hög kvalité i högre prisklass

25 (24,5%)

32 (31,4%)

46 (45,1%)

Ett plagg från en känd designer

64 (62,8%)

18 (17,7%)

21 (20,6%)

Tabell 4. Vad respondenterna finner attraktivt med ett plagg

Avslutningsvis fick respondenterna svara fritt huruvida de hade några övriga tankar eller
funderingar som de önskade dela med sig av kring hållbart mode och miljömärkningar. Där
framgick det bland annat att de tyckte marknadsföringen av gröna plagg var dålig och att de
därför har låg vetskap om dess effekter på miljön och att de borde finnas mer hållbart mode
tillgängligt på marknaden (se bilaga 2, fråga 30).
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5. ANALYS
I följande kapitel redogörs för hur den insamlade empirin förhåller sig till den teori som
tidigare presenterats. Avsnittet inleds med en analys om konsumenternas kännedom samt
förtroende för miljömärkningar, vikten av transparens inom modeföretag och konsumentens
bidrag till en hållbar modeindustri samt en analys om konsumenternas beteende och kunskap.

5.1 Konsumentens kännedom och uppfattning om pålitlighet till
miljömärkningar
De två miljömärkningar som flest respondenter känner till samt uppfattar som mest pålitliga
är de standardiserade miljömärkningarna “Svanen” och “Bra Miljöval”, något som stämmer
väl med Niinimäki´s (2012) resonemang om att de standardiserade miljömärkningarna är
bättre än butikskedjornas egna miljömärkningar. Respondenterna känner även till
butikskedjornas egna miljömärkningar men de anses inte alls lika pålitliga som “Bra
Miljöval” och “Svanen”. Trots att butikskedjornas egna miljömärkningar är välkända anses de
till störst del endast delvis pålitliga. Att “Svanen” och “Bra Miljöval” är de miljömärken som
flest respondenter känner till och anser mest pålitliga skulle också kunna bero på att de inte
bara finns inom textilbranschen utan i de flesta branscher såsom till exempel i disk- och
tvättmedelsbranschen. Generellt för både de standardiserade och butikskedjornas egna
miljömärkningar är att många respondenter svarat “vet inte” när det kommer till
miljömärkningens pålitlighet, framförallt till de mindre kända miljömärkningarna GOTS, BCI
och Oeko-Tex 100 och 1000 där så många som cirka 56-69 procent svarat “vet inte” (se tabell
2). Detta medför ett problem med miljömärkningens pålitlighet då det är svårt för
konsumenten att finna den pålitlig om miljömärkningen inte känns till. Notera att även cirka
16 procent av de mer kända miljömärkningarna “Svanen” och “Bra Miljöval” har samma
problem. Ovan resonemang är viktigt då det annars lätt kan tolkas som att de mindre kända
miljömärkningarna upplevs som mer pålitliga än vad de egentligen anses vara, till exempel
om de som svarat “vet inte” skulle bortses i tabell 2 skulle resultatet bli helt annorlunda, det
vill säga att det skulle kunna tolkas som att till exempel 50 procent anser EU Ecolabel pålitligt
medan 50 procent anser det ej pålitligt. Det är därför viktigt i tolkningen av svaren att räkna
med “vet inte” som negativt för miljömärkningen.

41

Som konsument är det inte lätt att bedöma trovärdigheten i miljömärkningarna då det inom
modeindustrin ständigt kommer “nya” material och miljömärkningar som inte är lätta att hålla
reda på, veta något om och därmed kunna värdera. Det är till exempel inte lätt att utvärdera
och veta hur du som konsument ska tänka och välja när en butik har två olika t-shirtar varav
den ena är tillverkad av ekologisk bomull och den andra av “vanlig” bomull. Resultatet
stärker

ytterligare

Niinimäki´s

(2012)

resonemang

om

att

de

standardiserade

miljömärkningarna upplevs mer trovärdiga i förhållande till butikskedjornas egna. I resultatet
framgår det att butikskedjornas egna miljömärkningar lätt kan antas vara bra alternativ men
att konsumenten egentligen saknar information om hur företagen arbetar med hållbarhet och
vilka krav som finns för att få markeringen vilket kan vara missvisande. Även bland dem
standardiserade miljömärkena kan en tendens märkas att konsumenten inte känner till dessa
eller vet vad de står för. Detta genom att många av de punkter som till exempel
miljömärkningen GOTS omfattar innefattar delar som respondenterna uppger att de associerar
med hållbarhet inom modebranschen, exempelvis bra arbetsförhållanden och miljövänligt
material. Trots detta är det inte många av respondenterna som känner till miljömärkningen
GOTS, en miljömärkning som omfattar hela tillverkningskedjan från färdig råvara till färdigt
plagg där bland annat krav på arbetsförhållanden i fabrik, odling, bearbetning och tillverkning
ingår (se bilaga 1).
Mer än hälften av respondenterna uppger att det är väldigt viktigt för dem att ta hand om
miljön och i samma takt som konsumenterna blir allt mer medvetna om hur deras konsumtion
påverkar miljön har miljömärkningar blivit ett väldigt populärt sätt att marknadsföra sina
hållbara plagg på (Baum 2012). Resultatet visar dock på att respondenterna inte upplever att
klädbutiker tillhandahåller tillräckligt med information gällande deras hållbara plagg och
majoriteten av respondenterna uppger att de sällan eller aldrig använder sig av plaggets
miljömärkning när de ska handla kläder. Något som bidrar till att hållbara plagg inte
konsumeras i någon större omfattning, trots stora ansträngningar, är att branschen inte
tillhandahåller tillfredsställande information till konsumenterna gällande dess miljömässiga
fördelar för att konsumenterna ska vara villiga att köpa hållbart framställt mode (D´Souza
2015; Fraj & Martinez 2006; Shen 2014). Respondenterna efterfrågar mer information om hur
företagen arbetar under hela produktionsprocessen av kläder, såväl positiva som negativa
aspekter.
För att öka informationen om miljömärkningar och därmed kunskapen om dem föreslår
Peattie (2001) att marknadsförare inte ska se och försöka förstå den gröna konsumtionen och
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gröna marknadsföringen som en variant av traditionell marknadsföring. Något som Peattie
(2001) menar inte är en strategi som kommer att leda till någon vidare framgång i att få fler
konsumenter att konsumera grönt. Miljömärkningarna verkar därför inte vara en speciellt
effektiv marknadsföring då många konsumenter efterfrågar mer information gällande
företagens hållbarhetsarbete och inte heller i någon större utsträckning använder sig av
miljömärkningarna när de konsumerar kläder. Rademaker et al. (2015) menar att en anledning
till att gröna produkter inte köps är på grund av att informationen som konsumenterna
behöver ha om produktens miljöprestanda är alldeles för dyr för företagen samt att det är för
tidskrävande för konsumenten att förstå denna information.

