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Förord 

Denna C-uppsats är skriven under programmet Textil Produktutveckling och Entreprenörskap 
vid Textilhögskolan i Borås. Studien syftar till att undersöka hur ett svenskt modeföretags  

kommunikation av miljömärkning uppfattas av företagets kunder. 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Ida Hermansson för konstruktiv feedback under studiens 
gång. Slutligen vill vi även tacka samtliga respondenter, som med sitt deltagande bidragit 

med givande och relevant information till studiens resultat. 
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Sammanfattning 
Textilindustrin arbetar i nuläget med omfattande hållbarhetsarbeten för att motverka den 
negativa miljöpåverkan som de snabba modecyklerna inom modebranschen bidrar till. Ett 
sätt för företag att förmedla hållbarhet till kund kan vara genom miljömärkning. Ett företag 
som kommunicerar sitt hållbarhetsarbete på ett sådant sätt är Velour by Nostalgi. Företaget 
lanserade år 2017 världens första Svanenmärkta denimprodukter. Denna fallstudie undersöker 
därför hur Velour by Nostalgi kommunicerar Svanenmärkningen till kund samt hur kunderna 
uppfattar märkningen. En observationsstudie av Velour by Nostalgi har genomförts för att 
undersöka hur företaget kommunicerar Svanenmärkningen till kund. För att få en mer 
djupgående förståelse i företagets kommunikation har även intervjuer med företagets 
butiksbiträden genomförts. Vidare genomfördes även en enkätundersökning med företagets 
kunder för att studera hur kunderna uppfattar företagets kommunikation av 
Svanenmärkningen. Utfallet av dessa undersökningar påvisar att företagets uppfattning av hur 
kommunikationen tas emot av kunderna inte stämmer överens med hur kunderna faktiskt 
uppfattar informationen. Studiens resultat indikerar på att Velour by Nostalgi upplever att 
kunskapsnivån hos deras kunder är högre än vad det i själva verket är. Till följd av detta 
uppfattar inte kunderna informationen på det sätt som företaget eftersträvar. Vidare 
konstaterar studien att företaget bör arbeta med nya strategier för att öka kundernas 
kunskapsnivå gällande hållbarhet. På så sätt kan kommunikationen av Svanenmärkningen ske 
mer effektivt, och det brus som uppstår i kommunikationen reduceras i takt med att 
kundernas kunskapsnivå ökar. 

Nyckelord: Hållbarhet, kommunikation, miljömärkning, Svanenmärkning 
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Abstract     
Currently, the textile industry works with developing extensive sustainable methods to 
prevent the environmental impact that the fashion industry contributes to. By communicating 
sustainability through an eco label, a company can increase the customers awareness about 
the importance of a sustainable textile industry. One example of a company that 
communicates its sustainable work through an eco label is the Swedish company Velour by 
Nostalgi. In 2017 the company launched the first Nordic Swan Labeled denim products in the 
world. This case study examines in what ways Velour by Nostalgi communicates the Nordic 
Swan Ecolabel to their customers, and how the customers perceive the information. An 
observation study was conducted to examine in what way the company communicates the 
Nordic Swan Label to their customers. By conducting interviews with employees of the 
company, a deeper knowledge about the company's communication was achieved. Finally a 
survey was conducted to investigate in what way the company’s customers received the 
communication regarding the eco label. The results of these examinations indicates that the 
company’s perception of how the communication is perceived by the customers does not 
match how the customers really perceive the information. Furthermore, the results indicates 
that Velour by Nostalgi perceive that the knowledge level of their customers is higher than 
what it really is. As a consequence, customers does not perceive the information as the 
company seeks. Further the study concludes that the company should work on new strategies 
to increase the knowledge level of their customers regarding sustainability. Thus, the 
communication of the Nordic Swan Label can be done more efficiently, and the noise that 
occurs in the communication can be reduced as the customers’ knowledge level is increased.  

 

Keywords: Sustainability, communication, eco labelling, Nordic Swan Ecolabel 
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Kapitel 1: Inledning 
!
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden för studien och det problemområde som avser 
ämnet. Studiens syfte och frågeställningar samt avgränsningarna presenteras därefter. 
!  

1.1 Bakgrund 
Nya tekniker i dagens textilindustri möjliggör en snabbare och mer effektiv produktion av 
textila produkter. Användningen av dessa nya tekniker innebär en ökad energiåtgång och att 
mer resurser används, detta leder i sin tur till ökade negativa effekter på miljön. En av de 
resurser som har störst negativ inverkan på miljön är mängden vatten som används vid 
textilproduktion (Sarwar et.al., 2017). Textilindustrin förbrukar stora mängder vatten i flera 
olika processteg som produktionen innefattar, framför allt vid färgning av textilier samt under 
efterföljande tvättsteg. En av de mest använda färgerna inom textilindustrin är indigofärg, 
som bland annat används vid framställningen av denim (Buscio, Crespi & Gutiérrez-Bouzán, 
2015) och enligt Naturskyddsföreningen (2017) kan det gå åt uppemot 11 000 liter vatten för 
att producera ett par denimjeans. Efter färgningsprocessen släpps cirka 15% av denna 
indigofärg, tillsammans med restvattnet från färgningen, ut direkt i floder och 
avloppsreningsverk i flera produktionsländer (Buscio, Crespi & Gutiérrez-Bouzán, 2015). 
Vidare kännetecknas avloppsvatten i textilindustrins produktionsländer, delvis på grund av 
den stora mängd kemikalier från färg i vattnet, av biologisk syreförbrukning, kemisk 
syreförbrukning samt höga halter av salt (Buscio, Crespi & Gutiérrez-Bouzán, 2015).  

Modecyklerna i textilindustrin är snabba (McNeill et.al. 2015) och många företag fokuserar 
därför på att följa cyklerna samt hålla sig uppdaterade trendmässigt (Harris, Roby & Dibb, 
2016). Det finns därför sektorer inom textilindustrin som inte arbetar efter de förhållningssätt 
som krävs för att nå en hållbar textilindustri. Detta beror främst på att företag vill upprätthålla 
de snabba förändringarna gällande trender och vidare tillfredsställa konsumenternas 
efterfrågan (McNeill et.al. 2015). För att nå en framtida hållbar textilindustri menar 
Naturvårdsverket (2017) att följande strategier bör tillämpas: 

• hållbart mode 
• nya affärsmodeller 
• nya tekniker för återvinning 
• ökad återanvändning  
• insamlingssystem för textilmaterial och textilavfall 

Ett svenskt modeföretag som insett problematiken gällande den ohållbara textilproduktionen 
är det Göteborgsbaserade företaget Velour by Nostalgi. Förändringen företaget gjort innebär 
att en utvald del av deras denimsortiment, från och med år 2017, är Svanenmärkt. Denim är 
ett slitstarkt material och används framför allt i jeans men kan även användas i andra typer av 
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klädesplagg och produkter (Levi’s, 2017). Velour by Nostalgis denimprodukter är världens 
första produkter i sitt slag att bli certifierade med denna märkning (Velour, 2017a).  

1.2 Problemdiskussion 
De negativa effekterna textilindustrin har på miljön bidrar till varför det är av stor vikt att 
utveckla textilindustrins värdekedja till en mer hållbar sådan (Chang & Wong, 2012). Under 
de senaste åren har hållbart mode blivit allt med populärt (Sadachar, Khare & Manchiraju, 
2016), men den nuvarande textilproduktionen och klädkonsumtionen är dock fortfarande till 
stor del ohållbar (Chang & Wong, 2012). Därför är det inte tillräckligt för företag inom 
textilindustrin att enbart bedriva en etisk produktion och använda hållbara samt 
återvinningsbara material i sin produktion. Företag måste dessutom kommunicera fördelarna 
med de mer hållbara plaggen för att konsumenten ska vilja köpa det sortiment som erbjuds. 
Detta då konsumenter letar efter personliga, sociala och miljömässiga fördelar under 
köpbeslutsprocessen (Ritch, 2015). Större delen av den befintliga kommunikationen gällande 
hållbart mode riktar sig till konsumenter som redan är medvetna om vad hållbarhet innebär. 
Anledningen till detta är då produkter som har låg miljöpåverkan oftast är riktade till etiskt 
medvetna konsumenter som redan vet hur deras konsumtionsbeteende påverkar miljön. 
Utmaningen gällande kommunikation av hållbarhet är därför på vilket sätt företag effektivt 
ska nå ut till konsumenter som ännu inte har kunskap inom hållbart mode (Luchs, Phipps & 
Hill, 2015).  

Beroende på vilket sorts hållbarhetsarbete ett företag arbetar med finns det olika sätt att 
kommunicera detta till konsument. Ett exempel på hur hållbarhet kan kommuniceras till 
konsument är genom miljömärkningar (Dreyer et.al., 2016). Miljömärkning har som funktion 
att informera, förmedla, påverka, skydda och hjälpa konsumenter i beslutsprocessen vid 
inköp av produkt. Olika miljömärkningar har olika innebörder och sättet de förmedlar 
hållbarhet på skiljer sig därför åt. Samtliga miljömärkningar har dock gemensamt att dessa är 
en form av kommunikation mellan två parter som, för att fungera korrekt, kräver kunskap 
från de båda parterna. Utöver detta bör miljömärkningar vara lättförståeliga, igenkännbara, 
trovärdiga och i många fall måste de även granskas samt godkännas av en extern part.  
(Petrescu et.al., 2016). Vidare kan innebörden av begrepp så som “grön”, “hållbar”, “etisk” 
och “eko”, som ofta finns i sammanhang med miljömärkning, variera och ha olika innebörder 
i olika märkningar (Sadachar, Khare & Manchiraju, 2016). Detta gör att eventuella brister 
kan uppstå gällande hur miljömärkningar kommuniceras mellan företag och kund. Det finns 
ingen garanti för att mottagaren tar emot information gällande miljömärkning enligt 
sändarens avsikt, vilket innebär att märkningen inte kommuniceras korrekt. Definitionen av 
hur miljömärkning ska kommuniceras stämmer således inte alltid överens med hur den 
kommuniceras och fungerar i praktiken (Petrescu et.al., 2016). 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett svenskt modeföretags kommunikation av 
miljömärkning uppfattas av företagets kunder.  

1.4 Frågeställningar 
För att besvara studiens syfte har två frågeställningar formulerats: 

• Hur kommunicerar Velour by Nostalgi sina Svanenmärkta denimprodukter? 
• Hur uppfattar Velour by Nostalgis kunder företagets kommunikation av de 

Svanenmärkta denimprodukterna? 

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att endast undersöka kommunikationen av Velour by Nostalgis 
Svanenmärkta denimprodukter samt hur företagets kunder uppfattar denna kommunikation. 
Kommunikationen av andra plagg producerade av Velour by Nostalgi har inte undersökts. Ur 
kundperspektiv har det endast undersökts hur informationen gällande Svanenmärkningen 
uppfattas. Ingen vidare undersökning gällande kundernas konsumtion av de Svanenmärkta 
produkterna innefattas i studien. Inga ytterligare företag har undersökts då denna studie 
enbart undersöker Velour by Nostalgi. De miljökrav som tas hänsyn till innefattar endast de 
krav som Svanen ställer på den specifika textila produkten. Utöver dessa miljökrav kommer 
varken andra miljöaspekter, förhållanden eller omständigheter, som kan påverka miljön 
negativt, beskrivas eller tas hänsyn till.  
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Kapitel 2: Metod 
!
Detta kapitel beskriver studiens forskningsdesign och de metoder som använts för att 
generera det empiriska materialet för studien. Vidare beskrivs hur analys av data har 
tillämpats samt en avslutande metoddiskussion. 
!  
 
 
2.1 Forskningsdesign  
Studien är en fallstudie gällande Velour by Nostalgis Svanenmärkta jeans. Företaget anses 
lämpligt för studien då företagets denimprodukter är de första i världen att certifieras med en 
Svanenmärkning (Velour, 2017a). Harboe (2013 s.48) menar att en insamlingsmetod i en 
fallstudie i huvudsak bör vara kvalitativa men att komplettering av kvantitativa metoder kan 
vara nödvändigt om fallstudien ska generaliseras eller på annat sätt placeras i ett större 
sammanhang. Därför har kombinerad metod använts som forskningsdesign för att besvara 
studiens syfte samt frågeställningar. Kombinerad metod kombinerar delar av kvalitativa och 
kvantitativ metoder för att generera mer ingående data. De motsättningar som finns i dessa 
metoder, gällande värden och processer som metoderna innefattar, kan generera fler 
möjligheter för förståelse och insikt inom ämnet (Lingard, Albert & Levinson, 2008). Vidare 
hävdar Bibik et. al. (2003) att det krävs en pålitlig kunskapsbas för att uppnå bra kvalitet på 
kvalitativa undersökningar och därför har olika metoder valts till insamlingen av data.  

