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Förord 

Den här studien har varit intressant och lärorik att genomföra. Vi vill framföra ett varmt tack 

till alla respondenter som har bidragit, utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. Vi 

vill även tacka våra opponenter för värdefull kritik och synpunkter. Slutligen vill vi även 

tacka vår handledare Carl-Axel Engdahl för all hjälp och vägledning i uppsatsskrivandet.  

Anna Ottesen & Divya Gandhi  

Stockholm. Juni 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

As a consequence from the negative impact on the envirionment and many consumers 

growing lack of confidence for fashion industry companies, increasing demand for 

transparency in sustainability has developed during the last years. This is stated by the 

generations Y and Z. Despite the increased awareness about transparency and sustainability, 

however it seems as most of these consumers have not changed their behavior when hey are 

buying clothes The reason for this might be a lack of clear labelling and marketing of 

sustainable alternatives.  

The purpose of this thesis is to try to explore consumer's attitudes among members of the 

generations Y and Z towards labelling with focus on sustainability, and thereby if fashion 

companies could affect their sales in a positive way through clearer sustainability 

labelling.The research is made through a quantitative survey that measures attitudes from 

respondents born between the years 1980 to 2000 regarding transparency, sustainability and 

labelling within the fashion industry. 
 

The result of the study indicates that respondents that take a real interest in consuming in a 

sustainable way have good knowledge of diffrent sustainability labels. But many of the total 

number of respondenters have relatively poor knowledge about different kinds of 

sustainability labels. The majority of the respondents say that they think it would be 

interesting to know more about the products environmental effects. And the respondents also 

say that they feel satisfied when they buy clothes from brands that have a clear and visible 

sustainability labelling. The stimulating feeling of satisfaction is something that the 

companies could use to get a long time strengthening of the brand, och also wich could effect 

their sales in a positive way.  

From the study can be said that it seems to exist a potential for fashion companies to reach 

positive sales effects if efforts was taken to present more clearly and easily understandable 

information about sustainability and if they had better sustainability labelling for clothes.  

 

Key words: Labeling, Fashion, Consumer Behavior, Sustainability, Transparency  

  



Sammanfattning 

Som en följd av negativa miljökonsekvenser och konsumenters bristande förtroende för 

företag i modebranschen ställer konsumenterna krav på en högre grad transparens av 

företagens hållbarhetsarbete. Detta anger konsumenter från generationerna benämna som Y 

och Z. Trots den ökade medvetenheten om transparens och hållbarhet har inte en förändring 

gentemot en mer hållbar konsumtion och hållbara val skett. En anledning till detta anges vara 

bristen på tydlig märkning och marknadsföring av hållbara alternativ.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka attityder till miljömärkningar vid köp av kläder 

hos konsumenter som tillhör generationerna Y och Z och om företagen genom tydligare 

hållbarhetsinformation skulle kunna påverka sin försäljning positivt. Studien är genomförd 

genom en kvantitativ enkätundersökning som mäter attityder tillhörande respondenter födda 

under 1980- till 2000-talet gentemot transparens, hållbarhet och miljömärkningar i 

modebranschen.  

Resultaten som framkom av studien redogör för att respondenter i som är intresserade av ett 

hållbart köpbeteende i stor grad känner till olika miljömärkningar. Likaså är det många 

konsumenter som har en svag kännedom om dessa. Majoriteten av respondenterna tycker att 

det vore intressant att få reda på produkters miljöbelastning och respondenterna känner sig 

nöjda med varumärken som har en tydligare miljöredovisning. Av att respondenterna känner 

sig nöjda och har en positiv syn på företaget antas det att det skulle kunna påverka företagens 

försäljning och således lönsamhet positivt.  

 

Studien visar att det finns en god potential för företag inom modebranschen att kunna uppnå 

en positiv effekt i sin försäljning av ökad grad av hållbarhetstänkande samt tydlig och 

lättillgänglig märkning av kläder.  

 

Nyckelord: Miljömärkning, Mode, Konsumentbeteende, Hållbarhet, Transparens 

 

 

 

 

  



Begrepp 

 

Transparens: Transparens avser ärlighet och insyn, att företag är ärliga utåt mot kunder och 

intressenter med sitt arbete genom hela värdekedjan (Business of Fashion och McKinsey & 

Company 2018).  

Miljömärkning: En miljömärkning en positiv märkning i syfte att des underlätta 

konsumentens val av produkter som är mer skonsam mot miljön (NE u.å).  

Hållbarhet: Hållbarhet kan definieras utifrån tre komponenter, ekonomisk, social och 

ekologisk hållbarhet. Dessa tillsammans stödjer och samspelar med varandra för en hållbar 

utveckling (Lunds universitet 2018). 

Generation Y: Benämning på generationen som omfattar födda på 1980- och 90-talen (NE 

u.å).  

Generation Z: Benämning på generationen som omfattar födda strax innan och efter år 2000 

(NE u.å).  
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Uppsatsens disposition  

Uppsatsen omfattas av totalt nio kapitel. I det inledande första kapitlet redogörs för varför 

ämnet är aktuellt och intressant att problematisera. I det följande kapitlet presenteras 

information som är tillgänglig för konsumenten om bland annat de miljömärkningar som 

vanligast förekommer. I det tredje kapitlet presenteras en litteraturstudie och relevanta till 

studien teoretiska begrepp förklaras med en vetenskaplig utgångspunkt. I det fjärde kapitlet 

presenteras metodval, strategi samt motivering till val av dessa. I det femte kapitlet 

sammanställs empiri. Det sjätte kapitlet följer med analys och diskussion. Det sjunde kapitlet 

redogör för slutsatser av studiens forskningsfrågor följt av kapitel åtta med en kompletterande 

diskussion till slutsatserna baserade på litteratur. I kapitel nio följer förslag till vidare 

forskning. Detta följs av en litteraturförteckning och två bilagor varav en med en redogörelse 

över de vanligaste miljömärkningarna samt enkäten som används i studien.  

1. Inledning  

Modebranschen är en av världens mest förorenade industrier. För att förändra detta drastiskt 

måste företagen i branschen främst samarbeta mot gemensamma klimatmål (Kent 2019). 

Historiskt har det varit svårt för konkurrerande varumärken i modebranschen att arbeta 

tillsammans på grund av att de kan behöva dela med sig av information rörande 

verksamheten. Än idag arbetar förtagen i branschen främst självständigt för att bli störst och 

bäst på marknaden. Detta försvårar arbetet att tillsammans driva igenom den förändring som 

behövs för miljön (Kent 2019).  

 

Bland annat H&M, Hennes & Mauritz AB’s chef Karl-Johan Persson påpekar att det finns bra 

och dåliga vinster av ett mer hållbart arbete (Kent 2019). Företaget har bland annat investerat 

i teknologi som ska bidra till mer hållbar produktion, en investering som Persson medger 

kostar dyrt men som anses vara bäst för företaget på lång sikt (Kent 2019). Under press av 

konsumenter, aktivister och investerare har vissa varumärken förändrat sin verksamhet för att 

driva igenom en miljömässig förändring. Av en först stor finansiell investering kan många 

positiva aspekter komma ur, ekonomiska och inte minst för miljön (Kent 2019).  

Förutom företagens interna arbete för en mer hållbar bransch behöver dem tillhandhålla 

tydligare information för att hjälpa konsumenter göra mer hållbara beslut i led för att förändra 

den negativa inverkan på miljön (Business of Fashion (BoF) och McKinsey & Company 

2018, 61). I följande bakgrund och problemdiskussion redogörs det för åsikter tillhörande 
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konsumenter i generationerna Y och Z gentemot modebranschens arbete kontra miljö och 

hållbarhet utifrån aktuella studier och trendrapporter. 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion  

Den nätbaserade branschtidningen och nätverket Business of Fashion presenterar tillsammans 

med konsultföretaget McKinsey & Company årligen trendrapporten ‘’The State of Fashion’’ 

som behandlar det globala modefältet inför nästkommande år (McKinsey & Company 2019). 

I den senaste rapporten inför år 2019 uppmärksammas särskilt att företag verksamma i 

modebranschen står inför nya utmaningar (BoF och McKinsey & Company 2018, 11). För att 

bli eller förbli framgångsrik är det viktigt att ta aktiv ståndpunkt och bemöta konsumenters 

krav genom transparens och i arbete med hållbarhet. I rapporten av Business of Fashion och 

McKinsey & Company är konsumenter som representerar dessa åsikter medlemmar i 

generationerna Y och Z (BoF och McKinsey & Company 2018, 31). 

I rapporten från Business of Fashion och McKinsey & Company (2018) anger nio av tio 

konsumenter från generation Z att de anser att företag i modebranschen har ett ansvar att ta 

sig an sociala och miljömässiga frågor. Endast denna generation kommer år 2020 att utgöra 

40% av de globala konsumenterna (Bof och McKinsey & Company 2018, 45). Intresset för att 

också belysa sociala problem bedöms kunna förklaras av de sociala rörelser som har 

aktualiserats under de senaste åren, som bland annat “metoo”- rörelsen (Bof och McKinsey & 

Company 2018, 45). Dessa önskemål har besvarats av företag genom att integrera sociala och 

miljömässiga teman i marknadsföring, vilket är en strategi för företagen att visa att de är 

införstådda och tar en aktiv del i aktuella problem i samhället (BoF och McKinsey & 

Company 2018, 45).  

Trots en ökad medvetenhet om transparens och hållbarhet konsumeras inte mode mer hållbart 

än tidigare (Hahn-Petersen 2018). I en undersökning bland konsumenter från generation Y 

angav nästan 90% sig vara beredda att bojkotta varumärken som inte ansågs hållbara och 69% 

angav att de tittar efter miljömärkningar som redovisar hållbarhetsavtryck vid köp av kläder 

(Hahn-Petersen 2018). Trots intresset för att handla hållbart har säljdata angett att endast 34% 

av denna generation handlar efter dessa ståndpunkter (Hahn-Petersen 2018). I rapporten inför 

2019 (McKinsey & Company 2018) angav 42% av de tillfrågade från samma generation att 

de önskar att det ska finnas information om produktens och innehållets härkomst inför ett 

potentiellt köp (BoF och McKinsey & Company 2018, 61). Förutom tillgång till hållbara 
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alternativ har avsaknaden av tydlig miljömärkning och marknadsföring av hållbara alternativ 

angivits som en anledning till att det inte konsumeras mer hållbart trots intresset för det av 

ovanstående generationer (Hahn-Petersen 2018). Marknadsföring som redogör för ett företags 

eller en produkts hållbarhetsavtryck behöver vara tillgänglig och synlig, bland annat i 

märkningen av plagg (Hahn-Petersen 2018). En del varumärken i modebranschen har börjat 

redogöra för härkomst och miljöpåverkan med egna miljömärkningar på produkterna 

(Riksdagen 2015, 38).  

