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Förord 

Det här är en kandidatuppsats som är skriven för kandidatexamen med huvudområde 

textilteknologi – inriktning Textil Produktutveckling och Entreprenörskap vid 

Textilhögskolan i Borås. Studien behandlar hållbart mode ur svenska premiumvarumärken 

och deras kunders perspektiv. Ämnet är aktuellt för kandidatprogrammet då det tar upp 

samtliga aktörer som har en betydande roll för produktutvecklingsprocessen inom 

modebranschen. 

Vi skulle vilja tacka alla företag som varit inblandade och visat stort engagemang och för er 

tillgänglighet under studiens gång och tack till alla respondenter. Det är ert deltagande som 

har bidragit till studiens resultat och möjliggjort utförandet av denna undersökning. 

Vi vill även tacka Anders och alla de andra inom mode och textilbranschen som har hjälpt oss 

med avsevärd support. 

 

  

Textilhögskolan Borås 

29 maj 2017 
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Sammanfattning 

Modebranschens negativa inverkan på miljön och den ökade klädkonsumtionen har genererat 

till uppmärksamhet och krav hos kunderna. Produktutveckling med hållbarhet i fokus har 

snabbt blivit något som modeföretagen jobbar med för att bidra till en hållbar klädkonsumtion 

och möta kundernas efterfrågan. Modeföretagen förmedlar hållbarhet utifrån varumärkets 

profilering på deras plattform och uppfattas därmed utifrån olika perspektiv. I denna 

kvalitativa studie görs en undersökning huruvida fyra stycken svenska premiumvarumärken 

förmedlar hållbarhet ut till sina kunder för främjandet av en hållbar klädkonsumtion.  

Studien undersöker hur konsumenter till premiumvarumärken uppfattar hållbart mode genom 

varumärket. Intervjuerna med företagen har skett via mail, personligt möte och telefon med 

semistrukturerad metod. För att få kundernas uppfattning och tolkning av hållbarhet och 

hållbart mode gjordes det en enkätundersökning av kunder till företagen. Studiens resultat 

visar att kundernas uppfattning om hållbart mode överensstämmer med modeföretagens 

varumärkesidentitet som förmedlar hållbart mode genom den kvalité de utmärker i plaggen 

och vid profilering av varumärket.  Vidare konstaterar studien att miljörelaterat mode inte 

uppfattas av kunden då varumärkena inte förmedlar detta som del av hållbar klädkonsumtion 

på grund av utebliven efterfrågan från kund. Begreppet hållbart påvisas som generaliserat och 

gör det svårt för kunden att förstå dess fullständiga innebörd. 

 

 

Nyckelord; Premiumvarumärken, svenska modeföretag, konsument, hållbarhetsutveckling, 

kommunikation, hållbar klädkonsumtion, hållbart mode  
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Abstract 
The fashion industry's negative impact on the environment and contribution to increased 

clothing consumption, have generated attention followed by demands among customers.  

Product development with focus on sustainability has quickly become something fashion 

companies work with to contribute to a sustainable clothing consumption and to meet the 

needs of the consumers. Fashion companies convey sustainability based on brand profiling 

and are therefore perceived from different perspectives. In this qualitative study, an 

investigation is made as to whether four Swedish premium brands convey sustainability to 

their customers for the promotion of sustainable clothing consumption. The study examines 

how premium brand consumers perceive sustainable fashion through the brand. In-depth 

semi- structured interviews with the companies have been made by mail, personal meeting 

and telephone. In order to gain customer perceptions and interpretations of sustainability and 

sustainable fashion, a survey was conducted by customers to the companies. The outcome of 

the study shows that customers' perceptions of sustainable fashion are in line with the brand 

identity of fashion companies that convey sustainable fashion through the quality they 

characterize in the garment and branding. Furthermore, the study finds that environmental-

related fashion is not perceived by the customer as the brands do not convey this as part of 

durable clothing consumption due to lack of customer demand. The term sustainable is shown 

as generalized and makes it difficult for the customer to understand its full meaning. 

 

Keywords; Premium brands, Swedish fashion companies, consumers, sustainability 

development, communication, sustainable clothing consumption, sustainable fashion 
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Ordbok  

 

Här delges förklaringar till avsevärda begrepp och definitioner för studiens innehåll. 

 

Hållbar klädkonsumtion: 

“Tvätta kläderna i så låg temperatur som möjligt och med en lagom dos tvättmedel 

(miljövänligt), samt att hängtorka istället för att torktumla kläderna. Att tvätta upptäckta 

fläckar för hand och så snart som möjligt, liksom att vädra plaggen istället för att tvätta, är 

också bra sätt att förlänga klädernas livslängd. Ofta tvättar vi våra kläder för att de ska 

kännas fräscha och inte för att de är speciellt smutsiga. Att tvätta sina kläder mer sällan är ett 

effektivt sätt att minska energi- och vattenanvändningen i samhället”(Brismar Green Strategy 

2014)  

Produktutveckling: 

“Produktutveckling är den konstruktion och teknik som krävs för att göra produkterna 

användbara, säljbara, producerbara och lönsamma”(Glock & Kunz 2005 s.85)  

Hållbart mode:  

“Kläder, skor och accessoarer som tillverkas, marknadsförs och används på ett så hållbart 

sätt som möjligt, med hänsyn till miljömässiga, etiska och socioekonomiska förhållanden” 

(Brismar Green Strategy 2014)  

Hållbarhetsinformation:  

Information om hållbarhet gällande bland annat kvalité, miljö och plaggets livslängd som 

syftar till modeföretagens tips och rekommendationer på hur varan man köper bör 

konsumeras på ett hållbart och mer miljövänligt sätt.  

Kund:  

Benämningen av kund som används i studien syftar till slutkonsumenten  

Supply Chain: 

Det engelska ordet för värdekedja eller förädlingskedja, där ordet supply innebär att 

tillhandahålla något som är önskat. Supply Chain syftar till produktens olika 

utvecklingsstadier, där flera aktörer utför aktiviteter som utvecklar produkten och tillför den 

värde. Värdekedjans yttersta mål är att förse slutkonsumenten med färdiga produkter. (Hedén 

& McAndrew 2005)  
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Kapitel 1: Inledning 

I inledningen presenteras och diskuteras studiens bakgrund, problemdiskussion, syfte och 

frågeställningar samt avgränsningar.

 

1.1 Bakgrund 

Modebranschen idag har ett allt större ansvarstagande gentemot hållbarhet för de 

miljömässiga, etiska och socioekonomiska förhållandena. Medvetenheten om den negativa 

inverkan som modebranschens konsumtion och produktion haft på miljön har varit ett välkänt 

fenomen sedan årtionden tillbaka (Beard 2008). Men först under 2000-talet har det 

uppmärksammats på den globala marknaden. Modeindustrin är under utveckling för 

främjandet av en hållbar framtid. Man ser över resurs -och energiförbrukningen och val av 

miljövänligare fibrer för att skapa mer miljövänliga och hållbara produkter. Trots denna 

hållbarhetsutveckling med fokus på ansvarstagandet från modeföretagen, är den generella 

livslängden för ett plagg ca två år (Sydsvenskan 2014). Forskning påvisar även att den 

främsta miljöpåverkan ligger under användningsperioden av plagget. Upp till 82 % av energin 

i ett plaggs livscykel kommer ifrån tvättning i hemmet. För att få ett förändrat beteende hos 

den allmänna konsumenten behövs det kanske ett agerande och samarbete från regeringens 

och klädindustrins sida (Goworek et al. 2013). Sammanlagt med detta beräknas den årliga 

konsumtionen av kläder ligga på 13 kilo per person varav åtta kilo slängs som hushållsavfall 

(Naturvårdsverket 2016).   

 

Det skrivs allt mer i media om hur du som kund kan bli mer klimatsmart när det kommer till 

att handla kläder och hur du kan förbättra kvalitén i plaggen genom att agera mer hållbart ur 

miljösynpunkt (Elle 2017). Tillika under ett riksdagsmöte som hölls av Centerpartiets 

miljöpolitiska talesperson Kristina Yngwe, där kända bloggare och hållbarhetsansvariga från 

företag i branschen deltog, diskuterade de hållbar konsumtion av mode och inredning.  