 
2.2 Litteratursökning 
Studien inleddes med en litteratursökning för att få grundläggande kunskap inom området. 
Tidigare forskning hittades genom att söka information på Högskolan i Borås sökmotor 
Summon samt Google Scholar för att undersöka relevanta vetenskapliga artiklar som 
behandlade studiens ämne. För att ytterligare säkerställa relevansen på artiklarna och utesluta 
icke vetenskaplig litteratur, avgränsades sökningen till “Peer-review publikationer” samt 
“Vetenskapliga publikationer”. De söktermer som användes för att hitta relevanta artiklar som 
behandlade det valda ämnet och förhöll sig studiens syfte, presenteras i listan nedan: 

• Denim production 
• Eco labelling 
• Fast fashion 
• Market communication 
• Sustainable fashion  
• Sustainable production 
• Textile industry  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2.3 Empiriskt resultat 
För att få ett representativt empiriskt underlag att utgå ifrån gällande hur Velour by Nostalgis 
kunder upplever företagets Svanenmärkning har en kundenkät med 25 antal respondenter 
genomförts. Dessutom har en observationsstudie genomförts i Velour by Nostalgis butik samt 
av företagets Internetplattformar. Utöver detta har även intervjuer med två butiksbiträden i 
Velour by Nostalgis butik i Göteborg genomförts. Intervjuerna med butiksbiträdena 
genomfördes med syfte att undersöka mer djupgående hur företaget kommunicerar sin 
Svanenmärkning till konsument. Från observationsstudierna, intervjuerna samt 
enkätundersökningen har följande information har samlats in: 

• Hur Velour by Nostalgi kommunicerar Svanenmärkningen till sina kunder. 
• Hur företagets kunder värderar hållbara material. 
• I vilken utsträckning företagets kunder är medvetna om vad Svanenmärkningen 

innebär. 
• Hur företagets kunder uppfattar företagets kommunikation av Svanenmärkningen. 

 
 
 2.3.1 Observationsstudie 
Observationsstudien genomfördes med syfte att undersöka hur Svanenmärkningen exponeras 
i Velour by Nostalgis butik på Magasinsgatan i Göteborg, samt för att få en inblick i hur 
denna märkning kommuniceras till företagets kunder. Enligt Harboe (2013, s. 77) finns fem 
områden som beskriver utförandet för observationen. Det första området är Observationens 
omgivningar och i detta fall utfördes en fältobservation, det vill säga att studieobjektet 
observerades i sin naturliga miljö (Harboe, 2013 s. 78), vilket innefattar Velour by Nostalgis 
butik samt företagets olika Internetplattformar. Det andra området är Observatörens roll där 
författarna tog rollen som icke-deltagande observatörer. Aktivitetsnivå är det tredje området, 
där en passiv observation genomfördes där författarna i största möjliga mån undvek att 
interagera med personalen, produkterna eller liknande (Harboe, 2013 s. 79). Då butiken som 
undersöktes är relativt liten med öppen planlösning och två butiksbiträden befann sig i 
butiken vid observationstillfället har en relativt öppen observation applicerats under det fjärde 
området informationsnivå. Personalen i butiken blev tillfrågade ifall fotografering av det 
visuella material som fanns att tillgå i butiken var tillåtet och efter godkännandet kunde 
författarna genomföra observationsstudien. Ett problem som kan uppstå när deltagarna är 
medvetna om sitt deltagande i en undersökning kan vara att de ändrar sitt beteende (Harboe, 
2013 s. 79). Det ansågs dock oundvikligt av författarna att inte tillfråga butiksbiträdena då 
butiken är så pass liten. Det sista området i en observationsstudie är kännetecken för 
insamlade data där en kvalitativ observation har utförts. Detta innebär att författarna utförde 
undersökande observationer utan att på förhand ha någon fastlagd tolkning av de specifika 
fenomen som skulle studeras (Harboe, 2013 s. 81).  
 
De parametrar som undersökts och behandlats i observationen i butiken är flertalet hangtags i 
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plagg, etiketter i plagg med tvättråd/information, informationsskyltar samt hänvisning till 
vidare information om hållbarhet/Svanenmärkningen. Vid observationen på Internet 
undersöktes hur kommunikationen av Svanenmärkningen såg ut på företagets olika 
plattformar och sociala medier. Vidare undersöktes hur exponeringen av de Svanenmärkta 
produkterna såg ut, vilken information om märkningen som fanns tillgänglig och huruvida 
den tillgängliga informationen var utbildande eller inte. Fullständig observationstabell 
presenteras i bilaga 1.  
 
 
 2.3.2 Intervju med butiksbiträden  
Dessa intervjuer genomfördes för att få en generell uppfattning kring hur företaget 
kommunicerar de Svanenmärkta produkterna till sina kunder. Intervjuerna ägde rum 
samtidigt med två butiksbiträden i företagets butik på Magasinsgatan i Göteborg. De 
kvalitativa intervjuerna var av semistrukturerad karaktär med öppna frågor utan fasta 
svarsalternativ, detta för att motverka reduktion av relevant data som kan uppstå vid slutna 
frågor (Harboe, 2013 s. 57). Vidare applicerades en medelhög grad av standardiserade, där en 
del frågor inte ställdes i en förutbestämd ordningsföljd (Harboe, 2013 s. 56). Vissa följdfrågor 
anpassades således efter respondenternas svar och ställdes efter hand som att intervjun 
fortskred. Intervjuerna genomfördes efter det att observationsstudien utförts. Detta för att 
säkerställa frågornas relevans, då den insamlade datan från observationen kunde stå till grund 
för frågornas utformning. Fullständiga intervjuer presenteras i bilaga 3.  
 
 
 2.3.3 Kundenkät  
För att inhämta information om hur Velour by Nostalgis kunder, och potentiella konsumenter, 
uppfattar företagets kommunikation av Svanenmärkningen utformades en kundenkät. 25 
stycken respondenter, som varit inne i Velour by Nostalgis butik på Magasinsgatan i 
Göteborg, deltog i undersökningen. Anledningen till att enkäterna genomfördes utanför 
företagets butik var för att säkerställa att urvalet av personerna tillhörde Velours by Nostaligs 
kundgrupp eller var potentiella konsumenter. Enkäten var av strukturerad karaktär och en hög 
grad av standardiserade applicerades, vilket innebär att alla frågor var noggrant formulerade 
på förhand och ställdes i en bestämd ordningsföljd (Harboe, 2013 s. 56). Enkätfrågorna var 
av kvantitativ karaktär med slutna frågor och i förhand fastställda svarsalternativ. Detta för att 
de insamlade data ska vara jämförbara och generaliserbara. Då resultatet skulle behandlas 
kvantitativt utformades dessutom frågorna på så sätt att svaren skulle ge en överblick och gå 
att statistiskt beräkna (Harboe, 2013 s. 56). En risk med slutna frågor är att meningen i svaren 
kan förvrängas eftersom att viktig information inte fångas in (Harboe, 2013 s. 57). Frågornas 
utformning var därför noga avvägt för att i största mån minimera risken för ett missvisande 
resultat. Vidare utfördes även kundenkäten efter observationsstudien för att den insamlade 
data från observationsstudien kunde stå till grund för frågornas utformning, och på så sätt 
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säkerställa frågornas relevans. Fullständigt enkätformulär presenteras i bilaga 4 och 5.  
 
 
2.4 Analys av data 
För att analysera insamlad data i den teoretiska referensramen har en verktygslåda för analys 
av kommunikation gällande miljömärkning konstruerats. Denna verktygslåda presenteras i 
kapitel 3 Teori, under punkt 3.5 Analysmodell. Verktygslådan har använts som analysmodell 
för de olika parametrar som omfattas i studien samt för att säkerställa samtliga delars 
relevans. De verktyg som innefattas i verktygslådan är följande: kommunikation, 
information, medvetenhet samt hållbarhet. Vid observationsstudien granskades Velour by 
Nostalgis kommunikation och förmedling av information gällande Svanenmärkningen. Även 
intervjuerna med butiksbiträdena granskade vilken information som kommunicerades från 
företaget till kund. Slutligen undersöktes kundernas uppfattning och medvetenhet gällande 
den information företaget kommunicerade och förmedlade.  
 
 
2.5 Metoddiskussion  
Genom hela studien har stor hänsyn till både reliabilitet och validitet tagits. Validitet delas 
upp i två huvudsakliga former: intern och extern validitet, där intern validitet handlar om att 
ett sammanhang inom projektets ramar skapas. De delar och element som ingår i projektet 
måste vara relevanta i förhållande problemformuleringen (Harboe, 2013 s. 136). Genom att 
noga avväga de metoder som applicerats genom studiens gång, samt ifrågasätta och analysera 
huruvida dessa metoder genererat svar på studiens syfte och frågeställningar, har den interna 
validiteten kunnat säkerställas. Med extern validitet menas att projektet även ska vara giltigt i 
förhållande till verkligheten och att slutsatserna ska gå att generalisera till andra liknande 
situationer (Harboe, 2013 s. 137). Då studien enbart behandlar ett svenskt modeföretag med 
unika Svanenmärkta produkter, som inte kan generaliseras till hela modebranschen i Sverige, 
kan den externa validiteten upplevas som relativt låg. Dock har studiens syfte alltid varit att 
endast undersöka företaget Velour by Nostalgi och inte hela svenska modebranschen. Vidare 
har målet med studien alltid varit att få förståelse för hur företagets kommunikation av 
Svanenmärkningen ser ut samt hur den upplevs och uppfattas av kunderna. Ett annat sätt att 
bekräfta den externa validiteten är ifall studien bygger på konkreta, existerande förhållanden 
som andra studier eller projekt kan mäta (Harboe, 2013 s. 137). Då studien undersöker 
kommunikationen av Velour by Nostalgis unika Svanenmärkta produkter kan det dock, i 
dagsläget, vara svårt att replikera dessa förhållanden på ett annat företag eller en annan 
studie. Däremot kan detta vara möjligt i framtiden om andra företag inom textilbranschen 
börjar arbeta med Svanenmärkningen på sina plagg och produkter.  
 
Reliabilitet är ett begrepp som betecknar huruvida de insamlade data är tillförlitliga eller inte 
(Harboe, 2013 s. 135). Reliabiliteten i denna studie kan uppfattas som relativt låg då antalet 
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deltagande respondenter, i kundenkäten som genomförts, inte är särskilt högt. Detta kan dock 
motiveras då Velour by Nostalgi är ett litet företag som endast har en fysisk butik, på 
Magasinsgatan i Göteborg. Flödet av kunder in och ut genom butiken är därför inte lika högt 
som det kan förväntas vara i större butikskedjor med fler butiker. Dessutom bör det tilläggas 
att inte alla tillfrågade personer valde att delta i undersökningen, något som också kan 
motivera varför antalet respondenter inte är så högt. Med studiens omfattning i åtanke, anser 
därför författarna att antalet respondenter är tillräckligt många för att generera den mängd 
information som var nödvändig för att kunna utläsa ett resultat och dra relevanta slutsatser 
ifrån. För att få fler respondenter att delta i kundenkäten hade mer tid varit nödvändigt, något 
som inte ansågs möjligt inom tidsramen för denna studie. Vidare hävdar Morse (1995) 
teoretisk mättnad ska eftersträvas, vilket innebär att insamling av data kan avslutas när ingen 
ny information går att utvinna. Processen av insamlingen av data avslutades därför när 
respondenternas svar var av liknande karaktär och ingen ny information erhölls. Då 
författarna anser att en teoretisk mättnad har uppnåtts, där ett mönster i respondenternas svar 
kan utläsas och relevanta slutsatser kan dras, går det att motivera antalet respondenter 
ytterligare. Det går även att diskutera validiteten i kundenkäten då respondenterna kan ha 
förskönat sina svar på ett sätt som inte stämmer överens med deras verkliga upplevelser. 
Dock har frågorna formulerats på så sätt att detta i största mån ska undvikas.  
 
Efter genomförandet av intervjuerna och enkäten upptäcktes att vissa frågor hade kunnat 
formuleras annorlunda för att generera mer specifika svar från respondenterna. Vidare hade 
även fler frågor kunnat ställas för att generera en mer djupgående uppfattning av de 
efterfrågade ämnena. En lösning på detta hade kunnat vara om testperioder av intervjuerna 
och enkäten hade lagts till, men på grund av tidsramen var detta inte genomförbart med tanke 
på studiens omfattning. Avslutningsvis kan det diskuteras huruvida antalet intervjuer med 
anställda på Velour by Nostalgi är tillräckligt för att skapa en generell uppfattning av 
företagets kommunikation av Svanenmärkningen. Det optimala för studien hade därför varit 
om fler personer, med olika positioner i företaget, intervjuats för att ytterligare förståelse av 
företagets kommunikation gällande Svanenmärkningen skulle uppnås. Dock ansågs även 
detta vara ogenomförbart med tanke på studiens omfattning och tidsram.  
 
 
2.6 Källkritik  
I studiens alla delar har ett kritisk förhållningssätt eftersträvas och vidare appliceras under 
hela processens gång. De använda källornas pålitlighet har delvis bedömts efter att de inte bör 
vara äldre än tio år, dock finns det några undantag i studien gällande detta. Dessutom har all 
information som inhämtats från vetenskapliga artiklar varit “Peer-reviewed” för att en 
genomgående hög akademisk nivå ska kunna säkerställas i studien. Information som 
inhämtats från källor som ansetts vara av mindre akademisk karaktär har enbart använts i 
studien efter att en bedömning av relevans samt sammanhang gjorts.  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Kapitel 3: Teori
!
I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som har använts för att ge en djupare 
förståelse kring ämnet hållbarhet och även den teoretiska referensramen som varit grund för 
nästkommande kapitel, empiriskt resultat. Anslutningsvis beskrivs analysmodellen som 
använts i studien.
!   
 