5.2 Vikten av transparens inom modeföretag
När respondenterna blev tillfrågade hur de påverkas av eventuella skandaler eller negativa
nyheter som står i direkt motsättning till de hållbarhetsarbeten företaget faktiskt arbetar med
visar det sig att ungefär hälften av de tillfrågade får en negativ inställning till företaget men
fortsätter handla där och endast cirka en tredjedel av respondenterna får en negativ inställning
till företaget och slutar handla där. I teoriavsnittet redogjordes det för hur viktigt det är för
modeföretag

att

genom

sin

gröna

marknadsföring

enbart

kommunicera

ut

det

hållbarhetsarbete som faktisk tillämpas i företaget för att vinna konsumenternas förtroende
och undvika greenwashing (Niinimäki 2015; Hartmann et al. 2005). Både Emery (2012) och
Davis (1993) menar att konsumenter är benägna att ta avstånd från alla typer av
marknadsföringsmaterial innehållande tvetydiga och vaga gröna budskap och påståenden då
greenwashing blivit allt vanligare idag. Resultatet verkar inte tyda på detta då respondenterna
inte avsevärt verkar ändra sin konsumtion om sådan information skulle komma fram och hela
två tredjedelar av respondenterna uppger att de blir positivt inställda om de ser ett plagg märkt
“Hållbart val” i en klädbutik. Endast en procent av respondenterna uppger att de blir negativt
inställda om det möts av en sådan märkning i en klädbutik och ingen av respondenterna
uppgav att de blir mycket negativt inställda om det möts av en sådan märkning. När
respondenterna tillfrågades hur de påverkas av den gröna marknadsföringen de ser i till
exempel sociala medier, reklam eller får i form av olika erbjudanden visar det sig att nästan
hälften ignorerar och/eller raderar all sådan typ av reklam. En tredjedel går in och kollar
erbjudandet men köper inte och ingen av respondenterna uppger att de handlar direkt när de
ser sådan typ av reklam. Huruvida detta beteende beror på att det är just grön marknadsföring
de möts av eller om det gäller all typ av marknadsföring via dessa kanaler kan inte uteslutas,
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för om all reklam ignoreras/raderas direkt kanske konsumenten inte hinner uppfatta att det är
grön marknadsföring meddelandet innehåller.

5.3 Konsumentens bidrag till en hållbar modeindustri
Inte bara modeföretag utan även konsumenter har en avgörande roll för att bidra till den
hållbara utveckling som sker i branschen (Shen 2014). En hållbar utveckling där nya material
och ekonomiska modeller introduceras för att minska miljöpåverkan vid klädtillverkning och
hur kläder konsumeras och kasseras (Brooks et al. 2017). Det är inte enbart industrins
föroreningar som skapar miljöproblem utan även den stora mängd kläder som konsumeras
och slängs (D´Souza 2015; Naturskyddsföreningen 2017). En aspekt där konsumenter kan
bidra till en mer hållbar modeindustri är via den mängd kläder de konsumerar. Resultatet visar
att respondenternas intresse för att konsumera hållbart mode är ungefär lika stort som deras
intresse för att konsumera mode ej definierat som hållbart. När sedan respondenterna fick
uppge hur många av tio köpta plagg de uppskattar är hållbara är det sammantaget två
tredjedelar som svarat upp till tre plagg. Resultatet visar också att endast en femtedel anser att
den mängd plagg de konsumerar är större än den borde för att vara skonsam mot miljön.
Svaren om hur många hållbara plagg respondenterna köper samt uppfattningen om den mängd
kläder de konsumerar är större än den borde vara för att vara skonsam mot miljön visar på att
det finns stor potential ur ett hållbarhetsperspektiv att öka mängden hållbara plagg som
konsumeras. Detta för att få konsumenter att förstå att även den mängd kläder som
konsumeras oavsett miljömärkning eller inte påverkar miljön negativt.
Resultatet från studien visar att det respondenterna anser mest attraktivt när de ska köpa
kläder är plagg som håller i många år och är fria från gifter och kemikalier. Något som utifrån
resultaten bör stå i motsättning till den efterfrågan av fast fashion som Steele (2000) och
Oskamp (2000) talar om, då fast fashion inte är känt för att ha en lång hållbarhetstid eller en
tillverkningsprocess som är speciellt fri från gifter och kemikalier (Shen 2014). Det visar sig
också att ungefär en tredjedel anser det väldigt attraktivt med plagg gjorda av material som
kräver mindre resurser att tillverka och en tredjedel finner det väldigt attraktivt med plagg av
godtagbar kvalité i en lägre prisklass. Det finns en tendens hos respondenterna att vilja köpa
ett billigt plagg av godtagbar kvalitet, trots att många av respondenterna angett att det är
viktigt för dem att ta hand om miljön samt finner det mest attraktivt med plagg som är
hållbara. För ett plagg av godtagbar kvalitet i en lägre prisklass kan indikera på att plagget
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inte är tillräckligt bra när det kommer till hållbarhet, en hållbar tillverkningsprocess och en
osäkerhet i vilka material som används. Resultatet visar även att respondenternas intresse av
att konsumera hållbart mode är högre än att följa modetrender. Detta stämmer inte överrens
med vad respondenterna faktiskt gör då studien bekräftar att konsumenter vill veta plaggets
material mestadels för att de letar efter något bekvämt att ha på sig eller för att kontrollera
kvaliteten på plagget snarare än att de kollar materialet för en minskad miljöpåverkan.
Cirkulär ekonomi förespråkas av allt fler stora organisationer runt om i världen (Korhonen,
Honkasalo & Seppälä 2018). Enligt detta ekonomiska system och för att bidra till FN:s 17
hållbarhetsmål (Globala Målen 2015) är klädbranschen tvungen att jobba med cirkulära
principer som kärna i sitt textilsystem och tillverka nya hållbara material i en ständig serie där
resursutnyttjandet minimeras (Brooks et al. 2017). Ett begrepp inom cirkulär ekonomi som är
viktigt att tillämpa i modebranschen är en cirkulär strategi som fokuserar på återvinning
(Naturskyddsföreningen 2019b). Bland respondenterna visar resultatet att nästintill alla
skänker eller ger bort plagg de inte längre vill ha, dock uppger cirka två tredjedelar att de
aldrig själva köper kläder second hand. Nästan en femtedel av respondenterna uppger att de
kastar kläder de inte längre vill ha, där ett problem som identifierats i cirkulär ekonomi av
Scarpellini et al. (2019) är just leverans av återvunna produkter. Ytterligare starkare effekt på
branschens cirkulation skulle vara om det kommunala sophanteringssystemet fokuserar på att
hjälpa till med att cirkulera kläder, då kan en större samhällsnytta fås jämfört med om endast
enskilda företag cirkulerar sina egna kläder. För att gå från en linjär till en cirkulär ekonomi
krävs bland annat långvarig hållbar design, återvinning, återanvändning, minskad konsumtion
och renovering (Geissdoerfer et al. 2017; Naturskyddsföreningen 2019b). Det krävs alltså av
företag att tillverka hållbar design, till skillnad från fast fashion, men också att konsumenterna
är villiga att inte bara skänka sina gamla kläder men också att köpa/använda det som andra
skänker, att laga plagg som är trasiga istället för att slänga dem eller finna nya
användningsområden till dem.
Enligt Naturskyddsföreningen (2017) har modeindustrin en problematik med plagg som
färdigställs i flera olika länder vilket genererar enorm resursåtgång vid tillverkningen och
transportering. Då transportering är en bidragande faktor till miljöproblem bör även
närproducerat vara något som starkt associeras med hållbarhet i modebranschen, såsom det
ofta gör i livsmedelsbranschen, men enligt studiens resultat är det endast 14,7 procent som
associerar hållbarhet i modebranschen med närproducerat. Detta kan bero på att
tillverkningsprocessen för plagg producerade längre bort kan göras på ett mer miljövänligt
45