Intresset för transparens anges ha sitt ursprung i konsumenters från generationerna Y och Z 

bristande förtroende för modebranschen (BoF och McKinsey & Company 2018, 60). En del 

företag har inkorporerat transparens genom att redogöra för produkters ursprung och 

miljöpåverkan. Att vara transparent genom en sådan redogörelse fungerar även som ett 

proaktivt arbete innan ett potentiellt ifrågasättande eller omskrivande om varumärket sker 

(BoF och McKinsey & Company 2018, 61). Det är också av vikt att den information som 

kommuniceras genom transparens är enkel för konsumenten att förstå utan att konsumenten 

ska behöva vara påläst i ämnet (BoF och McKinsey & Company 2018, 67).  

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns många konsumenter i generationerna Y och Z 

som idag gärna vill göra miljömedvetna val när de handlar kläder. (Bof och McKinsey & 

Company 2018, 45). Detta som en följd bland annat av medvetenheten om modebranschens 

negativa påverkan på miljön (Kent 2019). Men till följd av bristfällig miljömärkning och 

information så är det i nuläget svårt för dessa konsumenter att följa sin intention att göra 

miljö- och hållbarhetsmedvetna val (Hahn-Petersen 2018). Av rapporten av Business of 

Fashion framgår ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor och att vilja handla mer hållbara 

alternativ hos generationerna Y och Z. Medan informationen om kläder miljöpåverkan inte 

har ökat i samma utsträckning (Bof och McKinsey & Company 2018, 67). Av vad 

konsumenter från generationerna Y och Z i bakgrunden efterfrågar och som tidigare 

diskuterats kan det även finnas positiva aspekter för företaget lönsamhet genom att arbeta mer 

med hållbarhet och transparens (Kent 2019). 

Ovanstående bakgrund och problematik leder vidare in på studiens syfte och forskningsfrågor 

som presenteras i nästa avsnitt 1.2.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka attityder till miljömärkningar vid köp av kläder 
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hos konsumenter som tillhör generationerna Y och Z och om företagen genom tydligare 

hållbarhetsinformation skulle kunna påverka sin försäljning positivt.  
 

• Vad för attityd har konsumenten gentemot miljömärkningar vid köp av kläder?  

 

• Kan företag genom att använda miljömärkningar påverka försäljningen positivt?  

1.3 Avgränsningar 

Trots en ökad medvetenhet om transparens och hållbarhet har det inte skett en förändring 

gentemot en mer hållbar konsumtion av mode. En anledning till detta anges vara bristen på 

tydlig märkning av hållbara alternativ. Syftet med denna uppsats är att undersöka attityder till 

miljömärkningar vid köp av kläder hos konsumenter som tillhör generationerna Y och Z och 

om företagen genom tydligare hållbarhetsinformation skulle kunna påverka sin försäljning 

positivt. Studien ämnar mäta attityder till transparens, hållbarhet och miljömärkning inom 

modebranschen, tillhörande de generationer som framkommer i rapporten från Business of 

Fashion och McKinsey & Company (2018). Det vill säga generation Y och Z. Studien är 

alltså avgränsad till respondenter födda från år 1980 till 2000 som idag är i åldrarna 19-39 år. 

Skillnaden i intresset för dessa frågor mellan åldersgrupper är dock inget som utvecklas 

närmare. Dessa frågor som ämnas undersökas lyfts särskilt fram i rapporten från Business of 

Fashion (2018, 45).  

1.4 Teoretiskt ramverk  

För att belysa problemställningen som lyfts fram ovan används tidigare forskning om 

konsumentbeteende och attityd samt social kontext, och transparens som ramverk för studien, 

analys och diskussion. Modellen för köpbeteende (Baines, Fill och Rosengren 2014, 48) 

används särskilt som underlag för utformandet av enkäten i studien. Utformandet av enkäten 

redogörs för mer utförligt under metodkapitlet. I metodkapitlet presenteras hur enkätens 

frågor utformas utefter de olika stegen i modellen för köpbeteende för att följa hur en verklig 

köpsituation kan se ut för respondenterna när de besvarar enkäten. Artiklar, trend- och 

branschrapporter presenteras också som bidrag till ämnet. Tidigare forskning om 

konsumentbeteende och attityd bidrar med en bakgrund att luta sig åt i analysen kring 

konsumenters resonemang och beteende i köpsituationer och gentemot hållbar konsumtion. 

Theory of Planned Behavior (Ajzen 2005) bidrar med ett ramverk till att förstå hur intention 

och beteende hör ihop och hur beteende inte nödvändigtvis behöver vara en följd av den 
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önskade intentionen. Tidigare forskning om social kontext bidrar med information om att det 

kan finnas andra aspekter än den enskilda personens intention till ett visst beteende som 

påverkar hen i exempelvis vad hen konsumerar. Som en del av den sociala kontexten 

presenteras modellen Bandwagon Effect (Evrenk och Sher 2015). Till sist medför tidigare 

forskning om transparens information om bland annat miljömärkningars funktion och 

användning.  

Teorin används som ett ramverk för studien att luta sig åt i analysen för att belysa vare sig 

studien som utförs i uppsatsen bekräftar tidigare forskning i ämnet eller inte. I nästkommande 

kapitel redogörs för den information som finns att tillhandagå för konsumenterna.   
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2. Konsumenternas informationskällor  

2.1 Miljömärkning av produkter och tredjeparts märkningar  

Märkning av produkter (framför allt förpackningar) tenderar främst att behandla hur 

produkten bör återvinnas för att möta miljökrav. Dessa krav ser dock olika ut i olika delar av 

världen (Baines,Fill och Rosengren 2014, 143). Det ställs högre krav på märkning av 

produkter som förtärs eller absorberas av människan såsom mat, medicin och kosmetika 

(Baines, Fill och Rosengren 2014, 705).  

 

Med utgångspunkt i FN:s globala mål och mål tolv som behandlar hållbar konsumtion och 

produktion innefattas miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Dessa handlar bland 

annat om en ökad sysselsättningsgrad, tillväxt på den lokala samt globala marknaden, ökad 

konkurrenskraft och minskad fattigdom (United Nations Development Programme 2015). För 

att reducera påverkan på klimat och människors hälsa är en omställning till en hållbar 

produktion och konsumtion nödvändig. Ett delmål är att uppmuntra företag att tillämpa 

hållbara metoder och att hållbarhetsredovisa arbete (United Nations Development Programme 

2015). 

Enligt Nationalencyklopedin (NE u.å) definieras en miljömärkning en positiv märkning i syfte 

att des underlätta konsumentens val av produkter som är mer skonsama mot miljön.  EU 

Ecolabel, Bra miljöval, Svanen, Global Organic Textile Standard (GOTS), Standard 100 by 

OEKO-TEX, Better Cotton Initiative är de vanligaste miljömärkningarna som används i 

märkning av kläder (Green Strategy 2019). Se bilaga 1 för att läsa mer ingående kring dessa 

nämnda miljömärkningar.  

Flera företag tillämpar en egen miljömärkning av alternativ som de vill marknadsföra som 

mer hållbara. Exempel på sådana är H&M Conscious Collection, Åhlens Bra val och Lindex 

Sustainable Choice. Dessa är i grunden dock baserade på en tredjeparts miljömärkning och 

certifiering. Vilken miljömärkning de olika företagen använder baserar sin miljömärkning på 

skiljer sig åt (Riksdagen 2015, 38).  

2.2 Modecykeln och handelsföretagen  

I en undersökning utförd av Naturvårdsverket (2018, 7) anger respondenter anledningarna till 

köp av kläder vara att de gamla kläderna inte längre passar i storlek, att de har tröttnat på sina 

tidigare kläder och att de blir spontant förtjusta i ett plagg. Naturvårdsverkets undersökning 
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(2018, 23-26) redogör för att respondenter från större städer upplever att deras kläder blir 

omoderna och därför behöver köpa nya, samt att det är tillfredsställande att handla nya kläder. 

Den genomsnittliga konsumenten köper 1,8 klädesplagg i månaden, den yngre åldersgruppen 

i åldrarna 17-29 år köper 2,4 klädesplagg i månaden och åldersgruppen 30-45 köper 2,2 

klädesplagg i månaden (Naturvårdsverket 2018, 28).  

Många upplever att det är svårt att göra miljömedvetna val vid köp av kläder. Respondenter 

upplever att det är enklare att hitta miljömärkta kläder till barn. Flera önskar ett större utbud 

av miljövänliga kläder samtidigt som de vill få mer information om vad miljömärkningar står 

för då de anser att de har för lite kunskap om det (Naturvårdsverket 2018, 32). 

Svensk Handels rapport (2017) om handelsföretagens hållbarhetsarbete redovisar för hur 

konsumenternas hållbarhetsengagemang länge har varit stort. Mindre handelsföretag arbetar 

oftast mindre med hållbarhetsfrågor och det kan troligen bero på att hållbarhetsarbetet kan 

upplevas som både tidskrävande och komplext (Svensk Handel 2017, 6-7). 

Handelsföretagens engagemang i hållbarhetsfrågor styrs av miljömässigt och socialt 

ansvarstagande samt av en ekonomisk drivkraft. Företagen skulle knappast investera i 

hållbarhet om det inte också var ett konkurrensmedel som bidrog till ökad lönsamhet. Enligt 

Handelsföretagens rapport (Svensk Handel 2017, 10) arbetar nio av tio handelsföretag aktivt 

med hållbarhet och anser att hållbarhetsarbete vara lönsamt på lång sikt. Utifrån rapporten kan 

man avläsa att 87% av företagen anser att det finns ett positivt samband mellan hållbarhet och 

lönsamhet (Svensk Handel 2017, 10). Priset anges som konsumenternas barriär och företagen 

är medvetna om att det är vad som påverkar konsumenternas beslut att avstå från att köpa en 

hållbar produkt. Ett tillvägagångssätt att få konsumenter att handla hållbart är att företagen 

låter större volymer kompensera för en lägre marginal per såld produkt. Såväl företag som 

konsumenter ser att ett sortiment med olika miljömärkningar, någon form av exponering i 

butik och marknadsföringskampanjer påverkar konsumenterna positivt (Svensk Handel 2017, 

36). 