Under mötet togs det upp att det idag läggs för stort ansvar på varje enskild konsument samt 

att det borde ses över hur företag och politiker ska kunna göra textilbranschen mer hållbar 

(Zätterberg 2016). Dock anser man att konsumenten är en viktig miljöaspekt på grund av sin 

betydande roll för konsumerandet av produkten och bör därför inkluderas vid utvecklingen av 

hållbarhetsarbetet (Lundblad & Davies 2016). 

 

Faktorerna som ligger till grund för kundens konsumtionsbeteende beskrivs ur olika 

perspektiv. Hiller Connell och Kozar (2014) anser att beteende vid konsumtion påvisar att en 

av de främsta drivkrafterna hos konsumenten är attityd. De medvetna konsumenterna har 

genom sitt personliga beteende förmåga att samverka i miljöfrågor och främjandet av 

problemlösningar. Vidare förklara Holm och Holm (2010) att oavsett om kunden har 

bristande kunskap eller möjlighet att faktiskt resonera kring hållbarhetsfrågor och bidra till 

lösningar genom medvetenhet väljer många kunder att ta en mer neutral form vid det aktiva 

ställningstagande.  
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Under litteratursökningen tolkade vi forskningsstudier kring svenska modeföretag med 

premiumvarumärken som förespråkar kvalité och hållbarhet som begränsad, likaså ur 

kundperspektiv hos premiumvarumärken på den svenska marknaden. Vi tolkade att mode -

och forskningsartiklar generaliserar modebranschens perspektiv kring hållbarhet och 

konsumtion. 

 

1.2 Problemdiskussion   

Problemet som ligger till grund för studien är den generaliserade uppfattningen av hållbarhet 

inom modebranschen. Trots att allt fler av dagens konsumenter på den globala marknaden 

hyser en positiv attityd mot modeindustrins hållbarhetsutveckling, agerar inte alltid kunden 

till främjandet av en hållbar klädkonsumtion (Ozdamar Ertekin & Atik 2015). Mycket av 

detta tyder på att kunden inte förstår innebörden av en hållbar klädkonsumtion då de anser att 

följderna inte direkt påverkar dem (Eckhardt et al. 2010). Dock står det oklart om detta 

beteende talar för hela modebranschen eller kunder från specifika varumärkeskategorier. 

Beroende på hur varumärket profilerar sig, ger det olika förutsättningar för kunden att 

uppfatta värdet av konsumtionen. Dessa förutsättningar bygger på varumärkets immateriella 

och materiella kvalitetsvärden som förmedlas ut till kunden (Dall’olmo Riley et al. 2014). Om 

dessa värden betraktas som otydliga eller avviker från kundens kännedom av 

varumärkesprofilen, kommer de heller inte att tas emot av kunden. Detta medför en intressant 

undersökning huruvida svenska premiumvarumärken förmedlar hållbarhet till sina kunder för 

främjandet av en mer hållbar klädkonsumtion och ger en ökad förståelse av kundernas 

verklighetsuppfattning.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur kunder till premiumvarumärken uppfattar hållbart 

mode genom varumärket.  

 

För att uppfylla syftet ställs följande frågeställningar: 

 

1: Hur förmedlar svenska premiumvarumärken hållbarhet?  

2: Hur uppfattar kunder av premiumvarumärken hållbarhet inom mode? 

3: Vilka ansvarar för en hållbar klädkonsumtion enligt premiumvarumärken och deras 

kunder? 
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1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till den information som framgått i intervjuerna med de utvalda svenska 

modeföretagen. Vidare undersöks inte modeföretagens hållbarhetsarbete eller 

produktutveckling av hållbara produkter. Studien avgränsar sig även helt från jämförelse med 

andra modeföretag på marknaden då studiens syfte är att undersöka premiumvarumärken och 

deras kunder med undantag för det oberoende modeföretaget som tagits med i 

undersökningen. Dock kommer inte svaren gällande det oberoende modeföretaget att 

undersökas närmare. I enkätundersökningen har vi valt att intervjua respondenter utan att ta 

hänsyn till deras kön, kulturella eller ekonomiska status då vi anser ytterligare information 

vara irrelevant för studiens undersökning. Vi har även valt att avgränsa respondenterna till 

kunder hos modeföretagen på den svenska marknaden. Detta för att få en mer aktuell 

verklighetsuppfattning från kunden gällande modeföretagens hållbarhet och varumärkesprofil.  
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Kapitel 2: Metoder 

 
I metodkapitlet beskrivs studiens forskningsansats och referensram. Vidare tar kapitlet upp 

företagsintervjuerna samt enkätundersökningen med konsumenterna.  

 

2.1 Forskningsansats 

Studien är av en induktiv kvalitativ studie med hermeneutisk ansats. Den induktiva och 

hermeneutiska metoden gör anspråk på att förstå och tolka kontexten av det empiriska och 

teoretiska forskningsmaterialet (Bryman & Bell 2015). Resultatet vid en induktiv kvalitativ 

metod ger möjligheter att fånga de berördas verklighetsuppfattning (Peterson 2017). 

Fördelen med en induktiv kvalitativ metod med hermeneutisk ansats är att den påvisar 

uppdaterad kunskap ur nya perspektiv och ökar därmed förmågan att förstå och ger fler 

möjligheter till nya idéer och problemlösningar. Nackdelen är att den saknar en 

naturvetenskaplig realitet då metoden bygger på de berördas verklighetsuppfattning, tolkning 

och erfarenhet snarare än konkret fakta och statistik. De mångsidiga konsumenternas beteende 

är inte av fakta utan är beroende av personliga tolkningar och erfarenheter vid tillämpningar. 

Detta gäller även den induktiva processen där en generalisering av observationer eller egna 

erfarenheter. Metoden gör att datainsamlingen ger ett mer självtolkande och ett generaliserat 

resultat än statistisk bevisning (Bryman & Bell 2015). Då studien undersöker både 

modeföretagens syn på hållbart mode samt konsumentens beteende och uppfattnings av 

företagens hållbarhetsinformation, anser vi att den kvalitativa metoden är mest relevant då 

den innefattar en fördjupad undersökning eller analys av ämnet som tolkas ur ett subjektivt 

perspektiv. Vi ser en kvalitativ metod som relevant för studien då ämnet som studeras är i 

relation till vår verklighet (Eklund u.å.) och är i betydelse för framtiden. Anskaffningen av det 

empiriska materialet grundar sig i vårt privata kontaktnät som har lett till ett möjliggörande av 

intervjuer med modeföretag samt enkätundersökning. Vidare har intervjuerna med 

modeföretagen genomförts med semistrukturerad struktur vilket har bidragit till djupare 

dialoger och vidareutvecklade svar av företagen själva. Tillika studiens val av kvalitativ 

metod, ingår en avvikelse från studien för enkätundersökningen där det empiriska materialet 

utger svar genom statistiska diagram(se 4.2 Resultat: Enkätundersökning). Vidare analyseras 

kvantitativa data kvalitativt (Trost 1994) ur en hermeneutisk ansats. Forskningsstudie av en 

kvalitativ metod skall leverera ett hållbart resonemang samt presentera tänkbara tolkningar 

genom väsentliga argument som uppfyller syftet. Vi är medvetna om att studiens slutsats inte 

är tillförlitligt eller applicerbart i en större skala. Studien ökar endast förståelse för de faktorer 

som ligger till grund för problemet, hur verklighetsuppfattningar kan tolkas och uppfattas, 

samt möjliga lösningar eller svar på problemet (Thomsson 2014).  
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2.2 Teoretisk referensram  

Den litteratur och de artiklar som använts i studien är böcker, forskningsartiklar och utvalda 

artiklar från modetidningar med fokus på hållbarhet. Ämnena grundar sig på affärsverksamhet 

inom mode och samhällsvetenskap och ger en fördjupad inblick om konsumenten, hållbarhet, 

miljön och konsumtionsbeteendet. 