sätt som väl väger upp de långa vägtransporterna (Solér 1996). Resultatet visar dock på att en
majoritet av respondenterna associerar hållbarhet i modebranschen med miljövänliga material,
vilket kan kopplas ihop med en minskad resursåtgång då Shen (2014) menar att hållbara
textilier oftast är tillverkade av organiska material som kräver betydligt mindre resurser.

5.4 Konsumentens beteende & kunskap
Som tidigare skrivet om Maslows behovstrappa och dess fem steg har studien genom enkätens
öppna svar inte fått några indikationer på att de som besvarat enkäten inte kunnat välja
miljömärkta kläder om de vill utan det troliga är att samtliga respondenter kan välja att handla
miljömärkta kläder eller inte. Något som tidigare tagits upp är att de hållbara och gröna
alternativen kan ses som en lyx vilket ställer krav på att samhället ligger på de övre stegen i
denna behovstrappa.
Ajzens (1991) modell TPB har använts för att öka förförståelsen till konsumenters beteende
och vad som påverkar det, dock har inte syftet varit att använda modellen fullt ut i studien.
Huruvida Ajzens (1991) modell som helhet kan förklara resultatet är inte möjligt då syftet
med studien inte varit att analysera sambandet mellan delarna i Ajzens (1991) modell, det går
ändå i resultatet att se att delar av Ajzens förklaringar till ett beteende stämmer. Över hälften
av respondenterna anser att det är mycket viktigt för dem att ta hand om miljön och Ajzen
(1991) menar att människor tenderar att gynna beteenden som kopplas till positiva
egenskaper, varav intresset för att konsumera hållbart mode borde vara högre än vad resultatet
visar. Detta resonemang kan även märkas i svaret till frågan vilken den främsta anledningen
till att de handlar miljövänliga plagg är, där flertalet svarat att det är på grund av personlig
tillfredsställelse av att handla miljövänligt. Ajzens (1991) modell tar även upp betydelsen av
den upplevda kontrollen vilken handlar om konsumentens förutsättningar och resurser att
genomföra det önskade beteendet. Villigheten att betala mer för en grön produkt ökar i
industriländer (Europeiska kommissionen 2014), detta är dock något som alla konsumenter
inte har möjlighet till då ekonomin kan vara begränsad, vilket enligt Ajzen (1991) borde
påverka mängden hållbara plagg som konsumeras negativt.
Studiens resultat visar inte hur den funktionella- och emotionella strategin bäst kombineras
vid en grön varumärkespositionering (Hartmann et al. 2005). Det som går att tydligt utläsa i
resultatet är en brist i kommunikationen mellan butiker och konsumenter då resultatet visar att
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närmare 90 procent aldrig har ställt en fråga till personalen i en klädaffär gällande deras
hållbara plagg och en majoritet anser inte att butikskedjor tillhandahåller tillräckligt med
information om deras hållbara plagg för att ge den kunskap som krävs för att göra ett
rationellt och medvetet hållbart val. Just kommunikation är en av de fyra pelarna i
miljöbranschen för att lära samt informera konsumenterna om miljöpåverkan (Papadas &
Avalonidis 2014). I teorikapitlet beskrivs hur företag kan positionera gröna produkter utifrån
ett funktionellt perspektiv, av denna beskrivning visar resultatet betydelsen av en ökad
information om hållbara plagg och dess miljömärkning i butikerna för att öka konsumtionen
av hållbara plagg. Scholder, Wiender och Cobb-Walgren (1991) menar att det är upp till
regeringar, företag samt miljögrupper att försöka förbättra konsumenternas uppfattning om att
deras egna åtgärder, i form av exempelvis konsumtion och återvinning, kommer att förbättra
miljön.
Utifrån tidigare forskning samt resultatet går det att se ett mönster på att konsumenter inte har
tillräckligt hög kunskap om hållbart mode. Denna kunskap är en avgörande faktor för att öka
medvetenheten om hållbart mode som i sin tur leder till att både företag och konsumenten kan
ta ansvar och göra medvetna hållbara val (Shen 2014). Hela 93 procent av respondenterna
brukar inte aktivt leta efter hållbara plagg och uppger att den största anledningen till att de
inte köper hållbara plagg är på grund av att de inte har kunskap kring dess fördelar, något som
56 procent av respondenterna anser. Konsumenter vill göra rationella val för att bibehålla
miljön för kommande generationer och då krävs det att konsumenterna har tillgång till
information om gröna produkter (Solér 1996; Fraj & Martinez 2007; Ottman 1994).
Konsumenter har även en medveten avsikt att köpa hållbara kläder men detta genomförs
sällan då deras kunskap om miljömärkningar är låga vilket Coleman och D’Souza (2013)
menar beror på begränsningar i marknadsföringsstrategier samt i branding av miljövänliga
märken. Detta är något som studiens respondenter håller med om då det framgår att de bland
annat tycker att marknadsföringen av hållbara plagg är dålig och att de har låg vetskap om
dess effekter på miljön. Respondenterna anser även att det borde finnas mer hållbart mode
tillgängligt på marknaden.
Resultatet visar också att det idag endast är cirka fem procent av respondenterna som alltid
letar efter hållbara plagg när de köper kläder, där Mishra och Sharma (2012) anser det mycket
viktigt att använda rätt strategi för hur och var de hållbara produkterna ska göras tillgängliga
då konsumenter sällan aktivt själva letar efter gröna produkter. För att underlätta för
konsumenterna att veta vilka plagg som är miljövänliga och inte ställdes det en fråga i enkäten
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om de skulle uppskatta en strategi där alla miljömärkta plagg hängde på ett och samma ställe i
butiken, ungefär som hyllan i mataffären med enbart glutenfria alternativ. Detta var en
uppskattad idé då hela 80 procent ansåg det positivt, dock kunde det även ses som negativt då
det framgick i enkäten att vissa upplevde det så. Det upplevdes negativt då respondenterna
helt enkelt inte skulle besöka den delen av butiken på grund av att de kläderna upplevs
mycket dyrare och att de ofta köpt ett miljömärkt plagg av en slump just för att de hänger
bland de “vanliga” kläderna.
Scholder, Wiener och Cobb-Walgren (1991) menar att framgångar ska betonas istället för
misslyckanden, visa individer som stödjer “grönt beteende” att de gör skillnad för miljön
genom en regelbunden och positiv återkoppling. Som sagts tidigare i modellen Theory of
Planned Behavior, konsumenter tenderar att handla utifrån positiva erfarenheter.
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6. SLUTSATS
I följande kapitel upprepas studiens syfte och frågeställningar följt av en presentation av
studiens slutsatser. Slutsatserna svarar på respektive frågeställning som presenteras och är
baserade på analysen i tidigare kapitel och tolkning av den data som samlats in.

Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter känner till och om de anser
miljömärkningar i textilbranschen pålitliga, deras attityder till dessa och hur det ger avtryck i
deras konsumtion.
En av forskningsfrågorna har varit hur väl konsumenten känner till samt vilka
miljömärkningar som anses mest pålitliga av de standardiserade och butikskedjornas egna
miljömärkningar. Undersökningen visar att de standardiserade miljömärkena, speciellt “Bra
Miljöval” och “Svanen” där nästan 100 procent känner till dessa, är mer igenkända och anses
mer pålitliga än butikskedjornas egna miljömärkningar. Respondenterna känner till
butikskedjornas egna miljömärkningar men de anses inte alls lika pålitliga som “Svanen” och
“Bra Miljöval” och trots att butikskedjornas egna miljömärkningar är välkända anses de till
största del endast delvis pålitliga. Generellt för både de standardiserade miljömärkena och
butikskedjornas egna miljömärkningar är att många respondenter inte vet om de anser
miljömärkningarna pålitliga eller inte, framförallt när det kommer till de mindre kända
miljömärkningarna, troligtvis beror det på att det är svårt att anse något vara pålitligt som
konsumenten inte känner till.
En annan forskningsfråga har varit hur konsumentens attityd är till modebranschens
miljömärkningar och där har studien visat att de blir positivt inställda till butiker med
miljömärkta kläder. Det framgår dock att de saknar kunskap och information om dessa
miljömärkningar för att kunna göra ett medvetet hållbart val vid konsumtion av kläder. Enligt
tidigare forskning vill konsumenterna göra rationella och medvetna hållbara val men det krävs
kunskap och tydlig information om vad som är hållbart och inte, vilket inte framgår i dagens
gröna marknadsföring enligt respondenterna. Många konsumenter efterfrågar mer information
gällande företagens hållbarhetsarbete och använder inte i någon större utsträckning sig av
miljömärkningar när de konsumerar kläder. Studien visar även att respondenternas
konsumtionsbeteende inte i så stor utsträckning verkar påverkas av eventuella skandaler eller
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negativa nyheter som står i direkt motsättning till de hållbarhetsstrategier företaget
kommunicerar ut att de arbetar med, då mer än hälften får en negativ inställning till företaget
om så inträffar men fortsätter ändå handla där.
En sista forskningsfråga har varit om konsumenten har tillräckligt med kunskap för att göra
ett medvetet hållbart val vid konsumering av kläder och hur konsumenten bidrar till en mer
hållbar modeindustri utifrån en cirkulär process. Undersökningen visar att det är många
konsumenter som bryr sig om miljön men att de inte anser sig få tillräckligt med information
från butiker om deras hållbara plagg och därmed inte känner att de får den kunskap de
behöver för att kunna göra ett medvetet hållbart val vid konsumtion av kläder. Studien visar
också på att respondenterna inte har en speciellt god förståelse på att mängden kläder som
konsumeras påverkar miljön negativt. Respondenterna har inte heller kunskap om
klädtillverkningens miljöpåverkan. Konsumenterna kan bidra till en hållbar modeindustri då
det kan dras slutsatser om att nästintill alla bidrar till en cirkulär ekonomi genom att skänka
eller ge bort plagg som inte längre används.
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION
I följande kapitel ges reflektioner om möjliga förklaringar till de resultat som framkommit i
undersökningen följt av en metoddiskussion. Kapitlet avslutas med förslag på vidare
forskning.