 
3.1 Tidigare forskning om hållbarhet  
 
 
 3.1.1 Hållbarhet inom modebranschen  
Globalisering, hållbarhet gällande miljö och socialt ansvar har blivit allt mer populärt inom 
textilindustrin. Aktörer inom denna industri är därför mer medvetna om vikten av en hållbar 
utveckling gällande ekonomi, miljö och samhälle än tidigare. Att arbeta hållbart präglar 
således många företags utvecklingsstrategier genom hela värdekedjan (Li et.al. 2014). Under 
de senaste åren har hållbart mode blivit allt med populärt (Sadachar, Khare & Manchiraju, 
2016), dock är den nuvarande textilproduktionen och klädkonsumtionen, trots detta, 
fortfarande ohållbar. De negativa effekterna textilindustrin har på miljön ligger till stor grund 
till varför det av stor vikt att utveckla textilindustrins värdekedja till en mer hållbar sådan 
(Chang & Wong, 2012). Islam och Rahman Khan (2014) hävdar att aktörer inom 
modeindustrin måste bli ännu mer medvetna om de effekter industrin har på miljön för att i 
längden kunna främja en hållbar utveckling. Om brister gällande hållbarhet uppstår, påverkas 
alla stadier av textilproduktionen (Chang & Wong, 2012), och därför är det viktigt att 
miljömedvetenhet integreras redan i de första stegen vid skapandet och utformningen av 
plagg (Islam & Rahman Khan, 2014). Hållbara förändringar som kan göras i dessa steg, det 
vill säga i stadiet då design och produktutveckling sker, kan exempelvis innefatta annorlunda 
val gällande textila fibrer. Val av textila fibrer är den första aspekten som avgör hur stor eller 
liten miljöpåverkan ett plagg kommer att ha i slutändan (Islam & Rahman Khan, 2014). 
Föroreningarna som släpps ut från textilindustrin påverkar även den globala uppvärmningen 
och medför, utöver en negativ inverkan på miljön, hälsorisker. Vidare behöver alla led inom 
textilindustrin ta ytterligare hänsyn till mer miljövänliga ageranden (Chang & Wong, 2012), 
vilka kan innebära att göra förändringar i beredningsprocesser vid produktion eller utveckla 
hållbara återvinningsstrategier (Islam & Rahman Khan, 2014).  
 
 
 3.1.2 Icke hållbart mode 
Dagens teknik har drivit på utvecklingen av en icke hållbar textilindustri, vilket innebär att 
snabbt mode, även kallat fast fashion, främjas. Tekniken möjliggör en snabbare produktion av 
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kläder, som i sin tur påskyndar de snabba förändringarna gällande trender i modebranschen 
(Harris, Roby & Dibb, 2016). Då modecyklerna är snabba finns det många sektorer i 
textilindustrin som använder sig av ohållbara produktionstekniker för att tillfredsställa 
konsumenternas ständiga efterfrågan (McNeill et.al. 2015). Företag som levererar snabbt 
mode fokuserar på att vara uppdaterade trendmässigt, vilket leder till att kvantitet eftersträvas 
istället för kvalitet. Dessutom lockas konsumenter av denna sorts mode då priserna är 
förhållandevis låga (Harris, Roby & Dibb, 2016). Utvecklingen av snabbt mode har förstärkt 
de negativa effekterna på miljön men även gett sociala konsekvenser på grund av den ökade 
volymen av kläder som produceras och säljs till låga priser. Vidare medför detta att 
textilindustrin bidrar till en alltför stor mängd avfall och föroreningar av miljön (Islam & 
Rahman Khan, 2014). Många aktörer inom textilbranschen försöker ändra sitt arbetssätt till 
ett mer hållbart sådant. För att en hållbar värdekedja ska byggas måste konsumenter stödja 
det hållbara modet som levereras genom att konsumera produkterna. Konsumenter bryr sig 
allt mer om etiska faktorer men dessa attityder övergår inte alltid i beteende, speciellt när det 
gäller klädkonsumtion. Detta leder till problem eftersom textilbranschen först och främst 
definieras som en bransch med en hög omsättning av förändring. Den höga omsättning av 
produkter påverkar både miljön och den sociala välfärden genom att oetiska metoder används 
vid produktionen av kläder (McNeill et.al. 2015).  
 
 
 3.1.3 Hållbart mode 
Definitionen av hållbart mode lyder “den typ av kläder som designas och tillverkas för att 
maximera fördelar för människor och samhälle samtidigt som de minimerar den negativa 
miljöpåverkan” (Sadachar, Khare & Manchiraju, 2016). Begrepp som ofta nämns i samband 
med hållbarhet är  “grön”, “hållbar” och “etisk”, men att använda dessa begrepp inom 
modebranschen kan anses problematiska hävdar Sadachar, Khare & Manchiraju (2016). Detta 
eftersom modebranschen främjar korta cykler och snabba förändringar medan begreppet 
“grön” motsvarar hållbarhet och återvinning av produkter. Begreppen är därför benägna att 
förvirra både företag och konsumenter eftersom innebörden av dessa kan variera och vidare 
även vara motsägelsefulla. Den eventuella förvirringen som kan uppstå kan i sin tur leda till 
brist på kunskap gällande grönt och hållbart mode. För att förstå den växande hållbara och 
gröna modebranschen krävs det förståelse av olika aspekter gällande hållbart mode. Det är 
därför viktigt att ha förståelse för exempelvis det etiska modet, likväl som andra begrepp som 
involveras i hållbarhet, eftersom dessa värden präglar konsumenters konsumtionsbeslut 
(Sadachar, Khare & Manchiraju, 2016). 
 
 
3.2 Miljömärkningar 
Märkning har som funktion att informera, förmedla, påverka, skydda och hjälpa konsumenter 
i deras beslutsprocess vid inköp av produkt. Samtliga märkningar har gemensamt att dessa är 
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en form av kommunikation mellan två parter och som, för att fungera korrekt, kräver kunskap 
från båda parter. Dessutom bör märkningen vara lättförståelig, igenkännbar, trovärdig och 
ibland måste den även granskad och godkänd av en tredje part (Petrescu et.al. 2016). 
Begreppet miljömärkning står för ett ideellt märkningssystem som beslutar om olika 
miljöstandarder och certifikat. Anledningen till att dessa märkningsorganisationer är ideella, 
och inte drivs av vinst, är för att förhindra att ekonomiska aktörer ska kunna tilldela sina egna 
produkter certifieringar (De Chiara, 2016). Miljömärkningar kommunicerar således ett 
miljövänligt budskap utan stöd från extra marknadsföring eller reklam. Genom 
miljömärkningar kan konsumenter uttrycka sina preferenser gällande miljövänliga produkter. 
Dessutom kan miljömärkningar förenkla konsumenternas process gällande beslutsfattande 
vid inköp (D´Souza, 2000).  
 
Enligt (ISO, 2017) identifierar The International Organization for Standardization, ISO, tre 
olika typer av miljömärkningar: 

• Typ 1: Denna miljömärkning följer ISO-standarden UNI EN ISO 14024 och riktar sig 
mot B2C (business to consumer). Märkningen innehåller alla eko-märkningar som 
granskas av en extern part. 

• Typ 2: Denna miljömärkning följer ISO-standarden UNI EN ISO 14021 och riktar sig 
till B2C och B2B (business to business). Märkningen innehåller alla deklarationer på 
produkter som är av ekologisk karaktär. 

• Typ 3: Denna miljömärkning följer ISO-standarden UNI EN ISO 14025 och innehåller 
alla ekologiska märkningar som redogör för miljömässiga deklarationer om produkter, 
EPD (environmental product declaration).  

Företag vars produkter är miljömärkta kan även nå även strategiska fördelar genom att kunna 
placera produkten i en ekologisk kategori. Miljömärkena bidrar i och med detta även till att 
företag kan differentiera sig gentemot andra då ett ekologiskt värde tilldelas produkten (De 
Chiara, 2016). Det finns dock de miljömärkningar som enbart är baserade på egna krav från 
ett företag och inte granskas av en extern part. Sådana miljömärkningarna kan leda till 
svårigheter för konsumenter att identifiera mindre effektiva miljömärkningar. 
Miljömärkningar som granskats av en extern part uppfattas som mer trovärdiga medan de 
företag som använder sig av interna miljömärkningar tenderar att uppfattas ofta som mindre 
trovärdiga av konsumenter. (Gosselt, van Rompay & Haske, 2017)  
  
    

3.2.1 Svanenmärkning 
Svanen är Nordens officiella miljömärke och organisationen drivs på uppdrag av regeringen, 
utan bransch- eller vinstintresse. Svanenmärkningen är till för att hjälpa konsumenter att leva 
ett miljövänligt liv (Svanen, 2017a). För att bestämma vilka produkter som ska undersökas 
för en eventuell märkning sker ett urval genom att prioritera de produktgrupper som anses ha 
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störst potential att minska sin miljöbelastning. Detta gäller framför allt produkter som 
används i stor utsträckning av många konsumenter. Efter att detta urval skett genomförs en 
livscykelanalys för den specifika produkten för att undersöka dess miljöpåverkan, från råvara 
till avfall. Detta kan exempelvis innefatta analys av produktens innehåll av kemikalier, hur 
vatten- och energiförbrukning samt utsläpp till luft, vatten och mark hanteras vid 
framställning samt hur produkten tas omhand om när den är förbrukad. För att kontrollera att 
en produkt uppfyller Svanens krav begär organisationen intyg, dokumentation samt 
omfattande tester från olika, oberoende, laboratorier. Utöver detta görs även kontrollbesök 
där produktionen av produkten sker. Om företaget som kontrolleras uppfyller Svanens alla 
krav får de en licens som ger dem rättigheter till att använda Svanenloggan på sin produkt 
(Svanen, 2017a).      

Enligt Svanens hemsida (Svanen, 2017b) baseras organisationens miljömärkningar på 
följande:  

• Specifika, fastställda kriterier för olika produktgrupper. 
• En öppenhet i arbetsprocesserna för alla intresserade. 
• Organisationen ger bara certifiering till de företag som ansöker om en licens gällande 

deras varor eller tjänster och som därefter uppnår Svanens kriterier. 
• En licens som är godkänd i ett nordiskt land gäller också i övriga nordiska länder 

inom miljömärkningen. 

Svanens miljömärkningar är helt och hållet oberoende Typ 1-märkningar. Detta innebär att 
Svanen har en oberoende utomstående organisation, den Nordiska Miljömärkingsnämnden, 
som tar beslut i samtliga kriteriefrågor. Dessutom höjs kraven för att tilldelas licens för 
Svanenmärkning regelbundet (Svanen, 2017c). 

För att kontrollera Svanen utförs regelbundna kontroller av externa parter. Dessa externa 
parter innefattar följande:  

• De övriga nordiska sekretariaten har full insyn i Svanens arbete med kontroll och 
licensiering. 

• Organisationen följer den internationella standarden för miljömärkningssystem, ISO 
14024, vilket står inskrivet i deras regelverk och i deras kvalitetsarbete.  

• Svanen bjuder in andra miljömärkningsorganisationer i det globala nätverket GEN att 
utföra externa kontroller av sin verksamhet. 

• Externa revisorer granskar organisationens rapportering till Regeringen.  

(Svanen, 2017d). 

De Svanenmärkta produkterna hos Velour by Nostalgi uppfyller följande krav:  
• Höga krav på kemikalier vid infärgning. 
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• Inga allergena färger eller färger baserade på tungmetaller. 
• Förbud mot hormonstörande ämnen. 
• Krav på fabrikens arbetsförhållanden. 
• Kontrollerad miljöpåverkan av spillvatten. 
• Bidrag till en mer hållbar textilproduktion  

(Velour, 2017a). 
 

3.3 Teoretisk referensram 
Denna del handlar om olika modeller från tidigare forskning om kommunikationsteori, som 
även legat till grund för nästkommande kapitel, Empiriskt resultat.  
 

3.3.1 Kommunikationsteori 
Shannons och Weavers grundläggande kommunikationsmodell presenterar kommunikation 
som en enkel, linjär process (Fiske, 2007 s. 17). Modellen nedan är tagen, med viss 
modifiering, från boken Kommunikationsteorier. En introduktion (Fiske, 2007). 
 

  

Figur 2. Shannons och Weavers kommunikationsmodell. (Fiske, 2007 s. 18).  