 

2.3 Empirisk referensram   

För att uppfylla studiens syfte har vi samlat in data enligt induktiv kvalitativ metod med 

avvikelse för enkätundersökningen som nämnts ovan. Den kvalitativa metoden ger utrymme 

för en djupare förståelse för olika beteenden i ett mer detaljerat sammanhang (Bryman & Bell, 

2013). Den empiriska referensramen innehåller intervjuer med företagen som har genomförts 

utifrån semistrukturerad metod. Enligt Bryman och Bell (2015) är de semistrukturerade 

intervjuerna baserade på en så kallad intervjuguide. Denna intervjuguide är en lista med 

specifika frågor som omfattar ämnet samt följdfrågor för vidareutveckling av svar. Frågorna 

som ställs är av samma eller liknande frågeformuleringar beroende på vad som är relevant för 

den enskilda intervjun. De semistrukturerade intervjuerna med modeföretagen innebär att de 

själva får, med egna ord och situationsuppfattning, föra intervjun vidare i hur de vill förmedla 

hållbarhet ut till kunden och hur deras hållbarhetsutveckling ser ut.  

 

För att kunna undersöka huruvida modeföretagens information uppfattas, innefattar studien en 

enkätundersökning gällande hur kunderna tolkar och tar emot denna information. Kunderna 

anger deras svar genom enkätundersökningen gällande uppfattning kring modeföretagens 

hållbarhet och eget omdöme vid klädkonsumtion. Vidare ställs frågor kring medvetenhet 

gällande klädkonsumtion, marknadens utbud av hållbarhetsinformation samt kvalitets och 

hållbarhetsfrågor. Resultatet från enkätundersökningen tolkas utifrån respondenternas 

verklighetsuppfattning om den hållbarhetsinformation som de anser att modeföretagen 

förmedlar.   

 

2.4 Urval av modeföretag 

Urvalet av modeföretag är svenska produktutvecklande varumärkesleverantörer som står på 

marknaden som premiumvarumärken. Vi har valt att kontakta modeföretag som anses ha en 

betydande roll för hållbarhet genom produktutveckling som förespråkar den svenska 

modebranschen. Vi anser att de har utvecklade varumärken som ger kunden både materiella 

och immateriella mervärden. Dessa värden tilltalar kunder som söker sig till kvalitativa 

produkter. Vi har fått chansen att kontakta dessa företag för intervju gällande deras 

hållbarhetsutveckling. Intervjuerna genomförs i form av frågeformulär via personligt möte, 

telefonmöte och mail (närmare beskrivning av intervjun delges under rubriken 

företagsintervju).  
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Nedan delges en kort beskrivning av studiens deltagande modeföretagen 

 

Företag A - Svenskt modeföretag som tillverkar skjortor formade av svenskt hantverk med 

fokus på kvalité, innovativ design och mångsidig stil. Finns idag representerade på ett 50- tal 

marknader i några av världens mest exklusiva butiker.  

Företag B - Svenskt modeföretag grundat i Stockholm. Deras kollektioner är för dam och 

herr och kombinerar enastående mode med funktion. De distribuerar idag till över 35 länder 

världen över. 

Företag C - Svenskt modeföretag för herrkonfektion med fokus på gediget hantverk, detaljer 

och stil. Har flertal återförsäljare runt om i Europa och flagship stores i Stockholm och 

Göteborg. 

Företag D - Svenskt modeföretag med fokus på funktionella regnkläder med stil och kvalitet 

för herr, dam och barn. De har flagship stores i Stockholm och New York samt återförsäljare i 

över 25 länder världen över. 

 

2.4.1 Företagsintervju 

Företagens representanter som deltagit i intervjun erhåller befattningar inom företagen som 

CSR Coordinator, CSR Manager, Sales Manager, CEO och Sustainability developer.  

Vi anser att representanterna har givit relevant och lukrativ information för undersökning av 

problem och syftet genom pålitlighet och äkthet för den empiriska referensramen.   

Modeföretagen har mottagit intervjufrågorna via mail, i samband med telefonmöte eller 

personligt möte. För att företagen skulle ge deras perspektiv på sin verklighetsuppfattning i 

ämnet, använde vi oss av semistrukturerad teknik vid intervjuerna. Fördelen med en 

semistrukturerad intervju är flexibiliteten av datainsamling då företagen själva styr intervjun 

utifrån grundfrågorna och kan därmed tillföra en mer autentiskt materialanskaffning.  

Frågeställningen innefattar samma grundfrågor men då varje företagsintervju är unik har 

frågor blivit anpassade efter våra observationer av vad företaget förmedlar utåt.  Det 

insamlade materialet har tagits emot och behandlas med respekt och uppskattning ur 

företagets perspektiv. I resultatdelen presenteras de grundfrågor (se tabell 1) och svar 

företagen har avgivit med utrymme för varje enskilt företags åsikt och vidareutveckling av 

frågan. Då modeföretagen är anonyma i studien redovisas inte det fullständiga materialet från 

intervjuerna men finns dokumenterade om vidare information önskas. De grundläggande 

frågorna vi har ställt till företagen är följande; 

 

 Hur ser företaget på hållbarhet  

 Vad innebär hållbar klädkonsumtion  

 Hur förmedlas hållbart konsumerande  

 Har kunden något ansvar vid klädkonsumtion  

 Hur kommunicerar företaget hållbarhet ut mot kund 

 Är kunden delaktig i hållbarhetsutvecklingen  

 Använder ni er av budskap om hållbart konsumerande vid reklam för varor eller 

märket  
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 Utbildar ni er personal/säljare och återförsäljare ang. hållbarhet 

 

2.5 Urval av respondenter 

Enkätundersökningen har gjorts för att tillgodose studien med information kring hur kunden 

till modeföretagen uppfattar deras hållbarhet genom varumärket. Urvalet av respondenter för 

enkätundersökningen innefattar personer som har mer än kännedom av företagen samt att de 

aktivt konsumerat hos en eller flera av företagen det senaste året. Detta för att öka relevans 

och trovärdighet i respondenternas svar gentemot företagens hållbarhet. För att 

respondenterna ska kunna svara sanningsenligt är de anonyma samt oidentifierbara vid deras 

deltagande. Urvalet av respondenter utgår från våra kontakter som är utvalda för att få en 

tydlig och trovärdig undersökning och statistiska resultat. Respondenterna valdes utifrån ett 

sannolikhetsurval (Hagevi & Viscovi 2016). Därmed har det gjorts ett systematiskt urval i 

form av respondenter som är kund till två eller fler av varumärkena. Urvalet blir därmed 

representativt för studien (ibid).  

 

2.5.1 Enkätundersökning   

Studiens enkätundersökning är ett kvantitativt internetbaserat frågeformulär med 31 stycken 

frågor som har skickats ut genom våra kontaktnät den 3 maj 2017. I enkätundersökningen har 

61 stycken respondenter deltagit. Rangordningen av frågorna är utifrån den så kallade ”tratt-

tekniken” som börjar med mer generella frågor kring ämnet och tar sedan vid specifika frågor 

angående modeföretagen (se bilaga 1). Vi anser att denna teknik gör enkäten mer förståelig. 

Frågorna är konstruerad med fasta svarsalternativ och flervals möjligheter där ett av 

svarsalternativen är således ”övrigt svarsalternativ”. Det betyder att respondenter kan besvara 

frågan med egna ord och åsikt vilket leder till en jämnare svarsfördelning. Fasta 

svarsalternativ ger en trygghet hos respondenten då de blivit tilldelade svarsalternativen. Detta 

underlättar även för undersökningen då svaren blivit formulerade på ett önskvärt sätt för 

denna studies analys och sammanställning av statistiska resultat (Hagevi & Viscovi 2016). Vi 

har valt att endast använda oss av angelägna svarsalternativ till frågorna då detta ger 

uttömmande svar som mäter information avsedd för studien. Likaså bidrar tydlig och koncis 

formulering kring frågorna till korrekt uppfattning som minimerar oklarheter hos 

respondenterna (ibid). I enkätundersökningen har vi valt att ta med ett oberoende modeföretag 

som svarsalternativ vid de specifika frågorna gällande företagen. Det oberoende företaget 

betecknas som “Företag X”. Modeföretaget är av anledning att undvika möjligheten att kunna 

svara ”inget” på flera av frågorna då det inte bidrar med betydelsefull information till studien. 