I analysen tas det upp att respondenterna anser att de standardiserade miljömärkena är mer
pålitliga, speciellt “Svanen” och “Bra Miljöval”, än butikernas egna miljömärkningar. Att de
flesta respondenter känner till och anser att “Svanen” och “Bra Miljöval” är mest pålitliga kan
bero på att de inte bara finns inom textilbranschen utan i fler branscher, exempelvis inom
disk- och tvättmedelsbranschen och har därför nått ut på ett helt annat sätt. Namnen på dessa
miljömärkningar matas in i minnet på konsumenter vilket i sin tur leder till att konsumenter
associerar “Svanen” och “Bra Miljöval” med hållbarhet och att det är produkter som är bra för
miljön. Det tas även upp i analysen att konsumenter tenderar att handla efter tidigare positiva
erfarenheter vilket kan vara en förklaring till att respondenterna anser att just dessa
miljömärkningar är mer pålitliga än de andra.
Respondenterna påverkas nästintill inte alls av den gröna marknadsföringen som butikerna
försöker nå ut med, många tar avstånd från marknadsföringsmaterial som kommer via sociala
medier, reklam och erbjudanden via mail och SMS. Studien visar att respondenterna får en
negativ inställning till företag men fortsätter att handla där trots att de inte följer det
hållbarhetsarbete som företaget säger sig göra. Detta kan bero på alla intryck och falska
påståenden som konsumenterna möter varje dag på sociala medier och ute i omvärlden.
Denna falska marknadsföring blir tillslut mättad och då väljer konsumenten att ignorera det
istället vilket i sin tur kan leda till att konsumenten missar viktig information i
marknadsföringen om det som faktiskt stämmer för att kunna göra ett bra hållbart val.
Det går även att diskutera vad konsumenterna kan göra för att bidra till en hållbar
modeindustri. Då det inte bara är själva tillverkningsprocessen av kläder som är skadlig för
miljön utan även den mängd kläder som köps och slängs, detta är en aspekt där
konsumenterna kan bidra till en minskning av överkonsumtion. Konsumenterna har genom
sin konsumtion möjlighet att både gynna samt hämma den utveckling som sker i branschen
och har därför en avgörande roll i hur utvecklingen av hållbarhet inom branschen kommer att
fortskrida. Lite mer än hälften av respondenterna köper kläder cirka en gång i månaden vilket
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är ganska ofta, däremot är de väldigt bra på att skänka vidare kläder så att de inte slängs och
går till spillo. Respondenterna må vara bra på att ge bort sina gamla kläder, dock är det inte
speciellt bra själva på att använda kläder som andra har skänkt då över hälften av dem inte
köper second hand kläder. Att köpa second hand plagg är en bra start på att bidra till en
hållbar miljö. Du gör dig av med det gamla som inte är av intresse längre men fortfarande i
god funktion och kvalitet som en annan person kan ha glädje av och se det som något nytt. På
detta sätta får produkten en längre livstid då de oftast slängs trots att de fortfarande går att
använda. För att fånga upp de kläder som slängs och bidra till en mer omfattande cirkulation i
branschen skulle ett förbättrat kommunalt sophanteringssystem som fångar upp alla
branschers avfall vara en stor fördel i strävan efter en cirkulär ekonomi.
Konsumenter upplever inte att klädbutiker tillhandahåller tillräckligt med information
gällande deras hållbara plagg och majoriteten av respondenterna använder sig sällan eller
aldrig av plaggets miljömärkning när de handlar kläder. Resultatet visar att den största
anledningen till att konsumenter inte köper hållbara plagg är på grund av bristande kunskap
inom området. Utan kunskap om hur klädtillverkningen påverkar miljön kan inte konsumenter
göra medvetna hållbara val vid konsumtion. Något som anses kritiskt då konsumenternas roll
för att gynna den hållbara utvecklingen inom branschen är avgörande kan bristen på
information som upplevs resultera i att problematiken med hållbarhet i branschen fortsätter.
Miljömärkningarnas relevans med hänsyn till globala utmaningar i form av bland annat
energianvändning inom hela tillverkningskedjan kan ifrågasättas. Miljömärkningarna
förändrar inte det bakomliggande problemet branschen har avseende hållbarhet, men verkar
inte heller speciellt effektiva när det kommer till att informera om den hållbara utvecklingen
som pågår i branschen. Det framgår att respondenterna har ett intresse för och tycker det är
viktigt att värna om miljön men det är inte lätt att göra rätt när vad som är rätt inte är tydligt
kommunicerat.
För att öka kunskapen och göra det lättare för konsumenter att veta vad som är hållbart och
inte skulle en minskning av antalet olika miljömärkningar vara en fördel. Att det endast finns
ett fåtal miljömärkningar för kläder som täcker upp alla viktiga delar i hållbarhetsarbetet
skulle underlätta för konsumenten då det inte är lätt att känna till alla de olika
miljömärkningarna som finns idag och vad de står för. På detta sätt blir det även enklare för
företag att marknadsföra sig som hållbara då det ställs samma krav på alla butikskedjor och
dess miljömärkningar. Ett annat sätt som kan bidra till ökad kunskap och mer hållbar
konsumtion är uppmuntran och positiv återkoppling till konsumenten. Ett exempel på detta
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skulle kunna vara att när en konsument köper ett hållbart plagg att det står på kvittot “Tack för
att du tänker på miljön, nu har du sparat in x liter vatten, x hg kemikalier...”, för att tydligt
visa konsumenten att de själva som individ kan hjälpa till att minska miljöpåverkan.