I denna modell ses informationskällan som beslutsfattaren, alltså den som bestämmer vilket 
meddelande som ska sändas. Detta utvalda meddelande omvandlas sedan av sändaren till en 
signal som sänds genom kanalen till mottagaren. Vid ett samtal exempelvis, är munnen hos  
personen som sänder meddelandet sändaren, signalen är de ljudvågor som passerar genom 
luftens kanal och örat på personen som lyssnar är mottagaren. Brus är allt som läggs till 
signalen mellan sändningen och mottagaren som inte avsetts av källan. Detta kan vara allt 
ifrån ljudförvrängning eller knaster på en telefonledning eller en otydlig tv-bild. Begreppet 
brus kan även omfatta allt som gör den avsedda signalen svårare att avkoda på korrekt sätt. 
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Exempelvis kan en obekväm stol under en föreläsning vara en bruskälla då människor inte 
endast tar emot meddelanden med våra ögon och öron. Oavsett om bruset orsakas av kanalen 
publiken, avsändaren eller själva meddelandet förvränger alltid bruset sändarens avsikter. På 
grund av detta begränsas därmed den mängd önskad information som kan sändas ut i en 
given situation vid en given tidpunkt (Fiske, 2007 s. 19).  

Utöver detta identifierar Shannon och Weaver tre problemnivåer vid kommunikation, dessa 
är: 

Nivå A    Hur exakt kan kommunikationssymbolerna överföras? 
(tekniska problem) 

Nivå B    Hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna den önskade 
(semantiska problem)  betydelsen?  

Nivå C    Hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen beteendet på  
(effektivitetsproblem)  önskat sätt? 

De enklaste problemen att förstå är det tekniska bruset på nivå A, och det var även för att 
förklara dessa problem som modellen ursprungligen utvecklades. Även de semantiska 
problemen på nivå B är lätta att identifiera men mycket svårare att lösa då semantiskt brus 
definieras som all förvrängning av betydelsen som sker i kommunikationsprocessen och som 
inte är avsett av källan men påverkar mottagningen av meddelandet vid destinationen (Fiske, 
2007 s. 18).  
 

3.4 Hur konsumenter uppfattar hållbarhet 
Ritch (2015) menar att konsumenter letar efter personliga, sociala och miljömässiga fördelar i 
sina inköpsbeslut. Om konsumenten exempelvis inte kan identifiera några personliga fördelar 
i att bära ekologisk bomull, finns risken att de inte kommer att vara villiga att betala mer för 
ett sådant plagg. Ett högre pris kan förvirra konsumenten och misstankar om att hållbara 
plagg enbart används som vinstdrivande medel kan väckas (Ritch, 2015). Dessutom vill 
många konsumenter undvika plagg tillverkade genom exploatering, men att de saknar 
information gällande arbetsvillkor. Utöver detta har konsumenter generellt lite medvetenhet 
gällande modeindustrins miljöpåverkan (Ritch, 2015).  
 
Enligt Dreyer et.al (2016) finns det en tydlig koppling mellan hur människor agerar och 
handlar kopplat till den pågående globala uppvärmningen. Vidare hävdar Sadachar, Khare & 
Manchiraju (2016) att personer som redan är medvetna om miljöproblem, återvinning och 
vikten av att ta hand om miljön är mest benägna att köpa miljövänliga produkter. Dock 
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behöver inte kunskap om hållbarhet nödvändigtvis innebära en medveten och hållbar 
konsumtion av kläder. De som har kunskap inom hållbar klädproduktion och dess inverkan 
på samhället och miljön visar dock mer positiva attityder gällande grönt och hållbart mode. 
Detta tyder på att modeföretag bör vidta åtgärder för att öka medvetenheten gällande gröna 
och hållbara kläder samt förmedla dess fördelar (Sadachar, Khare & Manchiraju, 2016). 
Textilföretag, med tillverkare och återförsäljare inkluderat, utvecklar och marknadsför 
hållbart eko-mode i allt större utsträckning för att bidra till en mer hållbar konsumtion. 
Många konsumenter visar positiva attityder gentemot att inte påverka miljön negativ. En stor 
del av dessa applicerar dock inte dessa attityder i handlingar när det gäller konsumtion av 
hållbart mode (Chang & Wong, 2012). En bidragande faktor till varför företag motiveras att 
arbeta med eko-marknadsföring är då konsumenterna inte agerar på samma sätt gällande 
konsumtion som i andra miljöfrågor. Skillnaderna mellan hur konsumenter agerar i 
miljöskyddsfrågor och i sin konsumtion gör utgör ett gap som gör textilföretag mer benägna 
att uppmana konsumenter att konsumera mer hållbart.  

Hinder, som kan stå i vägen för personer som ännu inte är medvetna om hur en hållbar 
konsumtion påverkar textilindustrin, identifieras som brist på kunskap gällande hur  
textilproduktionen och val av fibrer i material påverkar miljön. Det finns även negativa 
uppfattningar om hållbara kläder då de kan upplevas som mindre eleganta, mindre passande 
och mindre bekväma (Harris, Roby & Dibb, 2016). Den okunskap som många konsumenter 
har, bidrar även till att företag väljer att kompromissa mellan pris och etisk produktion. I och 
med detta blir kläder allt billigare, mer lättillgängliga och främjar konsumenternas ovilja att 
betala mer för hållbara och etiskt producerade kläder. När det gäller hur företag 
kommunicerar sitt hållbarhetsarbete till konsument hävdar Harris, Roby & Dibb (2016) att 
det finns stora begränsningar i och med att butiker som enbart säljer hållbara kläder inte finns 
i lika stor utsträckning som butiker som inte aktivt kommunicerar hållbarhetsarbete. 

Chan och Wong (2012) hävdar att konsumenter har tre behov, vilka är följande: fysiska, 
känslomässiga och psykologiska. Därför är det inte tillräckligt för modeföretag att bedriva 
produktion på ett etiskt sätt samt att använda hållbara och återvinningsbara material. 
Vidare hävdar Sadachar, Khare & Manchiraju, (2016) att två faktorer som motiverar och 
driver konsumenter till att göra inköp av hållbara produkter framför allt är baserade på hälsa 
och att bidra till välfärden. Dessutom skiljer sig modekonsumenter från andra sorters 
konsumenter när det gäller etisk konsumtion. Det är lättare för människor att förstå hur 
ekologiska produkter påverkar deras hälsa och liknande när det gäller exempelvis mat. Kläder 
har inte den effekten på konsumenter då det inte visar några konsekvenser på individnivå 
(Chang & Wong, 2012). Szmigin et al. (2009) påstår att etisk konsumtion bidrar till positiva 
beteenden vid inköp av hållbara och/eller miljövänliga produkter vilket kan leda till att 
konsumenten kan bojkotta och undvika företag som inte arbetar hållbart och produkter som 
inte är hållbara.  
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3.5 Analysmodell 
För att sammanfatta informationen i den teoretiska referensramen har en verktygslåda 
gällande miljömärkning illustrerats nedan. För att en miljömärkning ska fungera korrekt 
kräver en sådan flera verktyg, dessa innefattar följande: kommunikation, information, 
medvetenhet och hållbarhet. Det handlar således om förståelse kring de faktorer som 
påverkar hur effektivt och till vilken grad ett företag förmedlar Svanenmärkningen till 
konsument. Vidare innebär det att kommunikationen bör ske effektivt från företag till 
konsument, för att det önskade budskapet gällande miljömärkningen ska nå fram korrekt. 
Informationen om märkningen ska vara tydlig samt lättförståelig och medvetenhet hos 
samtliga inblandade parter måste finnas, för att skapa en förståelse gällande 
miljömärkningen. Vidare måste miljömärkningen även uppfylla de hållbarhetskriterier som 
krävs för att nå certifieringen i fråga. Denna verktygslåda kommer att användas som 
analysmodell för de olika parametrar som omfattas i studien samt för att säkerställa samtliga 
delars relevans. 

 
Figur 1. Verktygslåda analysmodell.  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Kapitel 4: Empiriskt resultat  
!
Detta kapitel presenterar de resultat som genererats av studiens undersökningar. De 
undersökningar som utförts är observationsstudier i Velour by Nostalgis butik och 
Internetplattformar, intervjuer med företagets butiksbiträden samt en kundenkät.
!  

4.1 Velour by Nostalgi 
Butiken Nostalgi öppnade år 1997 på Vasagatan i Göteborg av Per Andersson. Fem år senare 
lanserade företaget sin första klädkollektion under namnet Velour by Nostalgi. Idag är 
företagets ambition att, med expertis och material från världens bästa fabriker med hållbarhet 
i fokus, utmana herrmodets rådande konventioner. Företagets kärnvärden inkluderar sunda 
värderingar, kvalitativa material, hållbarhet och samarbete. År 2017 släppte Velour världens 
första Svanenmärkta jeans (Velour, 2017d).  

“Hela vår tanke med miljömärkning är att erbjuda, uppmuntra och hjälpa kunden att göra 
medvetna val”, säger Velour by Nostalgis grundare, Per Andersson (My news desk, 2017). 
Lanseringen av de Svanenmärkta produkterna innefattar även en kampanj som kallas 
“Creative Minds with Svanen”. Kampanjen innebär att företaget arbetar tillsammans med 
välkända namn som står bakom ett mer hållbart miljötänk inom modebranschen (Café, 2017). 
Företaget gör kläder för, och inspireras av, vilka de kallar “creative minds”, som är 
progressiva individer som driver utveckling framåt (My news desk, 2017). Dessutom är 
företagets “creative minds” passionerade kring att göra något värdefullt med sina liv och följa 
sina drömmar. Detta är anledningen till varför Velour by Nostalgi valt att arbeta med sådana 
personer, för att på ett progressivt sätt främja kreativitet. Företaget berättar att de ger tillbaka 
till deras “creative minds” och de individer som är inspirationskällor genom att erbjuda dem 
“pålitliga kläder de kan bära såväl bekvämt, välklätt som stolt - hållbart och välklätt” (Velour, 
2017c). 
 

 4.2 Observationsstudie 
Observationsstudien visar att Velour by Nostalgi kommunicerar sina Svanenmärkta 
produkterna mycket tydligt både i butik och på företagets hemsida på Internet. Upplevelsen 
av hur kommunikationen av Svanenmärkningen är att den är lätt att tillgå och förstå och 
samtidigt informativ. Materialet som förmedlar företagets samarbete med Svanen är väl 
synligt och tar mycket plats i butik och på Internet.   

 

!23



 4.2.1 Observation - Velour by Nostalgi 
Observationsstudien genomfördes i Velour by Nostalgis enda fysiska butik som ligger på 
Magasinsgatan i Göteborg. För fullständiga bilder tillhörande obsesrvationsstudien, se bilaga 
2.  

Butik Ja Nej Lätt att 
förstå?

Tydligt? Kommentar:

Exponeras 
Svanenproduktern
a enskilt från 
omärkta 
produkter?

X X X Ja, de finns utplacerade 
på olika ställen i butiken. 
Det är tydligt vilka plagg 
som är Svanenmärkta.

Finns hangtags  
innehållande mer 
information om 
Svanen i plaggen?

X X X Ja, det finns information 
om vad märkningen 
innebär på både hangtags 
och etiketter i och utanpå 
plaggen.

Finns det fastsydda 
etiketter i de 
Svanenmärkta 
produkterna?

X X X Ja, etiketterna i plaggen 
innehåller, utöver tvättråd 
och materialinformation, 
en bild på Svanens logga.  

Hänvisas man till 
vidare information, 
genom tryck, 
gällande 
Svanenmärkningen
? 

X X X Ja, det finns information 
som hänvisar en vidare 
att läsa mer på Velour by 
Nostalgis hemsida 
alternativt på Svanens 
hemsida. 

Finns skyltar om 
Svanenmärkningen 
på ställ i butiken?

X X X Ja, det finns både små 
och stora skyltar 
placerade runt om i 
butiken. Det finns även 
material som förmedlar 
Svanenmärkningen 
utanför butiken. 
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Tabell 1. Butiksobservation - Velour by Nostalgi. Utfördes 2017-05-02.  

Observationsstudien utfördes i Velour by Nostalgis butik på Magasinsgatan i Göteborg. I 
butiken finns information direkt i butikens dörröppning som kommunicerar samarbetet med 
Svanen. Den information som finns runt om i butiken är lättillgänglig samt tydligt exponerad, 
och Svanenmärkningen kommuniceras med både bilder och texter tryckta på stora och små 
skyltar. Svanenloggan finns dessutom tryckt i litet format på en del på kampanjbilder som 
hänger i olika delar av butiken. Runt om i butiken finns även gröna skyltar på väggar uppsatta 
eller hängda i taket med texten “Velour with Svanen” och liknande. Information om vad 

Finns det affischer 
med information 
om 
Svanenmärkningen
?

X X X Ja, det finns flera stycken 
runt om i butiken. 

Syns information 
om 
Svanenmärkningen  
i butikens 
skyltfönster?

X X X Ja, det finns mycket 
material i skyltfönstret 
som kommunicerar 
Svanenmärkningen. Det 
finns även information på 
en skylt utanför butiken. 

Övrigt. Företagets 
Svanencertifikat finns 
inramat på väggen. Det 
finns information om 
märkningen vid kassan, 
som kommer att tryckas 
upp och sättas i 
provrummen. Denna 
information är framför 
allt till för de kunder som 
föredrar att läsa om 
märkningen istället för att 
bli informerade muntligt i 
butiken. Butiksbiträdena 
är väldigt pålästa och 
informerar mer än gärna 
om information gällande 
Svanenmärkningen. 
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Svanenmärkningen innebär finns på ett informationsblad vid kassan som butiksbiträdena 
informerar ska tryckas upp och placeras i provrummen också. 
     