På grund av det ökade engagemanget för hållbarhet drivs företag till att undersöka vilka 

fördelar det har att införa hållbara aspekter i sin marknadsföring. En studie utförd av 

Leonidou, Katsikeas och Morgan (2012) visar att implementering av hållbarhet i företagen 

lönar sig. På grund av brist på studier i marknadsföring som redovisar hållbarhet saknar 

många företagsledare kunskap i ämnet och hur de ska implementera det i arbetet men det 
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visar sig kunna implementeras i hela marknadsföringsmixen - för produkt, pris, plats och 

påverkan. Resultat av Leonidos, Katsikeas och Morgans studie visar bland annat att 

införandet av ett hållbarhetsarbete har ett större intresse hos både företagsledare, kunder och 

aktieägare än vad som tidigare varit antaget (Leonidou, Katsikeas och Morgan 2012).   

2.3 Företagens arbete med transparens  

Sustainable Brand Index tillhandahåller företagsspecifika insikter och strategier för 

hållbarhetsarbete. Syftet är att tillhandahålla kunskap om hur hållbarhetsarbete påverkar 

företagens marknadsföring, varumärkesarbete och affärsutveckling genom att analysera 

viktiga trender och aktieägarnas attityd och beteenden (Sustainable Brand Index 2019). Ju 

mer företag kommunicerar sina hållbarhetsansträngningar, desto större intresse, kunskap och 

efterfrågan av dessa frågor bland aktieägarna. Detta skapar ett positivt kretslopp för 

transparens och hållbarhet (Sustainable Brand Index 2019).  

Även Hogg index är ett verktyg som erbjuds av Sustainable Apparell Coalition vilket hjälper 

företag i modebranschen mäta och publikt dela med sig av hållbarhetsarbetet. Higg Index 

uppmuntrar företag att bli mer transparenta och hjälper konsumenter göra mer hållbara 

köpbeslut (Sustainable Apparell Coalition 2019). Sustainable Apparel Coaltion tillsammans 

med Global Fashion Agenda och Boston Consulting Group redogör i årliga rapporten ’’Pulse 

of the Fashion Industry’’ för att företagen i modebranschen inte förbättrar sitt 

hållbarhetsarbete tillräckligt eller snabbt nog för att balansera den negativa inverkan på miljön 

(Global Fashion Agenda 2019). 76% av respondenterna i Boston Consulting Groups 

undersökning anser att hållbarhet är extremt eller väldigt viktigt och 50% planerar att vända 

sig till mer hållbara varumärken i framtiden (Global Fashion Agenda 2019). 

 

Sammanfattningsvis kan enligt ovanstående branschrapporter konstateras ovan redogjorda 

märkningar finnas för konsumenterna att tillhandagå. Rapporterna indikerar att 

konsumenterna tycker att det är svårt att göra miljöval (Naturvårdsverket 2018, 32). 

Miljömärkningar rapporteras ha en positiv inverkan på konsumenterna (Svensk Handel 2017, 

36). Ur ett företagsperspektiv anses det också finnas ett positivt samband mellan hållbarhet 

och deras lönsamhet (Svensk Handel 2017, 10). 
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3. Teori  

3.1 Konsumentbeteende och attityd 

Bray, Jons och Kilburn (2011) behandlar gapet i konsumenternas intention till att handla mer 

hållbart och deras faktiska konsumtionsbeteende. De utgår också från data som visar att det 

inte konsumeras hållbart i den mån konsumenter intresserar sig för det. Resultaten från deras 

studie av en fokusgrupp visade att respondenterna ställde sig tveksamma till den påverkan de 

själva egentligen har på miljön och att de aktivt valde att handla mer hållbara alternativ först 

när dessa frågor aktualiseras. Brist på information angavs som en anledning till att de inte 

handlade mer hållbart och framför allt att de inte hade tillräckligt med information för att göra 

ett mer hållbart val vid ett köp. Att undvika varumärken med dåligt omnämnande i media 

ansågs enklare än att proaktivt göra ett hållbart köp. Respondenterna efterfrågade tydligare 

information om hållbara alternativ från företagen för att kunna göra mer hållbara köp (Bray, 

Jons och Kilburn 2011). 

Ahlbom och Söderbergh (2017) utförde en studie om gapet mellan attityden till att konsumera 

hållbart och det faktiska beteendet med en fokusgrupp sammansatt av kvinnor på 

textilhögskolan i Borås. Resultaten visar att pris, trendig design och tillgänglighet var faktorer 

som gjorde att respondenterna handlade fast-fashion framför mer hållbart mode trots att de i 

sina värderingar stödde hållbarhet. Ökad information och skyltning i affärerna var faktorer 

som skulle kunna få dem att handla mer hållbart. Respondenterna angav även att de tidigare 

har handlat hållbart mode utan att vid köpet vetat om det och att det hade varit kul att veta det 

redan vid köpet eftersom det gav dem en bra känsla. Studien hänvisar även till tidigare 

forskning av Bray, Jons och Kilburn. (2011 se Ahlbom och Söderbergh 2017, 15) att positiva 

känslor kan få konsumenten att handla hållbart igen för att återfå denna positiva känsla. Dock 

framgick en tveksamhet hos respondenterna till transparens av hållbarhet som kommuniceras 

från företagen själva. Denna information ansågs ge en mer positiv effekt om den redovisades 

från annat håll (Ahlbom och Söderbergh 2017). 

I ‘’Consumer’s Attitudes towards Sustainability and Sustainable Labels in the Fashion 

Industry’’ skriver Forsman och Madsen (2017) om märkning som ett sätt att sprida 

information om mer hållbara kläder och frågan om hur det kommer sig att miljömärkning inte 

appliceras ut mot konsumenterna. Studiens syfte är att undersöka vad generationen födda 

under 1990- och 2000-talen har för attityd till miljömärkningar genom en kvalitativ studie av 

två fokusgrupper. Resultatet visar att kunskapen om miljömärkningar är något begränsad samt 
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att det fanns en tveksamhet gentemot hållbarhet i relation till modebranschen. Hållbart mode 

ansågs vara dyrt och svårtillgängligt. I studien föreslås att hållbarhet kan presenteras enligt ett 

schema som redan används för det syftet i industrin eftersom en miljömärkning har ett positiv 

inverkan på konsumenters köpbeteenden (Forsman och Madsen 2017). Hage och Berglund 

(2017) skriver utifrån en studie om köpbeteenden att det framför allt är svårt att vidhålla ett 

hållbart köpbeteende vid konsumtion av kläder och detta beror främst på bristande 

marknadsföring i butikerna. Respondenterna i studien anser att det är enklare att handla 

hållbart i mataffären på grund av att det där framkommer tydligare vare sig en produkt är 

ekologisk eller inte (Hage och Berglund 2017).  

Griskevicius et. al (2008) har undersökt hur social situation påverkar konsumentens 

motivation till att konsumera mer hållbart. Respondenterna valde i högre grad gröna 

produkter när de konsumerar när andra observerar dem, exempelvis i butik, men inte när de 

konsumerar i en privat icke översedd situation, exempelvis näthandel. Detta gällde även när 

gröna produkter i samma tillfälle var dyrare än icke gröna produkter. Resultatet indikerade att 

sociala situationer kan användas framgångsrikt för ett mer hållbart konsumtionsbeteende.  

3.2 Theory of Planned Behavior 

Teorin om ‘’Theory of Planned Behavior’’ förutsätter att människor agerar efter förnuft och 

utgår från tillgänglig information inför varje beteende. Människans intention att utföra eller 

att inte utföra ett beteende är den mest betydande grunden för handlingen. Teorin förutsätter 

att intention och beteende är en funktion av tre faktorer, personens attityd till beteendet, 

sociala influenser och hanterandet av kontroll (Ajzen 2005, 117). I vissa fall är endast någon 

av dessa tre faktorer betydande vid förklarandet av intention, i andra fall alla tre. Detta kan 

variera mellan olika personer eller populationer. Teorin handlar inte om den direkta 

kontrollen en person har i en situation över sitt beteende utan på tänkbara effekter av upplevd 

beteendekontroll i relation till ett beteendemål. Med modellen kan intentionerna att utföra ett 

beteende förutspås från attityden gentemot ett beteende, subjektiva normer och uppfattningen 

av beteendekontroll. Modellen tillhandahåller ett teoretiskt ramverk till hjälp för att förutse 

och förstå utförandet av specifika handlingstendenser. De flesta beteenden sker inte direkt 

efter människans viljekontroll. En handlingsbenägenhet kan även ha motivationsimplikationer 

som formar ens intentioner för beteendet. När möjligheterna är otillräckliga påverkas 

motivationen negativt till att utföra ett beteende. Vid en tveksamhet inför att kunna utföra ett 

visst beteende kan människan trots det försöka utföra beteendet om det finns ett högt positivt 
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värde eller social press på att utföra det. Attityd och sinnelag är faktorer som redogör för 

skillnader i beteende utöver demografisk bakgrund och tillgänglig information (Ajzen 2005, 

117-140).  

3.3 Konsumentbeteende modell  

Enligt modellen ‘’Consumer Proposition Acquisition Process’’ presenterad av Baines, Fill 

och Rosengren (2014, 48) går konsumenten igenom sex steg inför, vid och efter ett köp. Det 

första steget är en utveckling av ett motiv, att det uppstår ett behov hos köparen. När detta 

behov har uppstått börjar konsumenten samla information inför det potentiella köpet. Vid 

detta steg kan köparen använda sig av intern information. Sådan information som hen redan är 

medveten om, var hen utförde ett liknande köp senast, vad hen föreställer sig för pris samt 

vem som erbjuder produkten i affär eller online. Hen kan också aktivt ta reda på ny 

information inför köpet från sociala medier eller personliga råd. Informationen som samlas 

inför ett potentiellt köp ger således information om olika konkurrenter på marknaden som 

erbjuder produkten (Baines, Fill och Rosengren 2014, 49) När konsumenten har samlat 

information utvärderar hen den samt de alternativ som presenteras efter personliga kriterier 

och de kan vara både rationella och irrationella. Dessa kriterier kan utgå från kostnad eller 

stil. Sedan gör konsumenten ett val av köp, antingen det hen önskade i första hand eller det 

som fanns tillgängligt, samt utför köpet. Efteråt utvärderas köpet av köparen beroende på hur 

det eller kringliggande kontext fick hen att känna sig genom att förvrida information och 

därigenom legitimera köpet. Utvärderingen av ett köp är nära kopplat till kognitiv dissonans 

och framför allt vid köp som kräver en hög grad av engagemang av konsumenten (Baines, Fill 

och Rosengren 2014, 50-51).   
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Figur 1: Consumer Proposition Acquisition Process (Baines, Fill och Rosengren 2014, 48) 

3.4 Social kontext 

American Marketing Association (2019) anger sociala faktorer som psykologiska variabler 

vilka härstammar från den sociala klass eller etniska grupp som har inflytande på 

konsumentens beteende. Bearden och Etzel (1982) skriver att individer använder sig av 

referensgrupper för att härleda sitt eget köpbeteende till den tillhörigheten. Även om 

individen inte egentligen tillhör gruppen kan hen sträva efter att göra det vilket har stor 

påverkan på hens preferenser och beteendemönster. Dessa referensgrupper tenderar att 

påverka individens beteende mera än de grupper hen egentligen tillhör. Referensgrupper 

exponerar människor för beteenden, livsstilar och attityder. I situationen av köp av en produkt 

kan relationen till en referensgrupp kräva att det är en produkt som måste bli sedd av andra, i 

vissa fall specifika element av produkten såsom en viss märkning (Bearden och Etzel 1982).  