7.1 Metoddiskussion
7.1.1 Val innan studien
Denna undersökning är baserad på både en kvalitativ samt kvantitativ forskningsstrategi för
att kunna förstå konsumenterna på ett djupare sätt samt för att försöka hitta mönster och
samband. Undersökningen är även baserad på en tvärsnittsdesign med syfte att generera
kvantitativa och mätbara data med koppling till de variabler som undersöks samt för att
upptäcka olika sambandsmönster.
Studiens population är stor (i princip samtliga konsumenter i Sverige) och därför behövdes det
göras ett urval på denna population. Då undersökningen hade en kort tidsgräns, inga större
ekonomiska resurser till en mer omfattande studie har det inte varit möjligt att nyttja en
urvalsmetodik som möjliggör en generaliserbarhet av resultatet till en större population än de
som svarat på enkäten. Därför ansågs det lämpligt att använda sig av ett icke-slumpmässigt
urval såsom bekvämlighetsurval och snöbollsurval i kombination (Blomkvist, Hallin &
Lindell 2018, s. 111). Bryman och Bell (2013) menar att ett bekvämlighetsurval använder sig
av respondenter som för tillfället råkar vara tillgängliga för forskaren och att snöbollsurval
kan vara ett problem då det är otänkbart att urvalet kommer att vara representativt för
populationen.

7.1.2 Val under studien
För att nå ut till så många respondenter som möjligt på så kort tid som möjligt spreds
enkätundersökningen via internet och främst via Facebook. Att sprida enkäten via internet
ansågs även ge möjlighet att snabbt och enkelt nå respondenter med olika demografisk
information såsom exempelvis ålder, kön, inkomst och sysselsättning. Validiteten för denna
undersökning kan anses vara låg till medel då enkäten är skapad utifrån modeller och teorier
utifrån grön marknadsföring samt att den är baserad på intervjuer och en förundersökning.
Blomkvist, Hallin & Lindell (2018, s. 96) menar att en enkätstudie kan ha hög validitet om
enkätens frågor väl följer frågeställningen, vilket frågorna i denna enkät gör. Frågorna i
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enkäten är utformade från en förstudie (Service Safari) som är baserad på frågeställningarna
samt de teorier och modeller som tas upp.
Studiens reliabilitet anses låg på grund utav urvalet då populationen inte är representativt och
undersökningen kan därmed ha svårighet att uppvisa samma resultat vid ett test-re-test.
Undersökningen har dock dokumenterats tydligt för att det ska vara enkelt att förstå, följa
samt för att kunna återupprepa undersökningen. Då undersökningen till viss del går att
replikera, exakt samma enkät kan skickas ut, bearbetning av data samt tillvägagångssätt, anses
den externa reliabiliteten vara medel.

7.1.3 Val efter studien
Den interna validiteten i undersökningen är låg då syftet med intern validitet är att undersöka
om det finns några kausala samband vilket kan vara svårt att se i en tvärsnittsdesign som
studien är baserad på. Generaliserbarhet, eller extern validitet, handlar om huruvida de fynd
som uppstår i studien kan förklara eller förekomma i andra situationer snarare än vara något
unikt för just det specifika fallet som undersöks (Denscombe 2009, s. 379). Undersökningen
har en låg extern validitet på grund av att studien är baserad på ett bekvämlighetsurval och
snöbollsurval. Dessa urval gör att resultaten inte går att generalisera på hela populationen som
i sin tur leder till att undersökningen inte är generaliserbar och därmed sänks studiens
trovärdighet. Detta har försökt undvikas genom att se till att enkäten är öppen för alla, samt att
koppla frågorna till studiens undersökningsfrågor. Trots detta ansågs tillvägagångssättet mest
lämpat för studien med hänsyn till dess begränsade resurser och tillvägagångssättet ansågs
mest kostnads- och tidseffektivt (Bryman och Bell 2013, s. 246).
Studien interna reliabilitet, som handlar huruvida forskarna har tolkat observationerna på
samma sätt, anses vara god då samtliga uppsatsskrivare i studien deltog vid insamling av
empiri samt analysering av empirin.
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7.2 Förslag till vidare forskning
Ett intressant tema för fortsatt forskning är att vända på perspektivet, det vill säga studera hur
företag uppfattar sin egen gröna marknadsföring och miljömärkning för att ytterligare stärka
deras hållbarhetsarbete och konsumenters uppfattning av den. En sådan undersökning skulle
kunna genomföras i form av en kvalitativ studie baserad på observationer och djupgående
intervjuer.
Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att i en liknande studie mer fokusera på
genusperspektivet än vad denna studie gör då det i datamaterialet till resultatet till viss del kan
urskiljas en skillnad mellan män och kvinnor. En sådan studie skulle bättre kunna bidra till att
utveckla hållbarhetsstrategier speciellt för män och kvinnor.
Vidare är det intressant att utveckla ytterligare modeller och teorier som bättre kan hjälpa
seriösa miljömärkningar där fåtal känner till dem att bli kända och accepterade som en norm
för hållbara plagg. En sådan forskning skulle till exempel kunna fokusera på EU Ecolabel som
är en seriös miljömärkning men som studiens resultat visar att inte många verkar känna till.
Avslutningsvis skulle ett fokus på ett förbättrat kommunalt sophanteringssystem istället för
butikskedjornas egen cirkulation av kläder vara intressant att studera. Detta då ett förbättrat
kommunalt sophanteringssystem bättre kan samla upp alla branschers avfall och därmed bidra
till en mer omfattande cirkulation än att varje enskild kedja har sin egen cirkulation.
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Bilagor
Bilaga 1: Miljömärken
GOTS (Global Organic Textile Standard)
Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell
miljömärkning för textil och omfattar hela livscykeln från råvara till
färdig textil, det vill säga bearbetning, tillverkning, paketering,
märkning, handel och distribution samt att de ställer krav på
arbetsförhållandena i tillverkningsfabrikerna. Minst 70 % certifierade organiska
naturfiber måste dessa textilier ha tillverkats från samt att de inte får innehålla
tungmetaller, halogenerade och aromatiska lösningsmedel, nanopartiklar, ftalater,
bisfenol A och kända bioackumulerande ämnen. En slutprodukt kan vara kläder,
tyger, garn och hemtextilier (Global Organic Textile Standard, 2016).
EU Ecolabel
EU Ecolabel är en miljömärkning för textil för EU och i Sverige finns
märket på ett fåtal produkter. Miljömärkningen ställer krav på hela
produktens livscykel, från råvara till avfall och alla produkter som har
denna märkning har designats för att garantera en minimal
miljöpåverkan under hela livscykeln, från utvinning av råmaterial till produktion,
paketering, transport, användning och slutligen avfallshantering (European
Commission, 2019).
Svanen
Svanen är de nordiska ländernas motsvarighet till EU Ecolabel och
bygger på granskning av både varor och tjänster från råvara till avfall.
Granskningen analyserar produktens innehåll (som till exempel
kemikalier), hur den framställs (till exempel utsläpp till luft, vatten och mark samt
vatten/energiförbrukning), samt hur den förbrukade produkten omhändertas (till
exempel återvinning och avfall), och dessa krav ökar kontinuerligt (Svanen, u.å.).
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Bra Miljöval
Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning av produkter är Bra
Miljöval. För miljömärkning av kläder och textilier finns Bra Miljöval
Fiber och Beredning, Second hand och Re-design och då ställs det krav på
hela produktionskedjan, allt från tillverkning till färdig produkt. Med det
menas krav på fiberframställning, textilkemikalier och färger, krav på
avloppsrening för fabriker, förpackningens egenskaper, samt sociala och etiska
krav. Målet med denna märkning är att spara på naturresurser samt skydda
biologisk mångfald och människors hälsa (Naturskyddsföreningen, 2019).
Oeko-Tex Standard 100 och 1000
Oeko-Tex Standard 100 och 1000 är en internationell miljömärkning
och finns i två varianter, “Standard 100” som ställer krav på
kemikalieinnehållet i de färdiga kläderna och “Standard 1000” som
stället krav på hela produktionskedjan från råvara till färdig textil (OEKO-TEX,
u.å.).
Better Cotton Initiative
Better