Det oberoende företaget är valt utefter deras utåtagerande hållbarhetsutveckling som 

involverar kunderna till bättre val vid konsumtion. Detta ger oss möjlighet att kunna analysera 

kundens uppfattning kring kommunikation vid hållbarhet. I enkätundersökningen verkställer 

alla respondenter som anonyma då studiens resultat inte ser till den personliga identiteten utan 

endast en generaliserad uppfattning kring ämnet. Frågorna i enkätundersökningen beträffande 

modeföretagen och deras identitet finns dokumenterade men kommer inte att anges i studien. 
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Respektive respondent har i enkätundersökningen angivit sina svar efter uppfattning gällande 

företagen vid deras namn men delges som en variabel i studien för total anonymitet. 

Respondenternas svar i studien gällande företagen anges därmed efter företag A, B, C och D. 

Enkätundersökningen innehåller 31 frågor varav 20 stycken är generella och 11 stycken är 

specifikt inriktade på företagen som är delaktiga i studien. Val av antal frågor i enkäten ligger 

till grund för den breda utsträckningen av de olika företagens inriktningar inom mode och 

varumärkesprofilering. Antalet frågor till respondenterna är många men anses vara väsentliga 

för en mer trovärdig och pålitlig kvantitativ studie. I resultatdelen har vi valt ut de frågor som 

anses med användbara för att uppfylla syftet och som för en diskussion mellan företagens och 

respondenternas svar. Likaså då enkätundersökningen har en bred utsträckning av företag med 

olika inriktningar inom mode har vi valt att inte definiera en specifik prisklass utan ger en 

generell tolkning av medel till hög prisklass. Det har tagits hänsyn till att den generella 

konsumenten tolkar kostnaden på produkter olika och väljer därför att underlätta för 

respondenten genom att skriva med vilka företag de skall ha i beaktandet gällande produkt 

och pris. 

 

2.6 Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet och validitet anses vara två viktiga kriterier för bedömningen av kvalitén på 

forskningen. Dock menar Bryman och Bell (2013) på att reliabiliteten och validiteten har 

lägre betydelse för den kvalitativa forskningen då de verktygen är menade för den kvantitativa 

forskningen. Reliabiliteten bedömer hur tillförlitlig studiens resultat är i relation till resultat av 

tidigare studier beträffande samma forskning (Bryman & Bell 2015). Validitet eller giltighet 

mäter den avsedda frågan eller observationens korrekthet. Det vill säga att man svarar på den 

ställda frågan och inte genom felformuleringar eller negationer får svar på annat än vad frågan 

var avsedd för (Trost 1994). Bryman och Bell (2015) anser därför att denna bedömning är mer 

lämpad för kvantitativ forskning med statistisk sannolikhet då kvalitativ forskningsresultat 

beror på den enskildas tolkning och uppfattning av frågan. Flera författare och forskare anser 

att validitet har en tydligare koppling till kvantitativ forskning och att intern validitet som 

motsvarar tillförlitlighet (ett av de fyra kriterier inom pålitlighet som mäter kvalitativ 

forskning) är mer lämpad för kvalitativa metoder. Trovärdigheten mäter sannolikheten i 

frågan eller i resultatet (Bryman & Bell 2015). Diverse författare och forskare har dock olika 

uppfattning huruvida bedömningskriterierna reliabilitet och validitet kan appliceras på 

kvalitativ forskning. Författare och kvalitativa forskare använder delvis termerna reliabilitet 

och validitet som kriterier vid bedömning. Andra författare och forskare anser dock att 

kvalitativ forskning bör utvärderas genom andra kriterier som motsvarar intern och extern 

reliabilitet och validitet. Dessa alternativa termer benämns som pålitlighet och äkthet. 

Pålitligheten är uppbyggd genom fyra kriterier: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftelse förmåga (Bryman & Bell 2015). 

 

För att studiens empiri skall kunna mätas mer tydligt och ge ett mer trovärdigt resultat 

används bedömningskriterierna pålitlighet och äkthet vid datainsamlingen från intervjuerna 



 
16 

med modeföretagen och enkätundersökningen med kunderna. Datainsamlingen från 

modeföretagen utför genom anonyma semistrukturerade intervjuer vilket vi anser ger mer 

pålitligt och autentiskt material. Likaså beträffande enkätundersökningen då respondenterna 

är anonyma i sitt deltagande ges ett mer pålitligt och autentiskt material.  

 

2.7 Källkritik  

Under studiens gång har det förts ett kritiskt granskande mot forskningens teoretiska 

referensram och dess applicering. Källkritiken som genomsyrar hela den teoretiska 

referensramen tar hänsyn till de vetenskapliga artiklarnas breda segment av produkter, 

modeföretag och geografisk positionering. Vi har genom detta fokuserat på informationen 

som är av relevans för vår studie då flertal av artiklarna generaliserar marknadens segment, 

studerar kunden på internationella marknader samt inriktas mot fast fashion och luxury 

fashion brand. Detta för att tillföra en pålitlighet och äkthet i vår studies teoretiska 

referensram och resonemang. 

 

2.8 Litteratursökning  

Vi har tagit del av publicerade vetenskapliga forskningsartiklar som har hämtats från 

Högskolan i Borås databas Primo, som vi anser vara trovärdiga och tillförlitliga för vår 

uppsats underlag och undersökning. Vid användning av dessa vetenskapliga forskningsartiklar 

har vi likaså tagit hänsyn till innehåll som riktar sig mot hela modebranschens marknad och 

textilindustri. Den teoretiska referensramen är uppbyggd genom vetenskapliga artiklar från 

bland annat Journal Business Research, Journal of Fashion Marketing and Management och 

Journal of consumer behaviour. Detta har gett grundläggande kunskap för studiens 

huvudämnen modekonsumtion, konsumentbeteende vid mode, textilindustrin samt 

företagsperspektiv av modebranschen. Den teoretiska referensramen innefattar både 

forskningsartiklar som ser till den generella konsumentens beteende och syn på hållbarhet 

men även forskning kring dyrare varumärken och konsumenterna till detta utbud. Litteraturen 

är inte begränsad till den svenska marknadens konsumenter utan den globala marknaden. Vi 

har byggt vår teoretiska referensram på artiklarna genom sökord som sustainable fashion, 

slow fashion, fashion consumption, fashion consumption behaviour, fashion consumer 

behaviour, product development, brand indentity, communication in the fashion industry.  
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Kapitel 3: Teori 

I kapitlet presenteras tidigare forskningsmaterial som är uppdelat efter tre huvudkategorier: 

konsumtion, konsument och kommunikation som ska ge en ökad förståelse för studiens syfte 

och problem. 

 

 

3.1 Konsumtion 

3.1.1 Förmedling av hållbar klädkonsumtion 

Slow fashion som idag även benämns som hållbart eller etiskt mode hänvisar till en mer 

långsam produktutveckling av en produkt med hög kvalité och en produktion med hänsyn till 

de mänskliga och naturliga resurserna. Hållbart mode värdesätter aktörer i 

produktutvecklingens möjliggörande som tillverkarnas levnad och säkerhet samt material och 

beredningarna från fiber till bortskaffande. Cataldi (2013) menar att hållbart mode ger upphov 

till lukrativa fördelar som förstärker modeföretagens ekologiska och sociala systemprocesser. 