Många produkter tenderar att inte sälja så mycket som de borde kunna enligt marknaden trots 

att de är marknadsförda som hållbara(Aagerup och Nilsson 2016). Istället. Studier visar 

återkommande att kopplingen mellan intern motivation och det riktiga konsumtionsbeteendet 

är bristfällig (Aagerup och Nilsson 2016). Istället kan det förstås att andra faktorer utöver 

intern motivation kan leda till att konsumera efter hållbara värderingar. Ett sådant element är 

symbolisk konsumtion eller social influens där konsumenter inte ses som enbart individuellt 

styrda inför ett köp utan också påverkade av sociala interaktioner och influenser från andra. I 

ett sådant fall kan valet att konsumera en grön produkt vara ett val i led med att kommunicera 
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social status inför sin omgivning. Socialt motiverade gröna konsumenter har gemensamt att 

de engagerar sig i ‘’green consumer behavior’’ inte bara av hållbarhetsskäl utan också för att 

vinna social acceptans (Aagerup och Nilsson 2016). En anledning till att många gröna 

produkter och varumärken inte konsumeras mer är att det är produkter som konsumeras i ett 

privat sammanhang och att konsumenterna därför inte utvinner någon social status från att 

kommunicera dem. En lösning för att nå en högre konsumtion av gröna produkter kan vara att 

göra dem mer socialt motiverade att konsumera. Individer som deltog i en övervakad 

köpsituation valde hållbara alternativ i en högre grad än de som befann sig i en situation som 

inte var övervakad (Aagerup och Nilsson 2016).  

I ‘’How to attribute power to consumers? When epistemology and politics converge’’ skriver 

Wallenborn (2007) om hur man kan påverka konsumenters beteende och attityd för en 

förändring till konsumtion av mode på ett hållbart sätt. Attityd avgör vilket 

konsumtionsbeteende individen har. Det är effektivare att förändra handlingar och val om 

dessa är enkla och inte kostsamma. Dessa påverkas bland annat av vänner, familj och reklam 

men det är i slutändan individen som gör valet även om den sociala miljön påverkar 

individen. Det är svårare att förändra attityder jämfört med åsikter eftersom attityder är mer 

grundläggande hos individen. Eftersom attityden avgör beteendet är det attityden som behöver 

förändras i första hand (Wallenborn 2007). Definitionen av en grön konsument kan göras 

baserat på konsumentens val av handling eller konsumentens attityd. Att konsumenten köper 

en ekologisk produkt behöver inte betyda att konsumenten gör det för miljöns skull, utan det 

kan även ske på grund av hälso- eller ekonomiska skäl. Om företag verksamma i 

modebranschen gör grönare val i deras produktion kommer det att resultera i att konsumenter 

kommer att handla i enlighet med det grönare valet även om de personligen inte har något 

intresse för miljön. Det är troligt att företagen vill marknadsföra att de har en mer hållbar 

produktion, dels för att uppmärksamma dem som redan är miljömedvetna att välja deras 

produkter samt att det finns ett allmänt positivt synsätt på hållbar produktion. Det är 

effektivare att förändra attityder om handlingarna som följer anses vara enkla. Om 

konsumenter hade haft tillräckligt med information eller medvetenhet kring hållbarhetsfrågor 

hade det varit mer troligt att en förändring i beteende skulle ske (Wallenborn 2007). 

Wallenborn påstår att det saknas information kring hållbara alternativ på marknaden och att 

det hade underlättat att förändra attityder om alternativen var mer lättillgängliga för 

konsumenterna (Wallenborn 2007). 
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3.5 Bandwagon Effect  

Bandwagon effect är ett psykologiskt fenomen som innebär att människan gör något likadant 

som andra gör och därmed ignorerar sina egna personliga principer. Denna teori menar 

således att människan följer en handling som blivit populär och görs av andra (Evrenk och 

Sher 2015). Denna effekt är ofta sedd inom konsumentbeteende, sport och politik. En person 

kan till exempel rösta på en politiker baserat på hur majoriteten röstar för att känna 

delaktighet med den vinnande sidan. Dessa sociala beteenden kan leda till att hindra det egna 

kritiska tänkandet och objektiviteten hos människan (Evrenk och Sher 2015). 

Artikeln ‘’An Experimental Study of the Bandwagon Effect in Conspicuous Consumption’’ 

skriven av Niesiobędzka (2017) handlar om en studie gjord på sextio ungdomar som genom 

marknadsföring blev påverkade att välja en lyxprodukt som har koppling till en känd person 

och vilken man vill tillhöra samma referensgrupp som. Konsumenten väljer att handla dyra 

och lyxiga produkter som därmed får den att känna att den tillhör den referensgrupp som den 

vill tillhöra. Resultatet av studien var att konsumenten är villig att betala mer för en 

lyxprodukt som även används av någon känd person eller någon inom en referensgrupp som 

en vill tillhöra (Niesiobędzka 2017).  

3.6 Transparens  

Transparens avser ärlighet och insyn, att företag är ärliga utåt mot kunder och intressenter 

med sitt arbete genom hela värdekedjan (BoF och McKinsey & Company 2018, 60). 

Transparens och ärlighet i hållbarhetsfrågor kan med utgångspunkt från begreppet hållbarhet 

definieras utifrån tre komponenter, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Dessa 

tillsammans stödjer och samspelar med varandra för en hållbar utveckling (Lunds universitet 

2018).  

Ball (2009) ger en redogörelse för begreppet transparens och de tre metaforer begreppet kan 

delas upp i. I den första metaforen handlar transparens om publik information, förknippad 

med ansvar som har som funktion att förbättra styrningen av samhället. I den andra metaforen 

uppmuntrar transparens öppenhet vilket medför en ökad oro för ens integritet. Den tredje 

metaforen handlar om riktlinjer i beslutsfattande. I denna metafor skapas transparens parallellt 

med beslutsutvecklingen, som handlar om vem som tar beslut, vilka beslut som tas samt hur 

informationen används. Allt är en del av och formar transparens (Ball 2009).  
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Transparens ökar konsumenternas frihet genom att tillhandahålla information om de 

produkter som finns tillgängliga för dem. Transparens är moraliskt viktigt för att det bidrar till 

en ärlig och öppen attityd. Transparens genom miljömärkning av produkter konfronterar 

konsumenterna direkt med moraliska konsekvenser av deras val och ökar deras vilja till att 

betala för mer hållbara produkter (Auger 2003, se Dubbink, Graatland och Liedekerke 2008).  

Transparens i form av miljömärkning av enskilda produkter kan ge konsumenterna en 

möjlighet till förståelse och uppfattning om produktens enskilda hållbarhetsavtryck. Utifrån 

rapporten från Business of Fashion (2018, 60) är modebranschen en särskilt utsatt bransch för 

svårigheten i att vinna konsumenternas tillit. Att som konsument ha möjlighet att spåra 

produkters härkomst har varit framför allt möjligt när det gäller mat samt medicin men är 

ännu inte vanligt förekommande i modebranschen. Istället har okunskap om produkters 

härkomst även setts som en del av deras exklusivitet och som en del av företagshemligheten. 

Idag har det istället kunnat ses en skiftning i konsumenters synsätt på transparens beroende på 

ett större misstroende för varumärken generellt. En anledning till detta sägs vara utbredningen 

av falska nyheter samt problem kopplade till produktionsförhållanden. Det finns dock 

svårigheter även för företagen själva att ha genomgående insyn i värdekedjan på grund av det 

stora antalet leverantörer inblandade. Ett varumärke som idag kommunicerar härkomst för 

sina produkter är H&M-ägda ARKET (Chitrakorn 2018). Genom att kommunicera denna 

information ges det en möjlighet för konsumenterna att ta mer hållbara beslut och transparens 

är ett sätt för branschen att bidra till en positiv förändring genom öppenhet enligt Karin 

Brinck, som är globalt hållbarhetsansvarig på ARKET (Chitrakorn 2018). Ett problem för 

företag med transparens kan dock vara att de kan behöva dela med sig av information som 

ingår i deras företagshemligheter. Av denna orsak är företag verksamma inom modebranschen 

ofta selektiva med vilken information de delar med sig av, vilket gör dem mindre transparenta 

(Chitrakorn 2018). 

Ovanstående teori används som bakgrund till utformandet av studien och enkäten som 

används i undersökningen enligt redovisning nedan i kapitel 4. Metod.  
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4. Metod  

4.1 Forskningsansats 

Vi kommer att tillämpa en kvantitativ forskningsstrategi där respondenterna genom nio 

påståenden får gradera sin attityd med hjälp av en sexgradig skala för varje påstående samt 

ange svar på tre frågor.  

En kvantitativ forskningsstrategi är en metod där forskaren mäter olika företeelser (Byman 

och Bell 2003, 49). En kvantitativ ansats använder teori på ett deduktivt vis genom att pröva 

den. Modellen är naturvetenskaplig och positivistisk, det vill säga objektivt och faktamässigt 

fastställd. Kritik tas ibland upp mot att använda en naturvetenskaplig metod för att mäta ett 

socialt fenomen men eftersom studien ämnar mäta ett större antal attityder är en kvantitativ 

undersökning ett effektivt sätt att förmedla en stor mängd data snabbt. Innan den kvantitativa 

enkätstudien genomförs, utförs även en kvalitativ pilotstudie för att kunna utforma våra frågor 

så bra som möjligt i den verkliga studien. Vid kvalitativ forskning är ord istället det 

huvudsakliga som mäts i datainsamling samt analys och är således en tolkande strategi 

(Bryman och Bell 2003, 49). Genom en kvalitativ förundersökning ville vi komma åt 

respondenternas resonemang och förståelse av påståendena och enkätfrågorna.  I analysen 

utförs bland annat korstabuleringar av empirin för att få fram och redovisa samband relevanta 

för studiens resultat.  