Produkterna som är Svanenmärkta är utplacerade på olika ställen i butiken, men gemensamt 
för dessa är att de är tydligt exponerade för kunden.Velour by Nostalgi arbetar med att 
kommunicera Svanenmärkningen via hangtags och etiketter i de denimplagg som är 
Svanenmärkta. Svanenloggan syns tydligt på de märkta plaggens hangtags samt på avtagbara 
tygetiketter som finns fastsydda på plaggen. Dessa etiketter är stora och täcker mer än hela 
bakfickan på de Svanenmärkta jeansen. Texten som står på tygetikettterna börjar “Introducing 
the world’s first Svanen jeans” för att sedan fortsätta att informera om att företaget arbetar 
med hållbarhet och varför de arbetar med Svanen. På en grön hangtag i varje märkt plagg 
finns även Svanenmärkningens krav samt information om plagget kortfattat skrivet.  
   

Internet Ja Nej Lätt att 
förstå?

Tydligt? Kommentar

Exponeras 
Svanenproduktern
a enskilt från 
omärkta produkter 
på företagets 
hemsida?

X Ja Ja Ja, det finns en tydlig 
separat flik som heter 
“Svanenmärkta kläder” 
under  fliken “Shop” där 
man kan hitta alla 
Svanenmärkta produkter. 

Finns information 
gällande 
Svanenmärkninge
n att tillgå på 
Velour by Nostalgis 
hemsida?

X Ja Ja Ja, det finns en flik under 
“Om Velour” som heter 
“Svanen with Velour” där 
tydlig information finns 
att läsa. 

Är informationen 
som finns 
tillgänglig 
utbildande?

X Ja Ja Ja, man kan läsa kortfattat 
vad Svanenmärkningen 
innebär på företagets 
hemsida eller klicka sig 
vidare för med utförlig 
information på Svanens 
hemsida. 
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Tabell 2. Internetobservation - Velour by Nostalgi. Utfördes 2017-05-01. 

På Velour by Nostalgis hemsida finns information om Svanenmärkningen lättillgängligt och 
tydligt. Hemsidan är lätt att navigera och det går enkelt att hitta relevant information om 
Svanenmärkningen. På hemsidans förstasida, som är det första man ser när man klickar sig in 
på hemsidan, möts man av en stor kampanjbild med Svanenmärkningens logga i hörnet av 
bilden (Velour, 2017b). Dessutom finns “utvalda produkter” längre ner på startsidan där fyra 
av sex plagg, som visas med bild, har loggan till Svanenmärkningen tydligt i hörnet av 
bilden. Längst ner på startsidan finns två direktlänkar till företagets hållbarhetsarbete, “Velour 
with Svanen” och “Hållbarhet och miljö” (Velour, 2017b). Under fliken “Velour with 
Svanen” finns generell information om Svanenmärkningen och vad den innebär för just 
denna produktgrupp samt vilka positiva förändringar märkningen bidrar med. Vidare finns 
kort information denimproduktion samt vilka negativa konsekvenser denna produktion har på 

Finns allmän 
information 
gällande 
Svanenmärkninge
n på varje enskild 
märkt produkt?

X Ja Ja Ja, det finns information 
för varje separat 
Svanenmärkt plagg som 
berätta vad märkningen 
innebär. Dessutom finns 
det länk till Velours 
samarbete med Svanen 
(“Svanen with Velour”). 

Facebook och  
Instagram 

Ja Ja Både företagets Facebook 
och Instagram förmedlar 
tydlig information om 
deras samarbete med 
Svanen samt deras 
Svanenmärkta produkter. 

Övrigt Det är lätt att förstå att 
Velour by Nostalgi har 
produkter som är 
Svanenmärkta. Företaget 
kommunicerar samarbetet 
både i form av text och 
bild. Kampanjbilder är 
märkta med 
Svanenloggan och reklam 
för produkterna som är 
Svanenmärkta skrivs ut 
tydligt. 
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miljön (Velour, 2017a). Utöver detta finns allmän information om olika material, företagets 
arbete med CSR samt miljövänliga skötsel- och tvättråd tydligt att hitta på företagets hemsida 
(Velour, 2017c). 

Via företagets Instagram (Velour, 2017e), med totalt 4 139 följare det datum som 
observationen genomfördes, informerar företaget sina följare om att det arbetar med 
hållbarhet och att de har produkter som är Svanenmärkta. De förmedlar Svanenmärkningen i 
form av både bild och text. De använder sig av hashtagen #imwithsvanen, som de uppmanar 
följarna att använda sig av när de själva postar bilder på sina Svanenmärkta denimprodukter. 
Velour by Nostalgi använder sig även av ambassadörer för samarbetet med Svanen. Dessa 
ambassadörer är kreativa, och ibland också offentliga, personer som visar sitt stöd för 
Svanenmärkningen. Hashtagen #imwithsvanen används i samtliga poster där företaget 
kommunicerar de Svanenmärkta produkterna. Likt Velour by Nostalgis Instagram använder 
företaget även Facebook (Velour, 2017f) för att kommunicera samarbetet med Svanen. 
Företagets sida på Facebook hade, datumet då observationen genomfördes, 5 592 följare.  
Utöver bilder samt tillhörande texter som förmedlar märkningen, finns även länkar som 
hänvisar till intervjuer och texter gällande Svanen. All information på företagets Instagram 
och Facebook är mycket lättförståelig och de visar en tydlighet gällande märkningen och 
kortfattat vad den innebär. 
 

4.3 Intervju med butiksbiträden 
I dessa intervjuer deltog två respondenter från Velour by Nostalgis butik på Magasinsgatan i 
Göteborg. Syftet med dessa intervjuer var att få en generell uppfattning, ur Velour by 
Nostalgis perspektiv, kring hur företaget kommunicerar de Svanenmärkta produkterna till 
sina kunder, utöver den visuella information som finns tillgänglig på företagets hemsida och 
sociala medier. Intervjuerna genererade svar som visade på att det är av stor vikt att säljarna i 
butiken informerar kunden om Svanenmärkningen på plats i butik. Kundernas attityd 
gentemot märkningen är för det mesta positiv och respondenterna anser att butikens kunder 
upplever att Velour by Nostalgi visar ett ansvar, ur miljösynpunkt, i och med 
Svanenmärkningen.  

Generellt upplevs respondenterna som medvetna gällande Svanenmärkningen och har visar 
på ett stort engagemang gällande märkningen och upplevelsen vid intervjun var att de var 
trovärdiga, säkra samt pålästa. Fullständigt intervjuformulär finns i bilaga 3.  

1. Har ni blivit informerad om vad Svanenmärkningen innebär? 
Denna fråga ställdes för att undersöka om företaget informerar olika delar internt om vad 
Svanenmärkningen innebär. Det är av stor vikt att butiksbiträdena har kunskap om vad 
märkningen innebär då det är dem som har direktkontakt med företagets kunder. 

!28



Respondenterna menar att de blivit väl informerade om märkningen. Att döma av 
respondenternas svar visar de stor medvetenhet vad Svanenmärkningen innebär för företaget 
och deras märkta produkter då de ger övergripande förklaringar om hur produktion samt 
märkning går till.  
 
 Om ja, kan ni berätta mer? 
Om respondenterna i fråga blivit informerade om Svanenmärkningen, var det relevant att ta 
reda på vad som kunde berättas om märkningen. Respondenterna hade en övergripande 
uppfattning om vad märkningen innebär, hur kontroller av Svanen fungerar samt hur 
produktionen av märkta produkter går till. De nämner att Svanenmärkningen omfattar allt 
från framställningen av material till kemikalieanvändning och efterföljande behandlingssteg. 
Dessutom berättar respondenterna att hälften av den bomull som används i de Svanenmärkta 
jeansen är återvunnen restbomull från fabrikerna. Utöver detta nämner även respondenterna 
att allt i jeansen, så som knappar, dragkedjor, metall- och läderdetaljer är Svanenmärkta.  

2. Upplever ni att folk som besöker butiken visar ett intresse för era Svanenmärkta 
produkter?  

Om ja, på vilket sätt i så fall? 
Eftersom studien undersöker hur Velour by Nostalgi kommunicerar sina Svanenmärkta 
produkter till konsument var det relevant att ta reda på om besökare och kunder i butiken 
visar ett stort eller litet intresse för dessa produkter. Generellt upplevde respondenterna att 
besökare och kunder i butiken upplever att Velour by Nostalgi tar ett aktivt och positivt 
initiativ för att arbeta hållbart. Respondenterna nämner en nyfikenhet gällande märkningen 
och i de flesta fall är personerna som besöker butiken samt kunderna övertygade om att 
företaget tagit ett positivt initiativ i och med märkningen.  

Om nej, vad tror ni att det beror på? 
Denna fråga ställdes av samma anledning som ovanstående fråga ställdes och för att ge 
information om på vilket sätt kunderna inte visade intresse för Svanenmärkningen. 
Respondenterna menar att det finns en del personer som inte visar ett intresse för 
märkningen. Dessutom är deras uppfattning att många av dessa personer tror att 
Svanenmärkningen endast ska fungera som ett säljknep i butiken. En annan del av dessa 
personer hänvisar till andra företags interna märkningar och förstår inte varför en externt 
granskad märkning, som Svanenmärkningen, skulle vara unik. När detta händer ger det dock 
respondenterna en möjlighet att informera kunderna och förklara varför just denna  
Svanenmärkning är unik.  

3. Upplever ni att personer som besöker butiken är informerade sedan tidigare om vad 
Svanenmärkning innebär? 
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Frågan ställdes för att få en förståelse i vilken utsträckning Velour by Nostalgi måste arbeta 
med att enbart informera om vad Svanenmärkningen innebär. Respondenterna menar att de 
flesta personer som besöker butiken är medvetna om vad Svanenmärkningen innebär på ett 
ungefär, men att många är obekanta med att kläder kan vara Svanenmärkta.  

 Om ja, på vilket sätt?  
Respondenterna upplevde att en stor majoritet, ungefär 80%, av butikens kunder och 
besökare är medvetna om vad Svanenmärkningen generellt innebär. En del personer vet vad 
märkningen innebär men förknippar den med andra typer av produkter, som exempelvis 
städartiklar och liknande. När butiksbiträdena förklarar att Svanenmärkningen numera även 
finns på kläder förstår dock dessa personer innebörden av märkningen, och respondenterna 
upplever en positiv respons. 

 Om nej, på vilket sätt? 
Då Svanenmärkningen riktar sig till marknaden i Norden upplevde respondenterna att en del 
av de personer som inte är medvetna om märkningen är turister. Detta anser det vara naturligt 
eftersom Svanenmärkningen endast finns i Norden. En ytterligare förklaring till varför andra 
personer inte förstår vad märkningen innebär beror ofta på att de inte förknippar 
Svanenmärkningen med kläder, utan med andra sorters produkter. Därför är dessa personer 
inte medvetna om vad Svanenmärkningen innebär i just denna typ av produkter. När sådana 
tillfällen uppstår förklarar respondenterna att de gärna förklarar med om Svanenmärkningen 
och att de då brukar uppleva positiv respons.   
 
4. Har ni några tankar om hur ni som företag kommunicerar de märka produkterna? 
För att ge respondenterna möjlighet att vidareutveckla sina tankar och upplevelser av hur 
företaget kommunicerar de Svanenmärkta denimprodukterna ställdes denna avslutande fråga. 
Respondenterna menar att de vill framföra det hållbarhetsarbete företaget arbetar med och är 
måna om att informera sina kunder, och andra i branschen, om att en hållbar förändring är 
möjlig. Respondenterna berättar också att butiken arbetar med information om 
Svanenmärkningen på olika sätt i butiken, med både bilder och längre förklarande text. Detta 
är för olika personer tar till sig information på olika sätt, med bilder, text eller att 
butiksbiträdena berättar om märkningen. Respondenterna menar att företagets ambition och 
mål är att vara hållbara, men att de i dagsläget måste “skrika” om företagets 
hållbarhetsarbete. De önskar att så inte varit fallet men för att nå ut till slutkonsumenten är 
detta nödvändigt. Respondenterna menar att företaget strävar mot en framtid där det inte är 
nödvändigt att skrika om sitt hållbarhetsarbete utan att det ska vara en självklarhet. För att 
utveckla hållbarhetsarbetet kommer företaget inom en snar framtid även att lansera plagg 
med den internationella märkningen GOTS (Global Organic Textile Standard). Vidare 
nämner respondenterna företagets strävan efter att göra kunderna medvetna om hur deras 
användning och hantering av plaggen påverkar miljön i en negativ bemärkelse. En stor del i 
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ett plaggs miljöpåverkan sker efter det att kunden tagit hem plagget. Genom att tvätta plaggen 
för ofta och i onödan, påverkar de miljön negativt på ett sätt som de kanske inte är medvetna 
om. Därför menade respondenterna att de var måna om uppmärksamma detta, förklara och 
hänvisa till företagets hållbara tvätt- och skötselråd, som även finns tillgängliga på deras 
hemsida. Dessutom berättar de att företaget vill bli tydligare med sitt hållbarhetsarbete och ett 
av målen är att ta fram ett internt återvinningsprogram av plagg. Respondenterna menar att 
företaget får in få reklamationer, vilket de hävdar beror på företagets stränga kontroller och 
val av hållbara och kvalitativa material. Företaget vill dock ändå göra det möjligt för kunder 
att lämna in plagg som gått sönder eller liknande för reparation och återvinning.  