Man menar även på att hållbart mode är mer fördelaktigt för befolkningen, då man tar hänsyn 

till de sociala och miljömässiga faktorerna vid produktion och konsumtion. Hållbart mode 

tillgodoser även individer ett hälsosammare och känslomässigt rikare liv då genom ett 

uppmärksammande av omvärldens påverkan. (Cataldi 2013)  

 

I en studie av Achabou och Dekhili (2013) påvisar de att denna uppmärksamhet från 

konsumenterna har tillfört ett positivt inflytande hos modeföretagens produktutveckling som 

är i framkant för främjandet av en mer hållbar konsumtion. Det påvisas dock att 

konsumentens attityd gentemot uppmärksammandet av situationen är större än det faktiska 

agerandet vid konsumtionen. Konsumenterna menar på att för att denna konsumtion skall tas 

vid ställs villkor på företagen för att en positiv koppling mellan CSR och konsumtion skall 

påvisas. Dessa villkor innefattar stöd av företagens utveckling av social, miljömässig och 

ekonomiskt ansvar, produkter av hög kvalité och ett pris motsvarande kvalitén. Utifrån dessa 

villkor sammanställde Achabou och Dekhili (2013) tre huvudkriterier för en mer påtaglig 

hållbar klädkonsumtion. Det första kriteriet speglar sig i varumärkets anseende och 

produktkvalitet då konsumenten främst förhåller sig till dessa om de skall köpa eller engagera 

sig i hållbarhet och miljöfrågor. Likaså gällande det andra kriteriet då återvunnet material i 

produkten uppfattas negativt av konsumenten. Dock menar konsumenterna på att detta inte 

gäller förpackningar då de ser detta som en positiv tillämpning. För det tredje, och som 

kontrast till denna syn på återvunna material, så ställer de sig positiva till organisk bomull i 

plaggen. Detta då de ser ekologisk bomull som mer miljövänligt och bomull i sig som ett 

kvalitetsmaterial. (ibid)  
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I en studie av Morgan och Birtwistle (2009) görs en undersökning om unga konsumenters 

vanor att slänga kläder, som visar att konsumenterna är mer benägna att behålla dyrare kläder 

även om de inte använder dem längre. Konsumenterna ansåg sig få skuldkänslor av att slänga 

dyra kläder vilket resulterade i att dessa kläder donerades till välgörenhet istället för att 

slängas. Det framkom även att de deltagande är överens om att det finns en allmän brist på 

kunskap om hur och var kläder ska slängas. Undersökningen visade också på att deltagarna 

kan tänka sig att ändra sin klädkonsumtion och beteendet vid hantering av avfall om de var 

mer medvetna om de sociala och miljömässiga konsekvenserna. (Morgan & Birtwistle 2009) 

 

Modeindustrins förhållningssätt till hållbart och ekologiskt skiljer sig från matindustrin där 

transparens och en kortare supply chain underlättar spårbarhet (Beard 2008). Trots att 

konsumenter har ett brett kunskapsförråd gällande hållbart och ekologiskt förs ett större 

engagemang och prioriteringar vid livsmedel då man anser att detta har en direkt påverkan på 

hälsan (Joergens 2006). Matindustrin betecknas därför som mer fördelaktigt för konsumenten 

men innebär nödvändigtvis inte ett självklart val på grund av den högre kostnaden (Hiller 

Connell & Kozar 2014).  

 

3.1.2 Hållbar Produktutveckling 

I Sverige efterfrågas allt fler hållbara och miljövänliga plagg för att bidra till en mer 

klimatsmart livsstil och framtid (Mistra, Future Fashion Report 2013). Trots att 

modeindustrins konsumtion ökar, förbättras likaså den hållbara och etiska 

produktutvecklingen från modeföretagen (Larsson et al. 2013). I produktutvecklingens olika 

stadier fattas de mest kritiska besluten vid kostader, mönsterkonstruktion och design, 

materialval, innovation, prestanda, hållbarhet och kvalitet. En effektiv hållbar 

produktutveckling är ett resultat av ett företags interna strategiska engagemang och inriktning 

mot hållbarhet. Tillsammans med de interna och externa parterna i företagets hållbara 

produktutveckling, anpassas kundvärdet efter slutprodukten (Curwen, Park, & Sarkar 2013). 

Förbättringarna av hållbar och etisk produktutveckling ligger till grund för ett ökat internt och 

externt ansvar gentemot de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna från företagen.  

I takt med klimatförändringar och utvecklade metoder, menar Larsson, Buhr och Mark-

Herbert (2013) att det krävs integration mellan produktutvecklingens aktörer för att ett 

lönsamt resultat skall kunna uppnås, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Författarna 

(Larsson et al. 2013) menar på att med hänsyn till de etiska och miljömässiga förhållandena 

tillförs ett gemensamt och högre värde av hantverket och utvecklingen av produkten. Genom 

det starka samarbetet mellan aktörerna, hyser man positiva förhoppningar till konsumenternas 

ökade intresse, efterfrågan och därmed en marknad för hållbara produkter. Dock innefattar 

inte en ansvarsfull produktion nödvändigtvis en ansvarsfull konsumtion eller ett förändrat 

konsumtionsbeteende hos kunderna. Achabou och Dekhili (2013) menar på att genom 

samarbete mellan företag och kund ökar möjligheterna till en ansvarsfull konsumtion som ger 

ekonomiska fördelarna med företagets utvecklade CSR (social corporate responsibility) 

arbeten. Exempel på förändrat konsumtionsbeteende kan göras genom utbildning, 

bemyndigande och förändring av de redan existerande konsumtionsvanorna. 
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3.1.3 Varumärkesidentitet  

Med avseende för varumärkets koncept kategoriseras de inom modebranschen. Detta innebär 

att alla produkter inom varumärket faller inom samma kategori. Därför är det viktigt med ett 

tydligt varumärkeskoncept dels för företagen med tydliga riktlinjer m en även för 

konsumenten uppfattning och identifiering. Författarna Dall’olmo Riley, Pina, och Bravo 

(2014) menar på att om priset är lägre uppfattas likaså kvalitén och därmed kategoriseras 

varumärkets position på marknaden. Därmed är det viktigt att varumärkets kvalité och status 

är i linje med priset på produkten för att konsumenten enkelt ska kunna bedöma värdet av 

varumärket. Detta resulterar i att en produkt med ett högre pris får ett högre värde och 

klassificeras som mer exklusivt och blir mer personlig för kunden än produkter med lägre pris 

som skapar en större tillgänglighet (ibid). I förhållande till varumärken med fokus på volym, 

har premiumvarumärken en tydlig balans mellan efterfrågan och utbud. Parment (2008) 

menar på att detta resulterar i effektiv distribuering av varor som i sin tur leder till nöjda 

kunder och lönsamhet för verksamheten. De varumärken inom modebranschen som 

kategoriseras med hög kvalité, status och påtagliga kärnvärden är premium- och 

lyxvarumärken. Trots uppenbara skillnader mellan lyx och premiumvarumärken gällande pris 

och exklusivitet i utbud samt kundsegment anser författarna (Dall’olmo Riley et al. 2014) att 

det finns utmärkande likheter, dock på olika nivåer. Kotler och Pfoertsch (2006); Nyström
1
 

(2017) beskriver premiumvarumärken med hög kvalité som genomsyrar hela 

produktionskedjan från design, material och sömnad till presentation av kollektioner.  

Vidare beskriver Nyström (2017) premiumvarumärken med en tidlös design som snarare 

överensstämmer med varumärkets profil än rådande trender. 

Resonemanget kring fast fashion och massproduktion benämns som en ohållbar konsumtion 

med negativ inverkan på miljön och har sedan länge varit aktuellt. Det handlar om att snabbt 

få ut nya kläder på marknaden som ännu snabbare skall bytas ut mot nytt. Denna 

tillgänglighet på nya kläder har gjort att konsumenterna anpassat sitt konsumtionsbeteende 

utan att se till konsekvenserna. Modeföretag och konsumenter av lyxigare produkter har, till 

skillnad från massproducerade, en större respekt för hantverket i produkten som förmedlar ett 

starkare produktvärde. Det gör att de tillämpar mer hållbara tekniker inom produktutveckling 

och kan därmed nå ut med en hållbar marknadsföring för produkten.(Han, Seo, & Ko 2017)  

Till skillnad från fast fashion industrin anpassar modevarumärken med lyxigare produkter, 

hänsynsfullt och kvalitativt sin produktutveckling och marknadsföring till hållbarhet. 