4.2 Pilotundersökningens utformning  

Innan enkätstudien utfördes genomfördes en kvalitativ pilotstudie för att säkerhetsställa att 

frågorna var så bra utformade som möjligt inför den verkliga studien. Framför allt för att 

kontrollera att frågorna blev förstådda som avsett. Pilotstudien genomfördes på följande två 

sätt. I första hand kontaktades en person som är verksam samt med kunskap i ämnet och vår 

uppsats i form av syfte och enkätfrågor presenterades för att få återkoppling om dess relevans. 

Kontakten skedde med Karin Brinck, globalt hållbarhetsansvarig på H&M-ägda varumärket 

ARKET. Kontakten skedde i första hand via sociala median LinkedIn och övergick sedan till 

mail. Vi fann Brinck genom artiklar där hon uttalat sig i ämnet (Chitrakorn 2018, Bof och 

McKinsey & Company 2018) och vidare genom hennes profil på LinkedIn. Vårt studiesyfte 

och vårt uppmärksammande av ARKET:s arbete med transparens fick positiv respons. Brinck 

angav att hon fann frågorna tydliga och gav förslag till en ytterligare fråga som i vår enkät 

kom att lyda ‘’Gör du skillnad mellan en tredjeparts miljömärkning och företagens egna 

märkningar?‘’ Denna återkoppling var värdefull för att en person som har kunskap om och 
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arbetar med ämnet både bekräftade studievalet och tillförde en relevant aspekt till den i form 

av en fråga till enkäten.  

Vidare hölls en telefonintervju med en respondent från urvalsgruppen, en 25 årig kvinna som 

angav att hon handlar nyproducerade kläder. Respondenten var en bekant som blev tillfrågad. 

I samtalet som varade cirka 30-40 minuter presenterades studieämnet och respondenten fick 

besvara enkäten. Det var värdefullt att enkäten besvarades i tystnad under samtalet för att få 

fick inblick i hur lång tid den tog att besvara. Efteråt gick vi tillsammans igenom varje 

påstående. Respondenten tillförde värdefull återkoppling på framför allt hur hon förstod 

frågorna och hur ett par frågor kunde omformuleras för en enklare förståelse av dem. 

4.3 Enkätens utformning  

Utformandet av enkätfrågorna och påståendena utgicks särskilt från stegen i modellen för 

köpbeteende ‘’Consumer Proposition Acquisition Process’’ (Baines, Fill och Rosengren 2014, 

48-51). Teorin om konsumentbeteende, social kontext och transparens används för att utforma 

frågorna i rätt kontext. Frågorna utformades på sådant sätt att ett påstående för varje steg 

konsumenten går igenom inför, under och efter ett potentiellt köp inkluderas i enkäten. I 

utformandet av frågorna var det viktigt att de skulle vara intressanta för företag proaktivt. Till 

exempel ett påstående lyder ‘’Vid framtida klädköp kommer jag i första hand vända mig till 

varumärken som jag vet har en bra miljömärkning’’ för att få värdefull information om 

konsumenten kommer att återvända som kund till företaget om sådan information anges. Vi 

ställde oss frågan hur vi själva bäst skulle vilja förmedla våra åsikter och tänkte att en 

kvantitativ metod skulle vara värdefull i vår studie för att mäta ett stort antal respondenters 

attityd.  

Mårdbergs och Carlstedts (2019, 201) Grundläggande psykometri användes som vägledning i 

hur frågorna skulle utformas som påståenden för en psykologisk mätning. Mårdberg och 

Carlstedt (2019, 201) anger att attityder har att göra med fysiska och sociala förhållanden. Det 

var viktigt med frågornas ordningsföljd, enkelhet och därför korta formuleringar och 

utformade ett semistrukturerat frågeformulär. Genom att använda numeriska skalor får 

respondenterna markera ett svar som stämmer bäst med deras uppfattning. En sexgradig skala 

gör också att respondenten måste göra ett mer preciserat ställningstagande.   

4.4 Datainsamling genom enkätundersökning  

I denna undersökning används enkäter som datainsamlingsmetod. Uppsatsen grundar sig på 
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både primärdata och sekundärdata. Studiens enkätundersökning är webbaserad och enkäterna 

är skapade via Googles tjänst för detta och sedan utskickade på det sociala mediet Facebook. 

Studien skickas ut i form av en länk där respondenterna får svara på frågorna vilka därefter 

registreras automatiskt av Google. Googles tjänst sammanställer sedan svaren och därmed får 

presenteras hur många respondenter som har deltagit i undersökningen samt deras svar. 

Denna metod valdes för studien eftersom vi vill skicka ut enkäten till så många respondenter 

som möjligt och samtidigt oberoende av var i landet de befinner sig. Urvalet av respondenter 

begränsades till att enkäten publiceras på våra respektive personliga Facebook-profiler samt i 

diskussionsgrupper med medlemmar i olika ålder inom åldersspannet och bakgrund. 

4.5 Urval  

Urvalet av respondenter är svensktalande personer födda från år 1980 till år 2000 som idag är 

i åldrarna 19-39 år. Dessa är medlemmar i generationerna Y och Z. Valet av åldrar på 

respondenterna utgicks från åldrarna på respondenterna från rapporten av Business of Fashion 

och därmed de åldrar som representerat intresse i dessa frågor. Studien är könsneutral också 

på grund av att kön inte nämns i rapporten (BoF och McKinsey & Company 2018). 

Respondenterna var förutom ålder anonyma vid besvarandet av enkäten. Urvalet är ett icke-

sannolikhetsurval och ett bekvämlighetsurval eftersom att de respondenter som har besvarar 

enkäten är de som är tillgängliga via Facebook. Urvalet är också ett snöbollsurval, det vill 

säga att respondenter sprider enkäten till andra respondenter i urvalet (Bryman och Bell 2013, 

204-2017). Detta eftersom enkäten publiceras på sociala medier vilket medför att 

respondenter delar med sig av enkäten till bekanta som intresserar sig för ämnet  

4.6 Reliabilitet 

Reliabilitet rör huruvida resultaten skulle bli desamma om undersökningen gjordes igen, det 

vill säga att ta reda på huruvida ett mått är stabilt eller inte i en kvantitativ undersökning 

(Bryman och Bell 2013, 62-63). Eftersom denna studie endast genomfördes en gång kommer 

resultaten från den möjligen visa en låg reliabilitet eftersom slutsatser inte kan dras över tid. 

Det kan antas att resultaten skulle kunna se annorlunda ut beroende på externa faktorer, som 

att hållbarhet idag är en trend. Reliabiliteten skulle kunna bli högre om studien utfördes igen 

under samma tidsperiod. Eftersom det är ett bekvämlighetsurval kan studien upprepas igen 

men eftersom det inte finns en fast urvalsram kan det vara svårt att få en gruppering som ger 

samma inkomst eller åldersfördelning på respondenterna vilket då antagligen skulle påverka 

svaren.  
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Interbedömarreliabilitet behandlar frågan om subjektiva bedömningar. Enkäten består av nio 

påståenden och tre frågor, varav en är en öppen fråga. Överensstämmelsen i detta fall av att 

översätta data till kategorier bedömer vi som enkel och tillförlitlig eftersom frågan är relativt 

smal och det som efterfrågas är relativt specifikt. Därför kan endast ett typ av svar anges trots 

att frågan är öppen. Förståelsen av frågorna blev testade i en pilotstudie innan den verkliga 

studien och frågorna blev sedan besvarade av ett stort antal personer. Intern reliabilitet ser till 

mått med indikatorer som visar om en skala är pålitlig (Bryman och Bell 2013, 171). Den 

interna reliabiliteten bedöms vara hög i vår studie för att enkäten består av flera frågor med 

olika formuleringar som mäter samma attityd.  

 

4.7 Validitet 

Validiteten handlar om bedömning huruvida de svar som undersökningen har skapat 

verkligen hänger ihop. Det vill säga vilket samband som finns mellan undersökning och 

slutsatser. Begreppsvaliditet innebär att det som mäts är vad som verkligen är avsikten att 

mäta (Bryman och Bell 2013, 63). I denna undersökning bedöms begreppsvaliditeten som hög 

eftersom studien först utfördes som en pilotstudie för att försäkra rätt förståelse av frågorna. 

 

Extern validitet handlar om resultaten från undersökningen kan tillämpas utöver den kontext 

den först var skapad för. Extern validitet hör samman med urvalet i undersökningen (Bryman 

och Bell 2013, 64). Studien kan bedömas ha en hög extern validitet om fördelningen av 

respondenterna är jämnt fördelad samt om resultaten speglar intresset i samhället.  

 

Intern validitet syftar till om de samband man antar är sanna eller inte. Om det man utgår ifrån 

är den verkliga orsaken till ett samband som antas (Bryman och Bell 2013, 64). Vi har arbetat 

med den interna validiteten i studien genom att använda följdfrågor istället för att anta 

samband. Exempelvis är påståenden utformade så att det första påståendet undersöker om 

respondenterna intresserar sig för miljön eller om de tittar på hur de varumärken de handlar 

ifrån arbetar med hållbarhet. Respondenterna får ange huruvida de utgår från den 

informationen vid ett köp. Även i analysen tittar vi sedan närmare på dessa samband.  

 

4.8 Stabilitet 

Stabilitet handlar om måttet av en undersökning blir densamma över tid (Bryman och Bell 

2013, 171). Ämnet som är till grund för studien kan antas vara en trend för tillfället vilket kan 

påverka resultatets stabilitet. Undersökningsmetoden bedöms som stabil men resultaten kan 
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påverkas över tiden. Även urvalet av respondenter påverkar studiens stabilitet vilka i vår 

studie inte kan återskapas. 
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5. Empiri  

Enkätundersökningen gav totalt 181 svar från respondenter i åldrarna 19-39 år. 

Skalorna 1-6 anger svaren stämmer respektive stämmer inte. Således anger svarsalternativ 1 

stämmer längs till vänster i skalan och svarsalternativ sex anger stämmer inte längst till höger 

i skalan. Empirin redovisas nedan. 

 

 
Y-axeln redovisar antal svar. X-axeln redovisar 1 för stämmer och 6 för stämmer inte. 

53% angav att de handlar nyproducerade kläder i enlighet med alternativet stämmer längst till 

vänster i skalan. Alternativ 2 angavs 18,8%, alternativ 3 angavs av 13,8%, alternativ 4 angavs 

av 7,2%, alternativ 5 angavs av 5,5% och alternativ 6 angavs av 1,7% längst till vänster i 

skalan i enlighet med stämmer inte. 
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Y-axeln redovisar antal svar. X-axeln redovisar 1 för stämmer och 6 för stämmer inte. 

33,7% angav att de vill handla ansvarsfullt och tänka på miljön i enlighet med alternativet 

stämmer längst till vänster i skalan. Alternativ 2 angavs av 20,4%, alternativ 3 angavs av 

18,2%, alternativ 4 angavs av 9,9%, alternativ 5 angavs av 11,6% och alternativ 6 angavs av 

6,1% i enlighet med stämmer inte.  