Cotton

Initiative

fokuserar

på

en

mer

hållbar

bomullsproduktion där det ställs krav på hela produktions- och
distributionskedjan, allt från miljökonsekvenser av odlingen till

sociala

arbetsförhållanden och ekonomiska omständigheter kring handel och distribution.
Kraven ställs främst på odlingsmetoderna som till exempel användning av skadliga
kemikalier, vattenanvändning samt arbetsförhållandena i jordbruket (Better Cotton
Initiative, u.å.).
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Bilaga 2: Resultat från enkät
OBS! Resultaten skrivs i antal personer, sammanlagt antal respondenter nåddes upp till
102 stycken.

1. Kön

2. Ålder

3. På ett ungefär hur stor är din

4. Vilken är din

inkomst efter skatt i genomsnitt

nuvarande sysselsättning?

per månad (ej inräknat
bidrag)? Beloppen angivna i
kronor.
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5. Vart/hur bor du?

6. Hur stor är ditt intresse
för att konsumera mode

7. Hur stort är ditt intresse för att
konsumera hållbart mode?

8. Hur viktigt är det för
dig att följa modetrender?

9A. Hur ofta skulle du uppskatta att

9B. Av 10 köpta plagg, hur många av dessa

du köper nya plagg?

skulle du uppskatta är hållbara?
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9C. Om noll på fråga 9B, vad är anledningen till att du inte konsumerar hållbara
kläder?
Anledning till att inte handla hållbart

Antal/Procent

Har ej kunskap kring dess fördelar

23 st (56,1 %)

Anser att det inte behövs för klimatet

0 st

Är inte villig att betala extra för ett hållbart plagg

3 st (7,3 %)

Inget snyggt mode på hållbara kläder

1 (2,4 %)

Dålig märkning och dålig tillgång

1 (2,4 %)

Tycker det är svårt att hitta plagg som passar samt är hållbara

1 (2,4 %)

Vet inte vad som är hållbart eller inte

1 (2,4 %)

Vet inte hur jag ska veta om de är hållbara

1 (2,4 %)

Vet ej var man köper

1 (2,4 %)

Vet inte vilka plagg som köps om de är hållbara

1 (2,4 %)

Tillgängligheten på hållbart mode är begränsat, om second hand inte
räknas med

1 (2,4 %)

Finns lite utbud och info om vad som är hållbart. Börjar kolla på second
hand istället

1 (2,4 %)

Köper begagnat

1 (2,4 %)

Tänker att det inte finns hållbara kläder om det inte köps second hand

1 (2,4 %)

Tycker inte det marknadsförs på de affärer som jag handlar på, kan då ej
veta om de är hållbara eller inte. Försöker laga kläder och ge dem en
längre livslängd istället.

1 (2,4 %)

Ej medveten om miljöpåverkan på de kläder som köps

1 (2,4 %)

Inte tänkt på frågan, vet ej hur märkningar ser ut

1 (2,4 %)

Tänker inte på det när jag handlar

1 (2,4 %)
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10A. Tycker du att den mängd

10B. Om du känner att du

plagg du konsumerar är större

konsumerar mer kläder än vad

än den borde vara för att det

du borde, påverkar det ditt

ska vara skonsamt mot

samvete?

miljön?

10C. Om ja på fråga 10B, hur

11A. Påverkas ditt samvete även

påverkas ditt samvete?

om du enbart konsumerar
hållbara alternativ, men i en för
stor mängd?
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11B. Om ja på 11A, hur
påverkas ditt samvete?