Man menar på att detta är en faktisk parameter som är en anledning till varför dessa 

varumärkens utbud inte belyser sin marknadsföring med enbart hållbar och miljöanpassad 

reklam. Hållbar konsumtion vid fast fashion styrs genom ”organisk bomull” med en förväntad 

begränsad livslängd. Tillskillnad från det utmärkande miljövänliga plagget, styrs köpbeslutet 

hos konsumenten av lyxigare varumärken genom produktkvalitet och varumärkets status. 

(Kong et al. 2016) 

                                                           
1 Axel Nyström Fashion Designer Mailkontakt 2017-05-15  
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Historiskt sätt påvisar konsumtion av dyrare och mer lyxiga varor status och makt. Forskning 

menar på att genom makt ökar inflytandet på andra och genererar till förändring i folks 

beslutsfattande. Konsumtion av dyrare varor ökar likaså konsumentens uppfattning både 

gällande vad som konsumeras och värdet i vad man konsumerar. Detta har resulterat i att 

konsumenterna har högre förväntningar och ställer högre krav på vad de köper, både ur 

kvalitet- och hållbarhetssynpunkt. Produkter som uttalas som hållbara och mer miljövänliga 

uppfattas som mindre attraktiva hos kunden till skillnad från produkter som uttalas med 

kvalité. Dock menar man på att kundernas krav på kvalité och hållbarhet främjar 

modeindustrins hållbara produktutveckling ur miljösynpunkt. (Beckham & Voyer 2014) 

 

 

3.1.4 Definition hållbarhet 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”(Förenta Nationerna 

2012)   

 

I tidningen Elle (2017-02-16) blir Elin Frendberg, VD på Swedish Fashion Council, 

intervjuad om vad hållbart mode är för något idag. Hon förklarar att det finns flera 

hållbarhetsmärkningar som visar om man använt sig av ekologiska eller återvunna fibrer, 

mindre vatten eller kemikalier i produktionen eller grön el i fabriken. Det kan även visa på 

nya affärsmodeller som innefattar ett koncept av att hyra eller leasa plagg eller att plaggen är 

designade för att kunna återvinnas. Som kund kan man även tänka på att köpa plagg som är 

hållbara, vilket betyder att de håller i flera säsonger, både kvalitets- och designmässigt. Hon 

tar även upp att det är viktigt att inte tvätta plaggen varje gång efter användning utan istället 

hänga ut och vädra och välja att punktmarkera fläckar vid behov. (Elle 2017)  

 

3.1.4 Konsumtionens påverkan på miljön 

Enligt Living Planet Report 2012, är den genomsnittliga globala konsumtionen 50 % över 

jordens kapacitet (Hiller Connell & Kozar 2014). Människans konsumtion är ett beteende som 

därmed inte anses vara hållbart. Jordens resurser som vatten, land, skog och energi försätts i 

ett kritiskt tillstånd. Hiller Connell och Kozar (2014) menar på att föroreningar och avfall, 

samt mängden naturresurser som förbrukas vid konsumtion, är de faktorer som har högst 

påverkan på miljön. Naturvårdsverket (2016) hänvisar till att hela livscykeln av produkten 

från tillverkning till omhändertagande av avfall för en påverkan på miljön. Även om jordens 

naturliga system har möjlighet att rena och återställa sig från föroreningar, så kan den inte ta 

sig an den extrema kvantitet kemikalier och avfall från den globala produktionen. All 

produktion bidrar till nedbrytning av ekosystemet och detta gör att konsumtionsbeteendet av 

kläder inte är hållbart för miljön. Detta betyder att så länge detta konsumtionsbeteende 
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förekommer, kvarstår konsekvenserna av föroreningar på jordens ekosystem (Hiller Connell 

och Kozar 2014).  

Under 2000-talet har man gått från att använda högre temperaturer på tvättvattnet till lägre 

temperaturer och tvättmaskinerna har designats om så att de inte ska dra lika mycket energi. 

Trots detta så är konsumenten svårövertalad att ändra sitt beteende, Joergens (2006) menar på 

att konsumenten kan övertalas att sänka temperaturen vid tvättning av plagg om denne få en 

signifikativ anledning och motivation till varför. Enligt studie av Shove (2004) tvättar vi 

kläder mer frekvent på grund av vana snarare än behov. Detta stärks av en studie från Slater 

(2003) kring konsekvensen av vår nuvarande fascination av renlighet så tvättas kläder allt 

oftare än vad som är nödvändigt till förmån för hälsa och hygien (Goworek et al. 2013).  

 

3.2 Konsumenten 

3.2.1 Konsumtionsbeteende 

Konsumenternas ökade medvetenhet och kunskap om hållbara och miljömässiga åtagande 

inom modeindustrin, kan generera till positiv och fördelaktig attityd mot en hållbar 

konsumtion. Dock stämmer inte alltid konsumtionsbeteendet som berör personliga 

värderingar, intentioner och ett aktivt agerande överens med varandra. Vad som menas är att 

trots att konsumenterna uppmärksammar och visar förståelse av information kring etiskt och 

hållbart konsumerande genererar inte detta automatiskt till ett förändrat konsumtionsbeteende. 

Forskning menar på att dessa faktorer konstaterar ett gap vid beteende. Detta så kallade “gap” 

mellan att uttrycka attityd, avsikter och beteende som intensifieras när fokus baseras på socialt 

önskvärda beteenden som inte uppfylls (Eckhardt, Belk & Devinney 2010). Avståndstagande 

vid förändrat konsumtionsbeteende kan ge svar på kundernas generellt låga kunskap om 

hållbarhet och miljöfrågor inom mode -och textilindustrin. Man menar på att detta grundar sig 

i bristande kunskap samt felaktig information hos konsumenter. Ett vanligt exempel är att 

kunden ser syntetmaterial som dåligt och bomull som bra, istället för att ta helheten av 

produktionen eller plaggets livscykel i beaktning. Detta hämmar inte bara hållbar 

produktutveckling utan även tillgänglighet på marknaden (Hiller Connell & Kozar 2014). 

Eckhardt et al. (2010) menar dock på att gapet vid attityd och beteende kan uppstå genom 

strävan efter nya trender och mode som speglar sig i konsumentens identitet. Detta skall 

därför vara en av anledningarna till varför konsumenternas drivkraft vid konsumtion av plagg 

styrs efter stil och trender och inte efter egna värderingar kring hållbarhet.  

 

Konsumenten kan beskrivas som hedonistiska individer som styrs av impulsiva och 

emotionella köp. Trots att en stor del av konsumenterna är medvetna om de negativa 

konsekvenserna som tillkommer prioriteras ändå inte hållbarhet eller miljövänlig material vid 

konsumtion. Man menar på att värdet av plagget måste ha högre betydelse än hållbarhet för 

att det ska köpas (Holm & Holm 2010). Joergens (2006) menar även på att bättre 

konsumtionsval innefattar en hållbar attityd där konsument tar hänsyn till att köpa färre och 
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mer kvalitativa plagg, som har längre livscykel. Detta kanske inte anses vara det mest 

miljövänliga sättet, men det är en effektiv metod att motverka svinn av kläder. 

 

För att modebranschen ska bli mer hållbar krävs det inte bara att modeföretagen blir mer 

miljövänliga utan även att konsumenten får kunskap och ökad förståelse. Dock menar Hiller 

Connell och Kozar (2014) att kunskap inte är en synonym för beteende då konsumentens syn 

på de miljömässiga fördelarna inte genererar till ett agerande men kan öka förutsättningarna. 