 

 
Y-axeln redovisar antal svar. X-axeln redovisar 1 för stämmer och 6 för stämmer inte. 

26% angav i enlighet med alternativet stämmer inte längst till höger i skalan i påståendet om 

de ser efter om varumärken redovisar hur de arbetar med miljöfrågor i sin marknadsföring.   
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Alternativ 5 angavs av 21,5%, alternativ 4 angavs av 16%, alternativ 3 angavs av 13,8%, 

alternativ 2 angavs av 11,6% och 11% angav alternativ 1 i enlighet med stämmer.

 
Y-axeln redovisa svarsalternativen. X-axeln redovisar antal svar. 

56,4% svarade JA på frågan om de känner till olika miljömärkningar. Kontra 45,3% som 

svarade NEJ på frågan.  

På fråga fem ‘’Ange en miljömärkning som du känner till?’’ fick vi totalt 102 svar av totalt 

178 respondenter. Frågan var öppen och respondenterna fick ange en miljömärkning de 

känner till utan att de blev presenterade för den. Nedan presenteras hur många procent av de 

totala 102 svaren som angav de vanligaste miljömärkningar som presenteras ovan. De tre 

mest frekventa svaren var Svanen, Bra miljöval och Global Organic Textile Standard 

(GOTS). Förutom dessa angavs bland annat företagens egna miljömärkningar.  

Majoriteten, 27,45% av de som besvarade frågan, angav Svanen som en miljömärkning de 

känner till. 6,86% angav Bra miljöval, 6,86% angav Global Organic Textile Standard 

(GOTS), 3,92% angav Standard 100 by Oeko-TEX, 3,92% angav Better Cotton Initiative 

BCI, till sist angav 1,96% EU Ecolabel som en miljömärkning de känner till 

.   
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Y-axeln redovisar svarsalternativ. X-axeln redovisar antal svar. 

50,8% svarade NEJ på frågan om de gör skillnad på tredjeparts och företagens egna 

miljömärkningar kontra 49,2% som svarade JA på frågan.  

 
Y-axeln redovisar antal svar. X-axeln redovisar 1 för stämmer och 6 för stämmer inte. 

34,4%  angav i enlighet med alternativet stämmer inte längst till höger i skalan på påståendet 

om de tittar efter om miljöpåverkan framgår på den enskilda produkten. Alternativ 5 angavs 

av 23,3%, alternativ 5 angavs av 15,6%, alternativ 3 angavs av 13,3%, alternativ 2 angavs av 

5% och 8,3% angav alternativ 1 längst till vänster i skalan i enlighet med stämmer.  
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Y-axeln redovisar antal svar. X-axeln redovisar 1 för stämmer och 6 för stämmer inte. 

34,4% angav i enlighet med alternativet stämmer inte längst till höger i skalan i frågan om de 

utgår sedan från den informationen vid valet av produkt inför ett köp. Alternativ 3 angavs av 

16,7%, alternativ 5 angavs av 15,6%, alternativ 4 angavs av 14,4%, alternativ 1 angavs av 

11,7% och alternativ 2 angavs av 7,2%.  

 

 
Y-axeln redovisar antal svar. X-axeln redovisar 1 för stämmer och 6 för stämmer inte. 

23,3% angav om informationen återfinns i varumärkets marknadsföring eller redovisas på 

produkten innebär det en större chans att jag väljer den produkten i enlighet med alternativet 

stämmer längst till vänster i skalan. Alternativ 3 angavs av 21,1%, alternativ 2 angavs av 

20,6%, alternativ 5 och 6 angavs av 12,8%, alternativ 4 angavs av 9,4%.   
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Y-axeln redovisar antal svar. X-axeln redovisar 1 för stämmer och 6 för stämmer inte. 

40,3% angav att de känner sig mer nöjd med varumärken som alltid har en tydlig ärlighet 

kring sin miljöredovisning i enlighet med alternativet stämmer längst till vänster i skalan. 

Alternativ 2 angavs av 21,5%, alternativ 3 angavs av 15,6%, alternativ 5 angavs av 9,4%, 

alternativ 6 angavs av 7,2% och alternativ 4 angavs av 6,1%.  

 

  

Y-axeln redovisar antal svar. X-axeln redovisar 1 för stämmer och 6 för stämmer inte. 

31,5% angav svar i enlighet med alternativ 3, alternativ 2 angavs av 17,7%, alternativ 4 

angavs av 15,5%, 1 och 5 angavs av 12,2% och 11% angav alternativ 6 längst till höger i 

skalan i enlighet med stämmer inte.   
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Y-axeln redovisar svarsalternativ. X-axeln redovisar antal svar.  

Totalt 95% svarade JA och anger att det hade varit intressant om att få reda på produktens 

miljöbelastning, medan 5% svarade NEJ på denna fråga.  

 
Diagrammet presenterar åldrarna representerade i studien. Respondenterna var procentuellt 

fördelade främst i åldrarna 24 år (13,3%), 23 (11,6%), 22 (10,5%) och 25 (9,9%). 

Respondenter som var längst ut i åldersspannet 19 samt 39 år utgavs av 8,3% respektive 

1,1%. 
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6. Analys och diskussion  

6.1 Consumer Proposition Acquisition Process 

Enligt modellen (Baines, Fill och Rosengren 2014) som ligger till grund för utformningen av 

enkäten utvecklas först ett motiv hos respondenten vilken samlar in information inför ett 

potentiellt köp. Av respondenternas svar kan utläsas att majoriteten av respondenterna anger 

att de vill handla ansvarsfullt med miljön i åtanke (1-3 på skalan anges av 72,3%). Vid 

insamlandet av information inför ett potentiellt köp anger majoriteten att de inte ser efter hur 

varumärken redovisar sitt miljöarbete i sin marknadsföring (4-6 på skalan anges av 63,5%). 

50,8% anger också att de inte känner till skillnaden mellan en tredjeparts och företagens egna 

miljömärkningar, gentemot det något lägre antalet 49,2% som anger att de gör skillnad på 

dessa. Majoriteten tittar inte heller efter om miljöpåverkan framgår för den enskilda 

produkten (4-6 på skalan anges av 73,3%). I enlighet med modellen utvärderar konsumenten 

sedan informationen hen samlat in inför köpet. 34,4% av respondenterna angav attityd i 

enlighet med 1 i skalan till att de inte utgår från informationen av miljömärkningar när de 

väljer produkt inför ett köp, det vill säga att det stämmer mycket väl. Dock anger majoriteten 

65% (anger 1-3 på skalan) att om informationen finns i varumärkets marknadsföring eller 

redovisas på produkten är det en större chans att de väljer den produkten. Efteråt utvärderas 

köpet enligt modellen och majoriteten 40,3% (anger 1 på skalan) anger att de känner sig mer 

nöjda med varumärken som alltid har en tydlig ärlighet kring sin miljöredovisning. 

Majoriteten 61,4% (anger 1-3 på skalan) av respondenterna svarade att de kommer att vända 

sig i första hand till varumärken som de vet har en bra miljömärkning i framtiden. 
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6.2 Diagram 1 

 

Diagrammet anger på x-axeln ålder på respondenterna och på y-axeln deras angivna attityd 

till att vilja handla ansvarsfull och att de tänker på miljön.  

Diagrammet redogör för intresset att handla ansvarsfullt och hållbart i de olika åldrarna. 

Respondenter i åldrarna 19-29 har angivit ett större intresse för denna fråga jämfört med 

respondenterna i åldrarna 30-39 med 31,15% kontra 1,82% i respektive åldersgrupp som 

angivit attityd 1. I relation till totalen anger samma åldersgrupp 19-29 attityd i enlighet med 

skala 6 till störst del. Av diagrammet kan utläsas att åldersspannet 19-29 vill handla 

ansvarsfullt i högre grad än det äldre åldersspannet 30-39.  

Business of Fashion (2018, 45) redogör för att konsumenter födda under 1980- och 1990-talen 

tenderar att vara mer fokuserade på frågor som speciellt handlar om miljöpåverkan medan den 

yngre generationen födda på 1990- till 2000-talen tenderar att vara mer intresserade av både 

sociala och miljömässiga frågor. Av denna studie framkommer dock att det yngre 

åldersspannet anger ett högre intresse inför dessa frågor. Forsman och Madsen (2017) anger 

generationen födda under 1990- och 2000-talen som en grupp som är medvetna om 

miljöpåverkan och med intresse för att handla hållbart. Det är dock svårt att generalisera 

svaren från åldersgruppen 30-39 eftersom att respondenterna i denna grupp var få. Att 

respondenterna i denna åldersgrupp var färre än de i åldern 19-29 kan bero på att denna 

åldersgrupp inte var representerad i de diskussionsgrupper vi publicerade enkäten i eller att de 

valde att inte besvara enkäten på grund av ett lägre intresse för dessa frågor. Det kan antas att 
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vår urvalsprocess gav oss en koncentration av respondenter som är intresserade av dessa 

frågor.  

Vi har inte ambitionen att närmare analysera skillnader i attityd och intresse i olika 

åldersgrupper. Dessutom är antalet respondenter i den högre åldersgruppen så begränsad i 

studien så att det ger därmed inte någon stabil grund för jämförelse mellan åldersgruppen.  

6.3 Diagram 2 

 
Diagrammet anger på x-axeln respondenternas angivna attityd till att vilja handla ansvarsfullt 

och y-axeln anger dessa respondenters kännedom om olika miljömärkningar.  

 

I korstabuleringen ovan redogörs för antalet respondenter som känner till olika 

miljömärkningar i relation till de som anger att de vill handla ansvarsfullt med miljön i 

åtanke. Resultaten baseras på påståendet ‘’jag vill handla ansvarsfullt och jag tänker på 

miljön’’ och på påståendet ‘’jag känner till olika miljömärkningar’’.  

Av majoriteten som angav att de vill handla ansvarsfullt kände majoriteten till olika 

miljömärkningar. Dock angav majoriteten av dem som inte kände till miljömärkningar också 

att de i högsta grad vill handla ansvarsfullt med miljön i åtanke. 50,5% angav att de inte 

gjorde skillnad åt tredjeparts och företagens egna miljömärkningar. Resultatet mellan de som 

känner och inte känner till olika miljömärkningar var nästintill jämt, med 56,4% som svarade 

ja kontra 45,3% som svarade nej. Av de som svarade ja är fler intresserade av att handla 
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ansvarsfullt med miljön i åtanke. Dock har många fler i åldersspannet 19-25 besvarat enkäten 

och påståendet, åldersgruppen som av studien visat vara mer intresserad av dessa frågor.   