4.4 Kundenkät 
Kundenkäten genomfördes för att undersöka hur och på vilket sätt företagets kunder uppfattar 
kommunikationen av de Svanenmärkta denimprodukterna. Totalt deltog 25 respondenter i 
undersökningen. Alla respondenter som deltog fick svara på enkätfrågorna direkt efter att de 
besökt Velour by Nostalgis butik, på Magasinsgatan i Göteborg. Resultatet av enkäten visar 
att majoriteten respondenterna är medvetna om Velour by Nostalgis Svanenmärkning. Dock 
visar även resultatet att en majoritet inte är medvetna om vad Svanenmärkningen av 
företagets produkter innebär.     

Nedan följer de frågor som ställdes till respondenterna, en beskrivning av varför varje enskild 
fråga ställdes samt en kortfattad sammanställning av varje frågas resultat. Se bilaga 4 och 5 
för samtliga enkätfrågor och kompletterande svar från respondenterna. 

1. Skulle du beskriva dig själv som en kund hos Velour by Nostalgi? 
Då frågorna i enkäten ställdes precis efter respondenternas besök i butiken var det relevant 
för studien att att undersöka vilka av deltagarna som ansåg sig vara kunder till företaget. 
Frågans ställdes då studiens syftar till att undersöka hur Velour by Nostalgis kunder uppfattar 
kommunikationen av företagets Svanenmärkta produkter.  

! Figur 3. Kundurval. 
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Resultatet visar att en majoritet anser sig vara kunder till Velour by Nostalgi. De som svarade 
nej räknas ej som bortfall i studien då de varit inne i butiken samt befunnit sig i butiksmiljön 
och då även tagit del av den marknadsföring som företaget kommunicerar i butiken. Vidare 
innebär ett nej på denna frågan att personen fortfarande kan räknas in som en potentiell kund, 
och personen kunde därför delta i undersökningen.  

2. Upplever du att Velour by Nostalgi arbetar med hållbarhet? 
Eftersom syftet med studien är att undersöka hur Velour by Nostalgi kommunicerar sina 
Svanenmärkta produkter var det viktigt att ta reda på om respondenterna upplevde att 
företaget arbetar med hållbarhet.  

! Figur 4. Hållbarhetsarbete.  

Resultatet visar att en klar majoritet upplever att företaget arbetar med hållbarhet. 

3. Om ja, vad baserar du detta på? 
För att undersöka varför respondenterna upplevde att företaget har ett hållbarhetsarbete 
ställdes denna följdfråga.  

I denna fråga fick de respondenter som svarat ja på fråga 2 själva utveckla varför de upplever 
att Velour by Nostalgi arbetar med hållbart. Resultatet visar att en majoritet baserar detta på 
företagets Svanenmärkta produkter. Resterande hänvisar till informativa broschyrer, hållbara 
material samt kunnig personal som talar om medveten konsumtion och hållbar förbrukning.  
Det bör dock nämnas att två kommentarer baseras på upplevelsen av att företagets 
hållbarhetsarbete innefattar en KRAV-märkt kollektion samt KRAV-märkta jeans och 
skjortor. Vidare tolkas detta som en förvirring hos konsumenterna då en Svanenmärkning inte 
är samma som en KRAV-märkning.  

4. Upplever du att Velour by Nostalgi arbetar med material som är bättre för miljön? 
Eftersom begreppet hållbarhet kan innefatta olika led i värdekedjan var det relevant att 
undersöka hur kunderna enbart tänkte kring företagets materialval. 
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! Figur 5. Material. 

Resultatet visar att en klar majoritet upplever att Velour by Nostalgi arbetar med material som 
är bättre för miljön. 

5. Om ja, vad baserar du detta på? 
För att undersöka varför respondenterna upplevde att företaget arbetade med material som är 
bättre för miljön ställdes denna följdfråga. Respondenterna fick själva förklara varför de 
upplevde att Velour by Nostalgi använder sig av sådana material. 

Resultatet visar blandade svar där många respondenter hänvisar till Svanenmärkningen. 
Andra baserar sin uppfattning om material på att företaget arbetar med återvunna material 
samt på en öppenhet och tydlighet av information i butik. Återigen nämns KRAV-märkta 
plagg. Se bilaga 5 för samtliga svar från respondenterna. 

6. Är du medveten om att Velour säljer Svanenmärkta plagg? 
För att skilja på hållbarhet och Svanenmärkning ställdes denna fråga till respondenterna.  

! Figur 6. Svanenmärkta plagg. 

Majoriteten av respondenterna svarade ja på denna fråga.  

7. Om ja, hur har du fått information om detta? 
För att undersöka hur respondenterna blivit medvetna om företagets Svanenmärkta plagg 
ställdes denna följdfråga. Frågan är en flervalsfråga och respondenterna fick alternativ på hur 
de fått information om detta som de sedan fick välja emellan.  
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!    
Figur 7. Vidare information. 

Resultatet visar att majoriteten blivit informerade om detta muntligt eller av visuell 
information i Velour by Nostalgis butik. Den vågräta axeln i tabellen visar antal personer.  

8. Hur hade du helst fått information om Svanenmärkningen? 
För att få information gällande samarbetet mellan Velour by Nostalgi och Svanen undersöktes 
hur respondenterna helst hade blivit informerade om detta. Denna flervalsfråga ställdes för att 
undersöka om ett mönster kring kommunikationen från företagets sida skulle kunna 
förbättras.  

!  
Figur 8. Informationsplattformar. 

Resultatet visar att 80% helst hade blivit informerade via visuell information i Velour by 
Nostalgis butik. Även här visar den vågräta axeln i tabellen antal personer. 

9. Blev du informerad om de Svanenmärkta produkterna muntligt av butiksbiträdet i butiken? 
Frågan ställdes för att få en uppfattning om i vilken utsträckning butiksbiträden informerar 
kunderna i butiken gällande Svanenmärkningen.  
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! Figur 9. Information i butiken. 

En övervägande del av respondenterna svarade att de blivit informerade om 
Svanenmärkningen muntligt i butik.  

10. Om ja, vad sa butiksbiträdet? 
För att undersöka vad butiksbiträdet kommunicerat gällande Svanenmärkningen ställdes 
denna följdfråga.  

Generellt beskrev respondenterna att de fått övergripande information om vad märkningen 
innebär. Flera beskrev även svårigheten och de höga krav som ställs för att en produkt ska bli 
Svanenmärkt. Återigen nämns KRAV-märkningen.  

11. Är du medveten om vad Svanenmärkningen i Velour by Nostalgis plagg innebär? 
Frågan syftade till att undersöka om företaget kommunicerar vad märkningen innebär till 
konsument. Frågan ställdes för att undersöka om ett mönster kring kommunikationen från 
företagets sida skulle kunna förbättras.  

!  
Figur 10. Medvetenhet kring 
Svanenmärkning. 

Trots den information som kommuniceras till respondenterna i butik är det en minoritet som 
menar att de är medvetna om vad Svanenmärkningen i Velour by Nostalgis plagg innebär.  

12. Vad är din uppfattning av innebörden av Svanenmärkningen? 
För att avsluta enkäten fick respondenterna själva beskriva vad Svanenmärkningen generellt 
innebär. Anledning till detta var för att undersöka i vilken utsträckning respondenterna är 
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medvetna om vad Svanenmärkningen innebär och vad som ligger till grund för att bli 
certifierad med Svanenmärkning. Se bilaga 5 för samtliga svar från respondenterna. 

Resultatet visar att de flesta respondenter snuddar vid ämnet miljö men kan inte utveckla det 
mer än så eller förklara på vilket sätt Svanenmärkning påverkar varken miljön eller 
produktion av plaggen.  
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Kapitel 5: Diskussion 
!
Med forskningsfrågorna som utgångspunkt presenterar detta kapitel en resultatdiskussion för 
studien.  
!  

5.1 Resultatdiskussion 
Informationen som genererats i studien visar hur Velour by Nostalgi kommunicerar sina 
Svanenmärkta denimprodukter till kund, samt hur kommunikationen uppfattas av kunderna. 
Underlaget för studiens resultat har bestått av en observationsstudie av företaget, intervju 
med två butiksbiträden från Velour by Nostalgis butik samt en kundenkät.   
 

 5.1.1 Velour by Nostalgis kommunikation av Svanenmärkningen 
Observationsstudien som genomförts har applicerats i Shannon och Weavers 
kommunikationsmodell (Fiske, 2007 s. 18), där företaget är sändaren och kunderna är 
mottagaren. Detta innebär att observationsstudien har fungerat som en analys av sändaren och 
de kanaler de använder för att kommunicera företagets budskap till mottagarna. Petrescu 
et.al. (2016) hävdar att miljömärkningar är en form av kommunikation mellan två parter som, 
för att fungera korrekt, kräver kunskap från båda parter. Dessutom bör märkningen vara 
lättförståelig, igenkännbar och trovärdig. Svanen är Nordens officiella miljömärke (Svanen, 
2017a) och Velour by Nostalgi använder Svanens logga återkommande i sin kommunikation 
till kunderna, både ute i butik och på de märkta plaggen. Velour by Nostalgi menar att de 
kommunicerar Svanenmärkningen tydligt och på ett informativt sätt via sina plattformar på 
Internet. Företaget använder sig av övergripande informativa texter och bilder på skyltar, 
informationsblad och annat material som på ett enkelt sätt visar mottagaren att de säljer 
Svanenmärkta produkter samt vad denna märkning innebär. Dessutom finns hangtags och 
etiketter på de Svanenmärkta produkterna, vilka tydligt visar för kunden att dessa tillhör det 
Svanenmärkta sortimentet samt övergripande vad märkningen innebär. Observationsstudien 
visar även att mer ingående information gällande Svanenmärkningen kommuniceras på 
företagets Internetplattformar, jämfört med informationen som fanns att tillgå i butiken vid 
observationstillfället. Velour by Nostalgi menar att de flesta kunder och potentiella 
konsumenter är medvetna om vad Svanenmärkningen innebär. Dock upplever författarna ett 
glapp i hur företaget upplever hur kommunikationen tas emot av kunderna jämfört med hur 
kunderna faktiskt uppfattar denna kommunikation. Detta då företaget, enligt författarnas 
tolkning av respondenternas svar, inte är medvetna om att många personer som känner igen 
Svanens logga faktiskt inte vet mer ingående vad Svanenmärkningen betyder för just Velour 
by Nostalgis produkter. Utöver detta bör även det låga antalet följare på företagets Instagram 
(4 139 st) och Facebook (5 592 st) adresseras då detta kan påvisa att företaget är av mindre 
storlek. Författarnas tolkning av detta är företaget endast når ut till de personer som ingår i 
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företagets målgrupp. Det är i och med detta endast dessa få personer som tar del av företagets 
kommunikation gällande Svanenmärkningen via dessa plattformar.  

Butiksbiträdena som deltog i intervjun menar att då företaget är relativt litet finns det stora 
möjligheter för personalen i butik att dessutom kommunicera Svanenmärkningen muntligt på 
ett enkelt sätt och få bra kontakt med kunderna. I och med detta ges möjligheter att tala mer 
ingående om Svanenmärkningen med varje enskild kund. Sadachar, Khare & Manchiraju 
(2016) hävdar att för att förstå den växande hållbara och gröna modebranschen krävs det 
förståelse av olika aspekter gällande hållbart mode. Därför är det viktigt för konsumenter att 
förstå olika delar av hållbart mode, till exempel olika begrepp som involveras i 
hållbarhetssammanhang (Sadachar, Khare & Manchiraju, 2016). Enligt intervjun med 
butiksbiträdena i Velour by Nostalgis butik menar respondenterna att ungefär 80% av de 
personer som besöker butiken är medvetna om Svanen. Trots tydlig information i butiken 
gällande Svanenmärkningen ifrågasätter författarna till denna studie respondenternas 
uppfattning om andelen personer som är medvetna om Svanenmärkningen. Det som 
ifrågasätts är om den kunskap kunderna besitter sedan tidigare gällande Svanen 
överensstämmer med hur Velour by Nostalgi uppfattar kundernas medvetenhet kring 
miljömärkningen. Detta baserat på de svar som genererades av kundenkäten och som visade 
att respondenterna inte djupgående kunde förklara innebörden av Svanenmärkningen, trots att 
de mottagit relevant information i butiken.  