Om kunskapen och informationen uteblir, bildas ett “gap mellan hållbar konsumtion och 

konsumentens attityd vilket menas på att förmedlingen av hållbar klädkonsumtion är en 

grundläggande faktor. Kunskapen ger tillgång till erfarenhet och relevans i informationen som 

ger förändrad attityd till konsumtion (Kong, Ko, Chae och Mattila 2016). Men vad ingår i 

denna kunskap? Enligt Kong et al (2016) behöver kunden vara medveten om vilka produkter 

som produceras på ett miljövänligt sätt samt få ökad förståelse kring de miljömässiga- och 

sociala aspekternas för- och nackdelar. Detta för att underlätta för konsumenten att förstå hur 

de ska använda sig av informationen. Effektiv kunskap till kund skulle avse potentiella 

kostnadsfördelar med energieffektivitet och social kunskap vilket skulle innebära ökad 

förståelse för motiv och avsikter (ibid).  

 

Konsumentens beteende är dock komplext då varje individ har olika kunskapsnivåer, 

tolkningar, egenskaper och förutsättningar vid generell klädkonsumtion. De har även olika 

kunskap inom de hållbara och miljömässiga aspekterna. Dock är det bekant att hög 

kunskapsnivå och medvetenhet gällande den negativa miljömässiga påverkan, inte 

nödvändigtvis innefattar ett hållbart köpbeteende även om individen har ökade förutsättningar 

för främjandet. (Hiller Connell & Kozar 2014)  

 

Det har föreslagits att kundernas attityd mot en mer hållbar klädkonsumtion skulle lättare 

kunna förändras om modeindustrin jobbade tillsammans mot samma mål på regeringsnivå och 

att detta skulle ge mer information om hållbarhet från media och internet. Det föreslogs också 

att inspiration och intresse kunde väckas genom varumärkens kampanjer om hållbarhet. 

Förtroendet för företagen inom industrin skulle vara större om de märkte varor med mer 

pålitliga hang-tags som framtagits tillsammans med regeringen och industrin och att detta är 

ett kvitto på att de då jobbar mot samma mål(Goworek et al. 2013). Huruvida modeföretagen 

kan motivera och påverka konsumenterna till en mer hållbar, etisk och miljömässig 

konsumtion kräver i första hand ett behov att fylla där konsumenterna ska attraheras av 

produktens egenskaper och utmärkande fördelar. Parametrarna som styr konsumenter i 

allmänhet är fysiska, känslomässiga och psykologiska behov. Chan och Wong (2012) hävdar 

att vid tillgodoseende för dessa behov, kan ett främjande av hållbar konsumtion genom 

marknadsföringsstrategier uppnås. 

 

3.2.2 Konsumentens syn på hållbarhet 

För att konsumenten ska kunna agera mer etiskt rätt och hållbart vid konsumtion krävs 

uppoffring från konsumenten. Dessa uppoffringar innefattar ett aktivt deltagande och ett mer 
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ansträngt beteende med eventuella kompromisser gällande design och varumärke samt högre 

priser och tid. Trots att konsumenterna är medvetna om de negativa konsekvenserna och 

påföljderna av den oetiska produkten, tas de inte alltid till hänsyn. Författarna (Eckhardt et al. 

2010) menar att resultatet av medvetenhet kan medföra en attityd av ignorans gällande de 

etiska och miljömässiga förhållandena. Likaså då konsumenten väljer att agera i god tro för 

att framstå som en ”god människa” som visar sympati och konsumerar emotionellt. Trots 

denna uttryckta attityd väljer konsumenterna att förhålla sig till ursäkter för att undvika ett 

ansvarstagande trots uppmärksammade fall som påverkat dem känslomässigt. Enligt Eckhardt 

et al. (2010) anser sig större delen av konsumenterna inte ha ett ansvar vid konsumtion utan 

bör anskaffas genom lagstiftningar eller ligga i intresse för institutioner att möjliggöra etiska 

konsumtionsval för att minimera kraven på den enskilda konsumenten.  

 

Många av dagens konsumenter hyser en positiv attityd och ett främjande gentemot en mer 

hållbar produktutveckling och konsumtion. Dock menar Goworek et al. (2013) att många 

konsumenter upplever sig som handfallna vid ett agerande när det kom till hållbarhetsaspekter 

i samhället. De menar på att konsumenten inte känner att information genom marknadsföring 

från modeföretag är tillförlitlig och därmed inte sanningsenlig. Som lösning på problemet till 

förändrat beteende hos konsumenten hänvisar man till ett agerande och samarbete från 

regeringens och klädindustrins sida. Detta då konsumenterna anser att tydliga direktiv och 

förståelse till valmöjligheter skulle resultera i ett mer hållbart konsumerande(ibid). 

 

Han, Seo och Ko (2017) hänvisar främst till konsumenter av lyxigare produkter vid 

främjandet av en hållbar konsumtion. Detta då de menar på att konsumenternas attityd mot 

hantverket i lyxigare produkter till skillnad för massproduktion, hanteras med ett högre värde. 

Konsumenterna för likaså en större tillit till dessa varumärken genom deras givna kvalité och 

upplevelse. Då konsumenten värderar produkten mer exklusiv och värdefull, konsumeras den 

även mer hållbart.  

 

3.3 Kommunikation 

3.3.1 Kommunikation i modebranschen  

För att bättre förstå kommunikationen av information inom modebranschen, behöver man ta 

konsumentens perspektiv i beaktning. Kommunikation transporteras direkt och indirekt 

mellan individer, sociala grupper och socio-kulturella kontexter. Digniteten i 

kommunikationens innehåll är kopplad till företagen som producerar kläderna, återförsäljare, 

reklambyråer och media. Detta kallas för en mångsidig etnografi och tillåter konsumenter och 

marknaden att ses som beroende av varandra, än två motsatser. När man studerar konsumtion 

är månsidig etnografi till stor hjälp då den bidrar till större förståelse i hur kulturella 

sammanhang är uppbyggda och medskapande av olika faktorer hos marknadsförare och 

konsumenter. Man får också förståelse i hur kommunikation av mode cirkulerar och förändras 

(Ekström 2010). Kommunikationen avspeglar en livsstil där man fångar mottagaren med ett 
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helhetskoncept som ska förmedla en historia att identifiera sig med. Då livsstilen grundar sig i 

varumärkesprofilen skiljer sig kommunikationen åt mellan varumärkena (Soloaga & Guerrero 

2016). Modeföretagens varumärke och marknadsföring genererar till varumärkesidentiteten 

och dess position på marknaden. Författarna (Solér, Baeza & Svärd 2014) menar även på att 

kommunikationen och relationen mellan företag och konsument grundar sig i det materiella 

och immateriella värdet. Detta betyder att genom ett varumärke med utmärkande kärnvärden 

kan kunden identifiera sig och sina behov. Likaså uppfattar kunden det värde varumärket 

sätter på produkten som i sin tur förs vidare. Genom att kunden uppfattar ett tydligt och starkt 

immateriellt värde och identifierar sig genom varumärket och produkten, ökar företagets 

fördelar till att produktutveckla mer hållbart genom en diskret kommunikation då företaget 

vet vad som tilltalar sin kund. Kommunikation genom varumärket skapar en önskvärd 

riktning med tillgänglighet för de tilltalade kunderna(Solér, Baeza & Svärd 2014). Soloaga 

och Guerrero (2016) menar även på att de mer lyxiga varumärkena kommunicerar genom 

känslomässiga argument där meddelandet förmedlar en mer personlig och karaktäristisk 

livsstil med hänsyn till egna värderingar och ideal. Utifrån företagets perspektiv genererar 

detta till en starkare relation till kunden som därmed höjer värdet av produkten (Beckham & 

Voyer 2014). Han et al. (2017)  anser dessutom att relationen mellan varumärket och kunden 

stärks genom värdet och betydelsen av hantverket och den kvalitativa hållbarheten som 

varumärken av hög kvalité har. Den förstärkta relationen till varumärket och produkten skapar 

minnesvärda upplevelser för kunden. Denna minnesvärda upplevelse som konsumenten får 

kring produkten och varumärket hjälper företaget att stärka inriktning och orientering vid en 

hållbar produktutveckling. Det påvisas även genom studier att ju högre värde och rykte ett 

varumärke har, desto lättare kan företag genom kommunikativa marknadsföringsstrategier, 

tydligare utveckla hållbarhet i deras supply chain (Khurana & Ricchetti 2016). 