Studien av Forsman och Madsen (2017) redovisar att för konsumenter som är födda under 

1990- och 2000-talen är kunskap om hållbarhetsmärkningar begränsad. Resultaten som 

redovisas i diagram 2 visar att de som vill handla ansvarsfullt även är de som i största grad 

känner till olika miljömärkningar, vilka från diagram 1 visar sig vara respondenter i åldrarna 

19-29. Transparens i form av miljömärkning kan ge konsumenterna förståelse och uppfattning 

om produktens enskilda avtryck som kan minska misstroendet för varumärken och kan bidra 

till en positiv förändring genom öppenhet (BoF och McKinsey & Company 2018) (Chitrakon 

2018). I enlighet med Auger ökar också transparens konsumenternas frihet genom att 

information om de tillgängliga produkterna finns att tillgå. Således blir tillhandhållandet av 

transparens även en moralisk fråga i relation till om den framkommer tydligt eller inte för 

konsumenterna (Auger et. al 2003, se Dubbink et al. 2008). Ett stort antal som anger att de 

vill handla ansvarsfullt anger dock att de inte känner till olika miljömärkningar. Bray, Jons 

och Kilburn (2011) anger att det inte konsumeras hållbart trots ett intresse för det och en 

anledning till det enligt dem är brist på information vid köp. Det anses vara svårare att utföra 

ett proaktivt köp än att undvika att handla från varumärken som blivit negativt omskrivna i 

media. Respondenterna i Brays, Jons och Kilburns studie ansåg att det var enklare att utföra 

ett hållbart köp om informationen kommuniceras (Bray, Jons och Kilburn 2011). Bristande 

marknadsföring av hållbara produkter och brist på kunskap anges också som en anledning till 

att det inte kommuniceras mer hållbart trots ett intresse för det (BoF och McKinsey & 

Company 2018). Konsumenter önskar även ofta att det ska framkomma tydligare information 

vid köpet för att det gav dem en bra känsla av att köpa en mer hållbar produkt. Detta kan få 

konsumenten att handla hos varumärket igen för att uppnå den positiva känslan (Ahlbom och 

Söderbergh 2017). Av rapporten från Naturvårdsverket (2018) framgår att konsumenterna 

önskar få mer information om de olika miljömärkningarna för att de anser att de har för lite 

kunskap om dem. Konsumenter anser att det är enklare att avgöra om en produkt är ekologisk 

eller inte i mataffären. Det är svårare att vidhålla ett hållbart beteende vid köp av kläder (Hage 

och Berglund 2017).  

Trots att många respondenter anger att de inte känner till miljömärkningar anger majoriteten 

(95%) att det vore intressant att få reda på produktens miljöbelastning. Om informationen 

därför kommuniceras tydligare skulle det kunna påverka konsumentens val till ett mer hållbart 
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köp enligt påståendet ’’om informationen återfinns i varumärkets marknadsföring eller 

redovisas på produkten innebär det en större chans att jag väljer den produkten’’. Påståendet 

besvarades av en majoritet i enlighet med att det stämmer. Om företagen erbjuder information 

om mer hållbara alternativ tidigt i processen enligt modellen ’’Consumer Proposition 

Acquisition Process’’ (Baines, Fill och Rosengren 2014) möjliggör det för konsumenten att 

välja att utgå från den informationen vid köpet, dock redogör diagram 4 nedan för att även 

andra faktorer antagligen spelar in vid köpsituationen.  

6.4 Diagram 3 

 
Diagrammet anger på x-axeln respondenternas angivna attityd till att vilja handa ansvarfullt 

och på y-axeln i vilken grad desamma respondenter handlar nyproducerade kläder.  

Av diagrammet framgår att majoriteten som vill handla ansvarsfullt handlar också 

nyproducerade kläder till högsta grad. Det är således ingen motsättning i svaren att handla 

nyproducerade kläder och vilja handla ansvarsfullt. Endast en respondent anger att 

respondenten vill handla ansvarsfullt i och att hen inte handlar nyproducerade kläder alls. 

Diagrammet visar att respondenterna både vill ta hänsyn till miljön och handlar 

nyproducerade kläder. Denna information om respondenternas köpbeteende och attityd är 

väsentlig för tolkningen av attityden till de andra påståendena och nästkommande diagram 4.  
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6.5 Diagram 4  

 
Diagrammet anger på x-axeln respondenternas angivna attityd till att vilja handla ansvarsfullt 

och på y-axeln desamma respondenters attityd till i vilken mån de utgår från miljömärkningar 

på kläder vid en köpsituation. 

 

Av diagrammet kan utläsas att de respondenter som valt attityd 1 i enlighet med “stämmer” 

till att vilja handla ansvarfullt även utgår från miljömärkningar i enlighet med attityd 1 och 

“stämmer”. De som i större grad har angett att de inte utgår från miljömärkningar har istället 

valt attityder i enlighet med de andra högre värdena på skalan. Attityd i enlighet med 6 

‘’stämmer inte’’ på påståendet om de utgår från informatören vid köpet innehåller också svar 

från de respondenter som har avgivit det högsta intresset för att handla ansvarsfullt. Det vill 

säga att även de som tänker på miljön inte utgår från miljömärkningar vid köpet och även de 

som angivit intresse för miljöfrågor anger i stor grad att de inte utgår från miljösäkringar vid 

köpet.  

Likt Ahlbom och Söderberghs (2017) studie är det trots respondenternas miljöintresse troligen 

andra faktorer som spelar in vid köp av kläder eftersom de till stor del inte utgår från det 

intresset. Mode konsumeras även på grund av den status den ger och konsumenterna väljer 

produkter som påverkar denna. Om det gav högre status att köpa hållbara produkter skulle 

dessa konsumeras i högre grad (Griskevicius et. al. 2008). Även teorin om ’’The Bandwagon 

Effect’’ visar att konsumenter i hög grad väljer produkter efter grupptillhörighet och status 

(Niesiobedzka 2017).  
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Enligt ’’Theory of Planned Behavior’’ (Ajzen 2005) är intention och beteende en konsekvens 

av sociala influenser och hanterandet av kontroll. Graden av hur mycket vardera spelar in vid 

ett beteende varierar dock. Beteendekontrollen kan således skilja sig från beteendemålet och 

de flesta beteenden tenderar att inte ske efter konsumentens viljekontroll. I diagrammet kan 

utläsas att intentionen och beteendet till stor del skiljer sig från varandra. Respondenterna 

anger att intentionen är att vilja handla ansvarsfullt. De utgår sedan inte från den 

informationen (miljömärkningar) som vägleder till ett mer ansvarsfullt köp, det vill säga att 

beteendet skiljer sig från intentionen. Motivation till att följa ett beteende som konsumenten 

har intention till påverkas negativt när möjligheterna att utföra ett beteende är begränsade. Det 

vill säga i detta fall när informationen är bristfällig. Konsumenten kan trots det försöka utföra 

beteendet om det finns ett högt positivt värde eller social press på att utföra det. Aagerup och 

Nilsson (2016) föreslår att en högre konsumtion av mer hållbara alternativ kan ske genom att 

konsumenterna blir mer socialt motiverade att konsumera dessa. En sådan social motivation 

kan vara att infoga ett statushöjande element i produkterna eller vid köpet såsom en viss 

märkning eller ett socialt event (Bearden och Etzel 1982). Ett positivt värde utöver status kan 

vara en tydligare miljömärkning som ger konsumenten en positiv känsla vid köpet och får hen 

att återkomma till varumärket samt handla mer hållbart i fortsättningen (Ahlbom och 

Söderbergh 2017).  

Studien baserad på ‘’The Bandwagon Effect’’ (Niesiobedzka 2017) redogjorde för att 

konsumenten är villiga att betala mer för en produkt för att tillhöra den referensgrupp som den 

önskar tillhöra. Anledningen till att konsumenten väljer att handla en produkt kan vara att den 

är kopplad till en känd person som bär produkten eller att produkten är trendig, trots att den 

kan vara dyr och inte är ett köp i linje med hållbarhet. I led med en hållbarhetstrend skulle 

konsumenter som intresserar sig för ämnet kunna handla en produkt som är inom ramen för 

den referensgrupp hen vill tillhöra. Referensgrupper påverkar individers beteende mer än 

gruppen hen tillhör, det vill säga de värderingar hen har. Ett köp av en produkt kan således 

bero på att den tillhör referensgruppen snarare än på konsumentens egen attityd (Bearden och 

Etzel 1982).   

Wallenborn (2007) skriver att attityden är det primära att förändra för att ändra beteendet. 

Dock kan det utläsas att respondenterna har en attityd att vilja handla hållbart men som till 

stor del inte efterföljs. Kunskapsbrist och brist på mer hållbara alternativ kan vara en 

bidragande faktor till att beteendet inte följer attityden.  
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6.6 Påstående 8 och 9  

En motsättning uppenbarar sig i att majoriteten (65% anger 1-3 på skalan) av respondenterna 

anger att det stämmer att om informationen om produktens hållbarhetsbelastning redovisas i 

företagets marknadsföring eller på produkten så innebär det en större chans att de väljer 

produkten. Dock anger majoriteten (64,4% anger 4-6 på skalan) att det inte stämmer att de 

utgår från informationen vid valet av produkt vid ett köp.  

6.7 Påstående 10 och 11  

Majoriteten anger att de känner sig mer nöjda med varumärken som alltid har en tydlig 

ärlighet kring hållbarhet och miljöredovisning. Det går dock att anta att ärlighet från 

företagets håll alltid får en positiv respons. Respondenternas attityd till om de återkommer till 

dessa varumärken varierade dock. Majoriteten 61,4% angav 1-3 kontra på skalan 38,7% som 

angav 4-6 på skalan inför att återvända till varumärken med en bra miljömärkning. Trots att 

majoriteten anger att de är nöjda med varumärken med tydlig transparens visar det sig att 

inställningen till att återkomma till varumärket i framtiden trots en varierar. Det går därför att 

anta att andra faktorer samspelar till om konsumenten återvänder till varumärket, som visas av 

diagram 4.  

 

I motsättning till tidigare studie av Ahlbom och Söderbergh (2018) där respondenterna angav 

sig vara tveksamma till transparens som kommuniceras av företagen själva angav majoriteten 

av respondenterna i vår studie att de känner sig mer nöjda med varumärken som har en tydlig 

ärlighet kring sin miljöredovisning och majoriteten 61,4% angav attityd 1-3 på skalan i 

enlighet med att det stämmer att de kommer vända sig till varumärken i framtiden som har en 

bra miljömärkning. 