12. Brukar du aktivt leta efter
hållbara alternativ när du
handlar kläder?

13. Om du handlar miljövänliga kläder, vad är främsta anledningen till detta?
Anledning till att handla hållbart

Antal

Handlar inte miljövänliga kläder

36 (35,3 %)

Personlig tillfredsställelse att handla miljövänligt

41 (40,2 %)

Personlig tillfredsställelse att visa din miljövänlighet för andra

2 (2 %)

Känner en närhet med naturen

12 (11,8 %)

Letar inte

1 (1 %)

Med anledning för klimatet och “renare” samvete

1 (1 %)

Minska klimatpåverkan av min konsumtion

1 (1 %)

Vill konservera jorden för framtida generationer

1 (1 %)

De är i min smak

1 (1 %)

Köper inte så mycket kläder, visar det sig att de är miljövänligt så är det
ett +

1 (1 %)

I baskläder försöker jag välja miljövänligt om det finns, främst för att
alla små steg räknas och jag tror att det är viktigt att försöka göra ett
altobt val kring miljön på konsumtionsvaror som är återkommande i sin
shopping genom livet (ex. strumpor)

1 (1 %)

Upptäcker att plagget är miljövänligt efter köp, inget medvetet val

1 (1 %)

Att det är bra arbetsförutsättningar för arbetarna

1 (1 %)

Vet inte riktigt hur ni definierar hållbara kläder

1 (1 %)

Primera hållbart

1 (1 %)
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14. Anser du att butiker ger

15A. Har du någon gång ställt frågor

tillräckligt med information om

till personal i en klädaffär gällande

deras hållbara plagg så att du som

deras hållbara plagg?

konsument får tillräcklig kunskap
för ditt val? Gällande t.ex.
tillverkningsprocessen, material
och återvinning.

15B. Om ja på fråga 15A, hur

16. Hur ofta skulle du uppskatta att

kunnig upplever du personalen

du köper second hand kläder?

gällande att svara på en sådan
fråga?
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17. Vad gör du med kläder

18A. Tar du reda på vilket material

du inte längre vill ha?

kläderna är gjorda av innan du köper dem?
Med material menas till exempel bomull,
polyester eller akryl.

18B. Om du svarat annat

19. Skulle du som konsument uppskatta om

än aldrig på fråga 18A,

de miljömärkta kläderna hängde samlade

varför tar du reda på vilket

på ett och samma ställe i butiken?

material plagget är gjort
av?
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20. Hur stor koll har du enligt

21. Hur viktigt är det för dig att ta hand

dig själv på klädtillverkningens

om miljön?

miljöpåverkan som helhet? T.ex.
energi- & vattenförbrukning,
gifter, utsläpp och barnarbete.

22A. Känner du till dessa

22B. Hur pålitliga anser du att dessa

standardiserade miljömärken?

standardiserade miljömärken är?

72

23A. Känner du till dessa

23B. Hur pålitliga anser du

butikers miljömärkning?

att butikers miljömärkning
är?

24. Använder du dig av

25. Föreställ dig att du

plaggens miljömärkning när

befinner dig i en klädaffär

du ska handla?

och ser ett plagg som är
märkt "Hållbart val". Hur
reagerar du på detta?

26. Vad associerar du med
hållbarhet inom
modebranschen?
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27. Hur påverkas du av den gröna marknadsföringen via t.ex. sociala medier,
reklam och erbjudande via mejl/SMS?
Påverkan av grön marknadsföring

Antal

Ignorerar/raderar det

48 (47,1 %)

Går in och kollar erbjudandet för analys men köper ej

33 (32,4 %)

Köper ej direkt men senare

7 (6,9 %)

Köper direkt!

0

Brukar aldrig få sådan reklam

1 (1 %)

Har aldrig stött på denna marknadsföring

1 (1 %)

Vet inte om jag fått någon särskild grön marknadsföring

1 (1 %)

Om kläderna i fråga är i min smak då kollar jag,annars inte, detta avgör

1 (1 %)

Köper sällan kläder

1 (1 %)

Blir positivt inställd till företag som aktivt avstår från fysisk reklamutskick 1 (1 %)
Märker inte av grön marknadsföring av kläder på dessa kanaler

1 (1 %)

Brukar ej få information om detta

1 (1 %)

Inte nåtts av grön marknadsföring (vad jag vet)

1 (1 %)

Ignorerar all reklam “GET AWAY FROM ME COMPANIES”

1 (1 %)

Kan inte säga att jag sett någon

1 (1 %)

Ser den inte

1 (1 %)

Vet ej

1 (1 %)

Köper ej baserad på marknadsföring/reklam

1 (1 %)
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29. Hur attraktiva är dessa
olika alternativ för dig?

28. Hur påverkas du av de
skandaler/negativa nyheter
som finns på sociala medier,
nyhetskanaler osv. som står i
direkt motsättning till det
hållbarhetsarbete som
företaget säger att de jobbar
med?

1 (Inte alls
attraktivt)

2

3

4

5 (Väldigt
attraktivt)

Ett plagg som håller i många år

1

2

16

22
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Ett plagg som är fritt från gifter och
kemikalier

2

1

26

18

56

Ett plagg som är närproducerat

6

20

32

18

26

Ett plagg som är gjort på material som kräver
mindre resurser att tillverka

4

8

19

34

37

Ett plagg av godtagbar kvalité i lägre
prisklass

4

8

27

30

36

Ett plagg för lågt pris

8

18

30

18

39

Ett trendigt plagg

13

23

28

21

17

Ett plagg av hög kvalité i högre prisklass

5

20

32

29

17

Ett plagg av en känd designer

33

31

18

18

5
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30. Har du några övriga tankar eller funderingar som du vill dela med dig
kring hållbart mode och miljömärkningar?
Upplever att ex H&M och Gina kan ha märkningar på vissa kläder men vet
ingenting om vad de innebär. Lätt att man antar att det är ett bra alternativ vilket
dock kan vara missvisande. Skulle vilja ha mer info om hur företagen arbetar och
vilka krav som finns för att få markeringen.
Dålig marknadsföring vilket innebär att kunden har dålig vetskap.
Skulle vilja se mer av processen både bra som dålig av att producera mode.
Tänker mycket på vad jag äter och inomhus kemikalier, men mindre av
klädförbrukning.
På fråga 19 skulle det nog vara negativt om alla miljömärkta kläder hängde på
samma ställe, ofta när jag har köpt ett miljömärkt plagg är det för att det hänger
bland "vanliga" plagg och därför av en slump köper det som är miljömärkt. Hade
alla miljömärkta plagg varit på samma ställe skulle jag inte ens kolla på plaggen
ifråga.
Angående fråga 19. Att ha alla miljömärkta kläder på samma ställe skulle kunna
leda personer till att undvika den delen, för att man pga tänker att det är mycket
dyrare.
Har nyligen börjat tänka mer på miljö. Inte köpt kläder sedan dess.
Det borde finnas mer sådana alternativ.
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Bilaga 3: Enkät
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