Hållbara förändringar gällande hur ett företag arbetar kan innefatta annorlunda val gällande 
textila fibrer i framställningen av material. Val av textila fibrer är den första aspekten som 
avgör hur stor eller liten miljöpåverkan ett plagg kommer att ha i slutändan (Islam & Rahman 
Khan, 2014). Velour by Nostalgi har tillämpat en sådan förändring gällande materialval (se 
bilaga 2, bild 5) samt genomfört ytterligare förändringar kring produktionen som 
Svanenmärkningen kräver. Vidare bekräftar Svanenmärkningen som Velour by Nostalgis 
produkter är märkta med, de hållbara förändringar företaget har genomfört. För att 
kontrollera att en produkt uppfyller Svanens krav begär organisationen intyg, dokumentation 
samt omfattande tester från olika, oberoende, laboratorier. Utöver detta genomförs även 
kontrollbesök där produktionen av produkterna sker (Svanen, 2017a). I och med att den 
process som krävs för att få tillgång till Svanens licens tolkar studiens författare att denna 
miljömärkning förmedlas till konsument på ett trovärdigt sätt. 
 
 
 5.1.2 Kundernas uppfattning av Svanenmärkningen 
Kundenkäten ligger som underlag för hur tolkning och analys av resultaten gällande 
kundernas uppfattning av Svanenmärkningen skett. Intervjuerna visar att en stor del av 
respondenterna känner igen Svanenmärkningen men kan inte beskriva mer ingående vad den 
innebär. Sadachar, Khare & Manchiraju (2016) hävdar att kunskap om hållbarhet 
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nödvändigtvis inte behöver innebära en medveten och hållbar konsumtion av kläder. Trots 
den information som kommunicerats till respondenterna, på olika sätt i butik, är det en 
minoritet som menar att de är medvetna om vad Svanenmärkningen i Velour by Nostalgis 
produkter innebär. Detta resultat tolkas som att kunderna endast uppfattar företagets 
kommunikation gällande själva märkningen, innehållande Svanens logga, samt övergripande 
vad den generellt innebär.  
 
Med utgångspunkt i Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske, 2007 s. 18) visar 
resultatet av kundenkäten att det brus som förekommer i kommunikationen av 
Svanenmärkningen, uppstår när kunderna inte besitter tillräckligt med kunskap om 
textilproduktion och miljömärkningen för att ta emot informationen som förmedlas på rätt 
sätt. Genom att knyta an till Petrescu et.al. (2016) som hävdar att miljömärkningar är en form 
av kommunikation mellan två parter och som, för att fungera korrekt, kräver kunskap från 
båda parter, går det att konstatera att detta inte är fallet mellan Velour by Nostalgi och deras 
konsumenter. Studiens författare hävdar att det uppstår brus i kommunikationen mellan 
Velour by Nostalgi till kunderna eftersom kunderna inte har den kunskap som krävs för att 
miljömärkningen ska tas emot på på det sätt företaget har som avsikt. Av de kunder som 
intervjuades hävdade dock en majoritet att de var medvetna om att företaget säljer 
Svanenmärkta produkter och att de vet detta genom den visuella information som visas i 
butiken. Detta tolkas av studiens författare som att kunderna uppfattar företagets 
kommunikation gällande förekomsten av de Svanenmärkta plaggen tydligt. Vidare hävdade 
flertalet respondenter att de kände igen Svanenmärkningen sedan tidigare vilket styrker det 
Petrescu et.al. (2016) menar då de hävdar att en miljömärkning ska vara lättförståelig, 
igenkännbar och trovärdig. 

Ritch (2015) menar att konsumenter letar efter personliga, sociala och miljömässiga fördelar i 
sina inköpsbeslut. Om konsumenten exempelvis inte kan identifiera några personliga fördelar 
i att bära ekologisk bomull, finns risken att de inte kommer att vara villiga att betala mer för 
ett sådant plagg. Ett högre pris kan förvirra konsumenten och misstankar om att hållbara 
plagg enbart används som vinstdrivande medel kan väckas (Ritch, 2015). Detta bekräftas i 
intervjuerna med butiksbiträdena då respondenterna menar att det uppstår situationer då 
kunder ifrågasätter huruvida Svanenmärkningen används i vinstdrivande syfte. Dessutom 
kunde flertalet av respondenterna i kundenkäten inte förklara eller återberätta vad 
Svanenmärkningen innebär i Velour by Nostalgis produkter trots den information de mottagit 
i butiken. Detta tolkas av författarna som att kunderna inte har tillräckligt med generell 
kunskap inom textilbranschen för att förstå och tillämpa den information de får. På så sätt 
uppstå ett glapp i företagets kommunikation och i hur kunderna uppfattar den.  
 

5.2 Sammanfattning av diskussion 
Utifrån den analys som gjorts och genom användningen av verktygslådan som 

!39



analysmodellen presenterar i kapitel 2 Metod, under punkt 2.4 Analys av data, kan ytterligare 
två verktyg läggas till. Dessa är kunskap och strategier och är således också nödvändiga för 
att förmedling och och uppfattning av miljömärkning ska fungera optimalt. Vidare innebär 
detta att kunskap, gällande de områden som miljömärkningen berör, måste finnas hos 
samtliga inblandade parter. Dessutom måste de strategier som används för att förmedla 
märkningen vara relevanta och noga uttänkta för att önskat budskap ska förmedlas och 
uppfattas på rätt sätt.  
 

Figur 3. Verktygslåda för förmedling av miljömärkning. 

Resultaten av studien indikerar på att Velour by Nostalgi kommunicerar olika aspekter av 
Svanenmärkningen väl samt att det finns en medvetenhet gällande Svanenmärkningen hos 
företagets kunder. Företagets uppfattning om hur kommunikationen mottas av kunderna och 
hur kunderna uppfattar kommunikationen är dock inte sammanlänkade. Dessutom indikerar 
dessa resultat även på att Velour by Nostalgi inte använder de verktyg som verktygslådan 
presenterar optimalt och detta leder till en obalans. Kunderna är informerade och medvetna 
om Svanenmärkningen men kunderna kan inte koppla samman den information de får i 
butiken, gällande märkningen, med konkreta sammanhang. Tolkningen av resultatet indikerar 
dessutom på att företagets uppfattning av kundens kunskapsnivå är högre än vad den i själva 
verket är. Trots att Velour by Nostalgi tar stort ansvar gällande kommunikationen av 
Svanenmärkningen förstår kunderna inte kommunikationen och informationen helt. 
Kunskapen mellan företag och kund är därför i obalans. Denna obalans utgör ett så kallat 
kunskapsglapp gällande hållbarhet, och detta kunskapsglapp bidrar i sin tur till det brus som 
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uppstår vid kommunikationen. Som verktygslådan föreslår bör därför företaget utarbeta en 
strategi för att ytterligare öka kunskapen gällande hållbarhet och Svanenmärkningen hos 
kunderna och en balans i kunskapsnivåerna ska nås. Detta då kunskap måste finnas hos båda 
parter för att kommunikationen mellan företag och kund ska fungera optimalt. Genom att öka 
kunskapsnivån hos kunderna ökas även deras medvetenhet och ytterligare information kan 
absorberas och tillämpas i konkreta sammanhang. På så sätt blir kommunikationen från 
företag till kund mer effektiv och det brus som tidigare uppstod reduceras i takt med att 
kunskapsnivån hos kunderna ökar.  
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Kapitel 6: Slutsats 
!
Detta avslutande kapitel besvarar de frågeställningar som ställdes i början av studien och 
som användes för att svara på studiens syfte. Avslutningsvis lyfts förslag på fortsatt forskning 
fram.  
!  

Syftet med studien har varit att undersöka hur ett svenskt modeföretags kommunikation av 
miljömärkning uppfattas av företagets kunder. Studiens syfte har uppfyllts då genererat 
material visar att företagets uppfattning av hur kommunikationen tas emot av kunderna inte 
stämmer överens med hur kunderna faktiskt uppfattar den. Luchs, Phipps och Hill (2015) 
hävdar att en större del av den befintliga kommunikationen gällande hållbart mode riktar sig 
till konsumenter som redan är medvetna om vad hållbarhet innebär. Anledningen till detta är 
då produkter som har låg miljöpåverkan oftast är riktade till hållbart medvetna konsumenter 
som redan vet hur deras konsumtionsbeteende påverkar miljön (Luchs, Phipps & Hill, 2015). 
Detta bekräftas av studien då Velour by Nostalgi då en majoritet av företagets kunder enbart 
är bekanta med Svanenmärkningen på en övergripande nivå trots att företaget kommunicerar 
Svanenmärkningen aktivt både i företagets butik och via Internetplattformar. Studien visar att 
budskapet och informationen gällande Svanenmärkningen inte når kunderna i den mån 
företaget eftersträvar. Trots att kunderna är informerade och medvetna om Svanenmärkningen 
kan de inte koppla samman den information de får i butiken, gällande märkningen, med 
konkreta sammanhang. Utifrån detta tolkar författarna att företagets uppfattning av kundens 
kunskapsnivå är högre än vad den i själva verket är. Detta resulterar i ett kunskapsglapp 
mellan företag och kund och bidrar till att kommunikationen inte uppfattas optimalt av 
kunderna.  

Då studien behandlar kommunikation av hållbarhet påverkar denna studie flera aspekter inom 
miljö, dessa aspekter innefattar produktionsmetoder, material, kemikalier, arbetsmiljö och 
energianvändning. Studien bidrar till att informera både företag och kunder om vikten av 
medvetenhet gällande en hållbar textil värdekedja. Textilindustrin kan, genom att tillämpa 
miljömärkningars krav, nå nya nivåer av hållbarhet. Nya nivåer av hållbarhet hade främst 
påverkat produktionsländerna i positiv bemärkelse, då både etiska krav gällande fabriker och 
arbetskraft höjs då krav gällande kemikaliehantering förbättras. Det krävs att en merpart av 
företagen i textilindustrin arbetar för mer hållbara förhållanden i alla aspekter av värdekedjan 
för att en hållbar textilindustri ska kunna existera på lång sikt.  

Studien bidrar till forskningsvärlden då den uppmärksammar och konstaterar problem som 
finns gällande kommunikationen av hållbarhet från modeföretag till kund. Studien indikerar 
att kunskapen mellan företag och kund är i obalans och att detta utgör ett så kallat 
kunskapsglapp gällande hållbarhet. Därför bör studier av vilka faktorer som bidrar 
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okunskapen samt hur dessa faktorer kan förbättras för att öka kunskapen genomföras. Vidare 
visar studien att det är av stor vikt att modeföretag är medvetna om vilken kunskapsnivå 
deras kunder har för att kommunikationen ska ske optimalt. Denna studie skulle även kunna 
göra allmänheten mer medveten om vad hållbarhet innebär samt bidra till en mer djupgående 
förståelse kring deras ansvar gällande hållbarhet.  

6.1 Hur kommunicerar Velour by Nostalgi sina Svanenmärkta denimprodukter? 
Den slusats som kan dras gällande första forskningsfrågan är att Velour by Nostalgi 
kommunicerar Svanenmärkningen tydligt via samtliga plattformar. De främsta sätt som 
kommunikationen sker på är via visuell information både på företagets Internetplattformar 
och i butik. Utöver detta finns övergripande information gällande Svanenmärkningen på de 
olika plattformarna samt tydligt utplacerat i butik och på de märkta produkterna. Hangtags 
och andra etiketter innehåller kortfattad information om märkningen samt märkningens logga 
för att uppmärksamma kunderna ytterligare om att produkterna är Svanenmärkta. 
Kommunikationen av märkningen sker i stor utsträckning, men författarna hävdar dock att 
kommunikationen mestadels riktar sig till kunder som redan är medvetna om hållbarhet och 
miljömärkningar. Denna slutsats dras då respondenterna i kundundersökningen inte kunde 
formulera varför eller hur Svanenmärkningen var “hållbar” trots den information de mottagit 
i butiken. Utöver detta har företaget har ett lågt antal följare på Instagram och Facebook 
vilket gör att Svanenmärkningen inte når ut till fler personer än de som ingår i företagets 
mindre målgrupp. Slutligen konstateras det att företagets uppfattning av kunskapsnivån hos 
kunderna, gällande märkningen, är högre än vad den i själva verket är. 

6.2 Hur uppfattar Velour by Nostalgis kunder företagets kommunikation av de 
Svanenmärkta denimprodukterna? 
Slutsatsen som kan dras gällande hur Velour by Nostalgis kunder uppfattar 
Svanenmärkningen av företagets produkter är att respondenterna som deltog i 
undersökningen besitter en ytlig kunskap gällande märkningen och dess innebörd. I och med 
att Svanenmärkningen är en extern märkning uppfattar kunderna den som trovärdig. Dock 
känner en majoritet av respondenterna igen Svanenmärkningen men kan inte vidareutveckla 
märkningens innebörd. Trots tydlig information gällande märkningen, från företag till kund, 
uppstår ett brus i kommunikationen. Slutsatserna dras då författarna menar att informationen 
som förmedlas från företag till konsument inte kan återberättas eller appliceras av 
konsumenterna i större perspektiv.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Då denna studie har visat att det finns luckor i hur kunder uppfattar kommunikationen av 
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miljömärkningar, rekommenderas därför vidare studier som undersöker hur företag, med 
hjälp av annorlunda och innovativa strategier, kan påverka och bidra till ökat intresse och 
kunskap hos konsumenter gällande hållbarhet och miljö. Vidare bör studier som undersöker 
hur miljömärkningsorganisationer kommunicerar miljömärkningar till företag genomföras. 
Studier kan även undersöka hur kommunikation av miljömärkningar i olika led sker och hur 
information gällande märkningarna förmedlas och översätts från exempelvis 
miljömärkningsorganisation till företag och från företag till konsument. Avslutningsvis bör 
även studier genomföras på hur miljömärkningar generellt kommuniceras till konsumenter 
inom textilindustrin. Detta för att en djupare förståelse kring hur denna kommunikation av 
miljömärkningar kan effektiviseras ur olika perspektiv.  
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Bilder 
Figur 2. Shannons och Weavers kommunikationsmodell.  
http://www.socialamedier.net/kommunikationsteorier/ [2017-04-21] 
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Bilagor 

Bilaga 1: Observationsprotokoll - Velour by Nostalgi 

I butik Ja Nej Lätt att 
förstå?