6.8 Diskussion  

Vi fann brister främst i en fråga som delvis blev missförstådd av respondenterna. Vi har även 

funnit intressanta samband i svaren mellan de olika påståendena. Den externa validiteten blev 

påverkad av att det låga medverkandet av respondenter i åldrarna 30-39. Dock fick vi svar 

från totalt 181 respondenter vilket gör att studien i viss mån går att generalisera. Vissa 

påstående hade enstaka också bortfall av svar från respondenterna. Stabiliteten är beroende av 

hur trenden för transparens och hållbarhet utvecklas. Dock kan det antas att trenden består 

eftersom dessa frågor förblir aktuella, om inte i högre grad i framtiden så länge 

miljöförstöring förblir ett problem.  
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En brist i studien är att vi inte har insikt i respondenternas ekonomiska bakgrund mer än att en 

majoritet anger att de handlar nyproducerade kläder. Eftersom enkäten besvarades av en 

majoritet unga respondenter kan en anledning utöver avsaknad av information samt att andra 

faktorer som tenderar att spela in i deras val vid köp av kläder vara deras ekonomi. Förutsatt 

att hållbara alternativ kostar mer är icke-hållbara alternativ. Vi fick ingen insikt i varken 

respondenternas ekonomi eller i hur denna kan påverka deras val av inköp. 

 

Vid sammanställningen av svaren upptäckte vi brister med påståendena och frågorna 4, 5 och 

10. Fråga 5, ‘’ange en miljömärkning som du känner till?’’ fick 102 svar av totalt 181 

respondenter. Många av svaren på fråga 5 var mer relaterade till miljömärkningar som 

förekommer på livsmedel, som till exempel KRAV-märket (KRAV, 2019). Det kan 

misstänkas att vissa respondenter även på påstående 4 ’’jag känner till olika 

miljömärkningar’’ angav ja som svar för att de har kunskap om miljömärkningar relaterade 

till livsmedel. På påstående 10 ‘’jag känner mig mer nöjd med varumärken som alltid har en 

tydlig ärlighet kring sin miljöredovisning’’ angav 40,3% attityd i enlighet med att det 

stämmer mycket väl (1). Det kan dock antas att ärlighet allmänt alltid ses som något positivt, 

inte minst från företagens sida.  
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7. Slutsats 

• Vad för attityd har konsumenten gentemot miljömärkningar vid köp av kläder?  

 

Resultatet från studien redogör för att de respondenter som intresserar sig för att handla 

ansvarsfullt med miljön i åtanke till stor grad också känner till olika miljömärkningar. Dessa 

visar sig vara främst det yngre åldersspannet som intresserar sig för att handla ansvarsfullt. 

Många av de respondenter som angivit intresse för att handla ansvarsfullt känner dock inte 

heller till miljömärkningarna. Hela 95% av de totala respondenterna, både de intresserade av 

att handla ansvarsfullt och inte, anger att de skulle tycka att det var intressant att få reda på 

produkters miljöbelastning. Det verkar finnas en informationsbrist i området och gällande de 

olika miljömärkningarna. Bortsett från informationsbristen uppenbarar sig en motsättning i 

resultatet av att även de som anger sig vara intresserade av att handla ansvarsfullt inte 

utslutningen utgår från miljömärkningarna vid köpet. Dock finns det en större chans till att 

respondenterna skulle utgå från dessa om miljömärkningarna finns. Också ett varierande 

resultat har angivits till om respondenterna i första hand kommer att vända sig till de 

varumärken de vet har bra miljömärkningar i framtiden. Därför verkar det trots ett starkt 

intresse även finnas andra faktorer som spelar in vid kösituationen.  

• Kan företag genom att använda miljömärkningar påverka försäljningen positivt? 

 

Respondenterna skulle i högre utsträckning utgå från miljömärkningar om de hade mer 

information om dessa. En överlägsen majoritet anger att det vore intressant att få reda på 

produkters miljöbelastning, således stämmer det att de känner sig nöjda med varumärken som 

har en tydligare miljöredovisning. Känslan av tillfredsställelse kan fungera som en stimulans 

som företagen kan använda sig av för densamma kund vilket stärker varumärket på sikt. 

Förutom en tydligare miljömärkning kan ett statushöjande element i produkten fungera som 

en stimulans för konsumenten. I led med Sustainable Brand Index kan vi även av vår studie 

utläsa att kommunikation av transparens och hållbarhet är positivt för företagets prestation. 

Det går inte att uttala sig om det är direkt påverkat till en positiv försäljning men det kan antas 

att om konsumentens syn på varumärket och företaget påverkas i positiv riktigt så kan det 

bedömas att detta bör kunna leda till även en positiv försäljningsökning.  
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Det förefaller enligt vår studie i relativ stor utsträckning att det finns intresse för hållbarhet 

vid inköp av kläder, samtidigt som detta inte riktigt avspeglas i det konkreta köpbeteendet. 

Det borde därmed kunna finnas en god potential för företag inom modebranschen att kunna 

uppnå en positiv effekt av ökad grad av hållbarhetstänkande samt tydlig och lättillgänglig 

hållbarhetsredovisning och miljömärkning av kläder. 

 

8. Kompletterande diskussion  

Som ett komplement utöver de resultat som studien genererade redogör rapporten från 

Sustainable Apparell Agenda (2019) för att konsumenter planerar att vända sig till mer 

hållbara varumärken i framtiden. I led med Business of Fashions (2018) rapportering om 

konsumenters ökade intresse för hållbarhet och Svensk Handels (2017) rapport som redogör 

för ett positivt samband mellan hållbarhet och lönsamhet. Av detta skulle det kunna göras 

vidare antaganden att transparens i form av miljömärkningar kan påverka företagens 

försäljning och således lönsamhet positivt.  

 

9. Förslag till vidare forskning 

I denna studie avsatte vi att mäta konsumenters attityd gentemot miljömärkningar. Det hade 

också varit intressant att utföra en kvalitativ studie för att få mer ingående svar på varje fråga 

och komma åt respondenters resonemang. Det skulle även vara intressant att undersöka 

skillnader i svaren utifrån respondenternas kön. Ytterligare enkätfrågor hade kunnat tas med 

för en större förståelse för respondenternas bakgrund, exempelvis ekonomi, som sedan skulle 

kunna diskuteras som bakgrund till deras svar. Ett förslag på vidare forskning skulle också 

kunna vara en studie i hur företag vidare ska gå till väga för att implementera hållbarhet i 

marknadsföringsarbetet.  
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1: Miljömärkningar 

 

EU Ecolabel 

EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärkning för textil. Denna miljömärkning har 

Miljömärkning Sverige AB ansvar för i Sverige. Märkningen finns på ett antal olika produkter 

inklusive kläder och produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv, från råvara till 

avfall.  EU Ecolabels produkter har som krav att uppfylla stränga funktions-, miljö och 

kvalitetskrav. Alla produkter som bär på denna märkning har designats för att kunna garantera 

minimal miljöpåverkan genom hela livscykeln (European Commission, 2019). 

 
Källa: Figur 1: EU Ecolabel (Green Strategy 2019) 

 

Bra miljöval 

Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning av produkter, inklusive kläder. 

Märkningens miljökrav tar även hänsyn till en produkts eller tjänsts livscykel, från råvara till 

avfall. Det är krav på textilkemikalierna, fiberframställningen och färgerna vilka inte får vara 

giftiga eller svårnedbrytbara, även icke hälsofarliga för konsumenter och arbetare. Kraven 

omfattar dessutom funktion samt etiska och sociala aspekter för produkten eller tjänsten. 

Målet med Bra miljöval är att skydda människors hälsa, spara på naturresurser och skydda 

den biologiska mångfalden (Green Strategy, 2019).  
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Källa: Figur 2: Bra Miljöval (Green Strategy 2019) 

Svanen 

Svanen är Nordens officiella märkning vilket gör det enklare för konsumenter att välja de 

bästa produkterna ur ett miljöperspektiv. Svanen tar hänsyn till alla miljöaspekter som 

kemikalier, klimatpåverkan, biologisk mångfald, utsläpp i luft, vatten och mark samt 

avfallshantering. Denna märkning kan även ses som ett verktyg för företag som vill visa sitt 

miljöarbete för konsumenter och samtidigt kunna bidra till utvecklingen av en hållbar 

produktion (Green Strategy, 2019). 

 
Källa: Figur 3: Svanen (Green Strategy 2019) 

 

Global Organic Textile Standard (GOTS) 

Global Organic Textile Standard är en internationell märkning för textil och kläder som 

inkluderar både miljömässiga och sociala krav. GOTS vill främja konsumenten till att välja 

textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med omtanke till både miljö och socialt ansvar 

i hela processen. Denna process består av ett flertal steg som odling, plockning, beredning och 

tillverkning av själva plagget. GOTS ekologiska odling innefattar två nivåer, där en produkt 

som bär GOTS märket med nivån ‘’Organic’’ måste innehålla minst 95% certifierad 

ekologisk fiber medan övriga med GOTS märket måste innehålla minst 70% ekologisk 

fiberråvara (Global Organic Textile Standard, 2016). 
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Källa: Figur 4: Global Organic Textile Standard (Green Strategy 2019) 

Standard 100 by OEKO-TEX 

Standard 100 by OEKO- TEX är ett världsomspännande, oberoende test- och 

certifieringssystem för rå, halvfabrikat och färdiga textilprodukter på alla bearbetningsnivåer, 

såväl som tillbehörsmaterial. Exempel på vad som kan certifieras är färdiga garn, vävda och 

stickade tyger. Denna varumärkning har gjort en åtskillnad mellan fyra produktklasser varav 

produktklass I handlar om artiklar för spädbarn och småbarn upp till 3 år (sängkläder, 

underkläder, kläder med flera). Produktklass II är artiklar som bärs nära huden (underkläder, 

strumpor, t-shirts med flera). Produktklass III är artiklar som används utanpå andra kläder 

som bärs närmare huden (jackor, kappor med flera). Sist produktklass IV som behandlar 

inredning och dekoration (möbelklädsel, dukar, gardiner med flera.) (OEKO-TEX, 2019). 

 
Källa: Figur 5: Standard 100 by OEKO-TEX (Green Strategy 2019) 

Better Cotton Initiative (BCI) 

Better Cotton Initiative har som syfte att definiera ett bättre och mer hållbart sätt att odla 

bomull, bättre för miljön där bomullen växer i samt bättre för producenterna. BCI har som 

mål att förändra bomullsproduktionen världen över genom att göra Better Cotton till en 

konventionell handelsvara (Better Cotton Initiative, 2017).  
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Källa: Figur 6: Better Cotton Initiative (Green Strategy 2019) 
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11.2 Bilaga 2: Enkät 
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