Tydligt? Kommentar:

Exponeras 
Svanenproduktern
a enskilt från 
omärkta 
produkter?

Finns hangtags - 
innehållande mer 
information om 
Svanen i plaggen?

Finns det fastsydda 
etiketter/labels i de 
Svanenmärkta 
produkterna?

Hänvisas man till 
vidare information, 
genom tryck, 
gällande 
Svanenmärkningen
? 

Finns skyltar om 
svanenmärkningen 
på ställ i butiken?

Finns affischer med 
information om 
Svanenmärkningen
?

Syns information 
om 
Svanenmärkningen  
i butikens 
skyltfönster?

!49



Övrigt

Internet Ja Nej Lätt att 
förstå?

Tydligt? Kommentar

Exponeras 
Svanenproduktern
a enskilt från 
omärkta produkter 
på företagets 
hemsida?

Finns information 
gällande 
Svanenmärkninge
n att tillgå på 
Velour by Nostalgis 
hemsida?

Är informationen 
som finns 
tillgänglig 
utbildande?

Finns allmän 
information 
gällande 
Svanenmärkninge
n på varje enskild 
märkt produkt?

Facebook och 
Instagram 

Övrigt
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Bilaga 2: Butiksobservation - Velour by Nostalgi 

Hangtags: 

!   !   !  
Bild 1 - Hangtag  Bild 2 - Hangtag  Bild 3 - Hangtag 

Labels inuti jeansen: 

!   !  
   Bild 4 - Tvättrådsetikett  Bild 5 - Tvättrådsetikett 
Material i butiken:  

!   !   !  
Bild 6 - Skylt i butiken      Bild 7 - Informationsblad  Bild 8 - Skylt i butiken 
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!    !    !  
Bild 9 - Informationsblad     Bild 10 - Certifieringsbevis        Bild 11 - Informationsblad 
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Bilaga 3: Intervjufrågor med butiksbiträden - Velour by Nostalgi: 
Nedan presenteras de viktigaste frågorna som intervjuerna byggdes på. Då intervjuerna som 
genomfördes var av semistrukturerad karaktär anpassades följdfrågorna beroende på de svar 
respondenterna gav. Vidare ställdes vissa frågor inte heller i förutbestämd ordningsföljd utan 
ställdes efter hand som samtalet fortskred. Under intervjuernas gång hade den ena författaren 
det huvudsakliga ansvaret att anteckna respondenternas svar och den andra författaren ställde 
intervjufrågorna. Intervjuerna inleddes med följande information:  

1. Presentation av författarna  
2. Studiens syfte 
3. Hur informationen kommer att användas 

1.  Har ni blivit informerade om vad Svanenmärkningen innebär? Om ja, kan ni berätta 
mer?  

2. Upplever ni att folk som besöker butiken visar ett intresse för era Svanenmärkta 
produkter? Om ja, på vilket sätt i så fall? Om nej, vad tror ni att det beror på? 

3. Upplever ni att personer som besöker butiken är informerade sedan tidigare om vad 
Svanenmärkning innebär? Om ja, på vilket sätt? Om nej, på vilket sätt upplever ni 
det? 

4. Har ni några tankar om hur ni som företag kommunicerar de märka produkterna? 

Följdfrågor som ställdes allteftersom intervjun fortskred: 
- På vilket sätt informerar ni kunderna i butiken om Svanenmärkningen? 
- Anser ni er vara en förebild för andra i branschen? Isåfall, hur ser ni på detta? 
- Har företaget några mål eller ambitioner för framtiden gällande 

hållbarhetsarbetet?  
- Uppmanar ni era kunder att tänka hållbart utöver konsumtion av hållbara 

plagg? 
- Erbjuder företaget kunderna en möjlighet att återvinna plagg som de inte 

längre använder?  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Bilaga 4: Kundenkät - Velour by Nostalgi 
1. Skulle du beskriva dig själv som en kund hos Velour by Nostalgi? 
 * Ja * Nej 
2. Upplever du att Velour by Nostalgi arbetar med hållbarhet?  
 * Ja * Nej *Vet ej 
3. Om ja, vad baserar du detta på?  
 UTVECKLA KORT 
4. Upplever du att Velour by Nostalgi arbetar med material som är bättre för miljön?  
 * Ja *Nej  *Vet ej 
5. Om ja, vad baserar du detta på? 
 UTVECKLA KORT 
6. Är du medveten om att Velour by Nostalgi säljer Svanenmärkta plagg?  
 *Ja *Nej *Vet ej 
7. Om ja, hur har du fått information om detta?  

* Velour by Nostalgis hemsida  
* Sociala medier (Facebook, Instagram etc.)  
* Vänner 
* Muntlig information i butiken  
* Visuell information i butiken (skyltar, affischer, hangtags etc.)  
* Tryckta medier (modemagasin, dagstidning etc.)  
* Övrigt:  

8. Hur hade du helst fått information om Svanenmärkningen?  
 * Läsa själv på Velour by Nostalgis hemsida. 
 * Bli informerad i butik, via visuell information.  
 * Via Velour by Nostalgis sociala medier.  
 * Muntlig information av butiksbiträden.  
 * Inte intresserad.  
 * Övrigt: 
9. Blev du informerad om de Svanenmärkta produkterna muntligt av butiksbiträdet i butiken?  
 * Ja * Nej   
10. Om ja, vad sa butiksbiträdet?  
 UTVECKLA KORT 
11. Är du medveten om vad Svanenmärkningen i Velour by Nostalgis plagg innebär?  
 * Ja * Nej *Vet ej 
12. Om ja, vad är din uppfattning av innebörden av Svanenmärkningen?  
 UTVECKLA KORT 
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Bilaga 5: Kundenkät, Velour by Nostalgi - Kommentarer 
3. Om ja, vad baserar du detta på? 

- Svanenmärkta jeans. 
- De hade svanenmärkta jeans. 
- Kravmärkta jeans och skjortor med bra material. 
- De har en kollektion som är kravmärkt. 
- Att dom är svanenmärkta och vill informera om deras miljöarbete när man besöker 

butiken. 
- Svanenmärkningen på några deras plagg. 
- Velour har Svanenmärkta kläder och arbetar bland annat med återvunnet material. 
- Var inne och pratade med dem om deras arbete med svanenmärkta, hur de vill 

utveckla arbetet med resten av kläderna. 
- Deras informativa broschyrer. 
- Hållbara material. 
- Genom varumärkets strategi som syns i butiken. 
- Svanenmärkning. 
- Kunnig personal som talar om medveten konsumtion och hållbar förbrukning. 
- Deras information i butiken. 
- Jag anser att Svanenmärkta produkter bidrar till hållbar miljö. 
- Det var väldigt avskalade kläder. Och lite hipster. 
- Svanenmärkta kläder samt information och vilka de samarbetar med. 
- Svanenmärkt. 
- Deras Hållbara skapande och även hållbara arbetsförhållanden. 
- De har Svanenmärkta plagg. 

 
5. Om ja vad baserar du detta på? 

- Svanenmärkta kläder. 
- Diskussion med säljaren om de kravmärkta jeansen samt en vit skjorta. 
- De har en kollektion som är kravmärkt. 
- För att bli svanenmärkt tänker jag att detta är ett måste. 
- Tänker att det är det som Svanenmärkningen garanterar. 
- De arbetar till stor del med återvunna material och de använder sig inte av 

syntetiska material. 
- För att de är öppna med deras material och att de vill göra bra kläder i bra material. 
- Marknadsföring av material. 
- De var tydliga med det i butiken, det enda i världen. 
- Hälften återvunnen bomull i byxor. 
- Många av deras produkter, byxor/jeans är svanenmärkta och de jobbar på att få 

resterande varor, tröjor/hoodies, miljömärkta. De tänker mycket på hållbart 
material. Jobbar mkt med linne nu som är lite bättre än bomull vad gäller 
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produktion tex. 
- Informationen i butiken. 
- För att en produkt ska bli Svanenmärkt krävs det att man håller sig inom vissa 

ramar som är gjorda just för att produkter ska vara miljövänliga. Därför upplever 
jag att produkterna är bättre för miljön än de som inte är Svanenmärkta. 

- Svanenmärkningen. 
- Svanenmärkta kläder. 
- Hållbarhet är för mig samma sak som bättre för miljön. 
- Att de annonserar med Svanenmärkta kläder.  
- Svanenmärkta kläder samt information och vilka de samarbetar med. 
- Svanen. 
- Svanenmärkningen är en miljömärkning och företaget har plagg med denna 

märkning. 
  
10. Om ja, vad sa butiksbiträdet? 

- Det går åt 11 00 liter vatten för att producera ett par jeans. Men skillnaden var att de 
återanvände vattnet. 

- Att de är först i världen med det och att hela processen från vart materialet kommer 
ifrån till vart fabrikerna ligger spelar in i märkningen och att det är några företag som 
jobbar på samma strategi men inte fått KRAV-märkta kläder än. 

- De är de enda som säljer kravmärkta jeans och har gjort det i två månader hittills. 
Jeansen finns för både dam och herr. 

- Om ett par jeans "de är miljömärkta också". 
- Berättade om märkningen och vad det innebar i deras jeanstillverkning 
- De berättade övergripande om vad märkningen innebär. 
- Berättade om byxorna, vad det innebär och att de vill utveckla till att fler av deras 

kläder blir svanenmärkta men det tar tid. 
- Svårigheten med att få produkter svanenmärkta. 
- Pratade om att de var de enda, men att ett danskt märke är påväg. 
- Berättade om svanenmärkningen och nån annan märkning som inte har lika hårda med 

kraven. 
- Berättade stolt att de varor de hade var svanenmärkta, jeansen och chinos. Och att de 

var de första som fått varorna miljöcertifierade, vilka har höga krav. Att det gynnar 
hela tillverkningskedjan, alla inblandade och för miljön. Att kunden i slutet kan köpa 
varor av hög kvalitet och med gott samvete. 

- Att kläderna ska kännas bra för samvetet också. 
- Han berättade kort om att deras plagg är de första som är svanenmärkta och att de är 

bättre för miljön. 

12. Om ja, vad är din uppfattning av innebörden av Svanenmärkningen? 
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- Har något med miljö att göra. 
- Att de är miljöanpassade. 
- Miljövänligt. 
- Att det har genomgått flera krav på hur produktionen går till för att minska 

miljöpåverkan. 
- Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, det vill säga under 

produktens hela livscykel. 
- Att man jobbat med miljövänliga alternativ genom hela produktionskedjan. 
- Mindre kemikalier och vatten. 
- De Svanenmärkta plaggen påverkar miljön mindre vid produktion än icke-

Svanenmärkta plagg. Vattenåtgången är mindre. Det är Svanen som kontrollerar 
kläderna och inte Velour själva. 

- Att det är bra och svårt att nå upp till svanenmärkt vilket innebär att det det måste 
krävas mycket av företaget och produkterna att bli det. Vi borde ställa högre krav på 
klädproduktionen och hur det får gå till. 

- Miljöregler vid framtagning av produkt. 
- Rätt viktig, men är inte helt insatt. 
- Att det är bra materialval för miljön. 
- Mycket bra. 
- Miljömärkning med höga krav för att godkänna och certifiera produkter. Med 

utgångspunkt för hållbar utveckling. Också välkänt i hela Sverige. Dock inte så 
uppmärksammat vid textilkonsumtion. 

- Mindre farliga ämnen i producerandet av kläderna, bättre förhållanden för de som 
jobbar med kläderna. 

- Min uppfattning är att produkterna blivit granskade under tillverkning från början 
till slut för att producera en så miljövänlig produkt som möjligt. 

- Naturvänligt. 
- Tuffa krav på produkter angående miljö och hållbarhet. 
- Det är superbra för miljön, djur, framtiden och mänskligheten. 
- Klimatsmarta varor som tillverkas utifrån krav med miljöpåverkan i åtanke. 
- Snälla arbetsvillkor och material som inte tar allt för stor skada på naturen att 

framställa. 
- Det är bra för miljön 
- Att det gynnar både människor som bär plaggen, de som skapar plaggen men även 

naturen 
- Att plaggen inte påverkar miljön lika mycket. 
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