 

3.3.2 Encoding/Decoding 

För att kunden ska uppfatta företagets information korrekt måste meddelandet ha relevans och 

vara ömsesidigt bekräftat för utbud och efterfrågan samt sändas genom den kanal, online eller 

offline, som kunden finns tillgänglig på. Vid ofullständigt budskap kan kommunikationsflödet 

mellan företag och kund begränsas i dialogen då varumärkets identifiering avviker och 

kunden kan uppfatta meddelandet som inkonsekvent (Soloaga & Guerrero 2016).  

Ett kommunikationsflöde via medier kan illustreras med Stuart Halls kommunikationsmodell 

encoding/decoding (se figur 1). Modellen beskriver hur man genom olika strukturella 

förbindelse i kommunikationsled kodar och avkodar ett meddelande mellan sändaren, 

meddelande och mottagare. Sändaren kodar ett meddelande med specifikt innehåll som han 

vill att mottagaren ska uppfattas. Hall et al. (1991) påvisar att meddelandet måste vara kodat 

på rätt sätt för att det ska kunna avkodas rätt. Har mottagaren fått felaktigt eller tvivelaktig 

information saknar meddelandet betydelse. Denna betydelse skapas genom sändarens och 

mottagarens samma referensram. Modellen lägger även stor vikt på meddelandeutbytet då 

Hall et al. (1991) menar på att meddelandet behöver anpassas och sändas ut genom den 

kommunikationskanal som mottagaren är disponibel på. Då man anpassar meddelandet 

genom mediers kommunikationskanaler innebär detta att sändarens betydelse (meaning 1) och 
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mottagarens betydelse (meaning 2) inte är identiska men har liknande värde och budskap (se 

figur1). Då det huvudväsentliga är att meddelandet uppfattas korrekt utifrån de förutsättningar 

mottagaren har och får. Hur mottagaren sedan väljer att avkoda meddelandet är beroende på 

referensramen genom personliga erfarenheter, sociokulturella och ekonomiska status. Detta 

innebär att meddelandet som skickas mellan två parter kan både vara varumärke och kund 

men även två interna parter inom verksamheten. Avkodningen av meddelandet kan göras 

utifrån tre val; Uppfattar mottagaren budskapet efter samma referensram och agerar efter 

denna, avkodar och förstår meddelande men agerar efter egna regler eller avkodar genom 

annan referensram än sändarens och uppfattar inte meddelandet.(Hall et al. 1991)  

Tse (2014) knyter an till kommunikationsmodellen (se figur 1) då han applicerar den på 

modebranschens kodade kommunikation genom visuell reklam och vikten av budskapet. 

Visuell kommunikation kan vara förmedling av en känsla genom ett plagg som driver kunden 

till köp. Ur ett produktperspektiv behöver produkten vara kodad med samma information från 

produktutvecklingen till marknadsföringen för att produktens ”betydelse” ska vara tydlig i 

hela processflödet. Ett tydligt processflöde skapas i sin tur genom samspel mellan aktörer som 

designer, stylister, fotografer och grafiska illustratörer för att mottagaren vid avkodningen 

skall uppfatta produkten korrekt och tilltalas genom identifiering (Tse 2014). Även om 

budskapet har en genomgående betydelse påverkar också kommunikationskanalen 

mottagarens tillgänglighet då olika kunder till olika varumärken pratar annorlunda språk. 

Vidare tar även Tse (2014) upp aspekten av kringliggande faktorer som påverkar mottagarens 

avkodning vid mode som de estetiska, kulturella och sociala.  

 

 

  

 

 

 

Figur 1: Stuart Halls kommunikationsmodell. Hall. S, Hobson, D., Lowe, A., Willis, P. (1991) 
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Kapitel 4: Empiriskt resultat 

 
I det empiriska resultatet presenteras intervju med företag och enkätundersökning hos 

konsumenter. De frågor och svar som presenteras från intervju med företagen är de som har 

ansetts ha gett högst betydelse för studien. 

 

4.1 Resultat: Företagsintervjuer 

Modeföretagen kontaktades i slutet på mars och början av april. Inom företagen fick vi 

kontakt med personer av befattning Organization Development Coordinator (CSR 

Coordinator), Quality & CSR Manager, Sales Manager och CEO. Intervjuerna gjordes via 

personligt möte, mailkontakt och via telefon. Personligt möte skedde med Företag A i april 

likaså telefonmötet med företag B. Vi fick in svar från mailkontakt med företag C och D i 

mitten och mot slutet av april. Under studiens gång har vi haft återkommande kontakt med 

företagen. Nedan följer resultatet av intervjuerna med modeföretagen. 

 

 

– Ser företaget efterfrågan på hållbart mode? 

Företag A, B och D hänvisar till kundens efterfrågan på hög kvalité. Likaså övrig efterfrågan 

på specifika produkter som företagen förhåller sig till för att leverera en högkvalitativ 

produkt. Företag B menar även på att hållbarhetsarbete inte är ett lockbete i deras produkter 

utan man vill snarare skapa en bi-effekt där man ser till mervärdet och kvaliteten i det man 

köper.  

– Är kunden delaktig i företagets hållbarhetsutveckling? 

Företag D säger att de kunder som väljer en högkvalitativ produkt är på så sätt med i 

utvecklingen. Företag A, B, C och D ser inte specifika krav på hållbarhet från konsumenten 

men däremot kvalité och driver därmed hållbarhetsfrågor framåt. Företag B anser att 

hållbarhet är som bäst när det kommer inifrån företaget med medvetna val som genomsyrar 

hela kedjan. Företag C säger att kunden är delaktig eftersom att de är dem som på sikt 

bestämmer vad marknaden kommer att erbjuda. 

 

– Hur ser företaget på hållbarhet?  

Företag A, B och D anser att hållbarhet innebär fokus i alla led i produktutveckling. Företag B 

säger även att det krävs ett ansvarstagande för hela kedjan där man tar hänsyn till de 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna. Företag C anser det vara viktigt och ligger 

som en del i företagets värdegrund. Företag A, B och D säger att konsumenter söker sig till 

kvalité som därmed innebär hållbarhet. Företag A, B och D jobbar med att bygga relationer 

mellan leverantörer och kunder för att stärka kvalitén. Företag D menar att hållbarhet måste 

finnas i alla led för att bygga kvalité och ur miljösynpunkt, leverera en produkt som håller 

längre. Företag D säger att genom att ha koll på sin näringskedja, kan man därmed över tid 
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vara hållbara i sin verksamhet. Företag B menar även på att genom ett ansvarstagande 

gentemot verksamheten ökar lönsamhet för ett hållbart företag som kan produktutveckla och 

skapa högkvalitativa produkter.  

 

– Vad innebär hållbar klädkonsumtion? 

Företag A, B, C och D anser alla att hållbar klädkonsumtion innebär att konsumera bättre men 

av färre plagg genom kvalité och tidlös design. Företag A säger även att en hållbar 

klädkonsumtion innebär plagg med säker stil. Företag C anser att det betyder att komma bort 

från slit och släng och istället jobba med kvalité som kan leva vidare i generationer.  

– Hur vill företaget vill bli uppfattade på marknaden när det gäller hållbarhet? 

Företagen A, B och D vill bli uppfattade som aktörer på marknaden med ansvar, som 

förmedlar kvalité, nära relationer till leverantörer och med kontrollerade led i 

produktionskedjan. 

– Hur kommunicerar företaget hållbarhet ut mot kund? 

Företag A, B, C och D kommunicerar hållbarhet genom deras produkters kvalité, i butik samt 

hemsida. Företag A säger även att mycket av utvecklandet av hållbarhetsarbete och en 

högkvalitativ produkt genom en säker produktionskedja inte alltid blir belyst av media och 

därmed inte framgår till kund. Företag B menar också på att uttrycket “hållbarhet“ inte 

används för produkten utan detta ansvar ligger i en produkt av hög kvalité.  

– Har kunden något ansvar vid klädkonsumtion? 

Företag A, B, C och D anser alla att kunden har ett ansvar. Företag A vill kunna ge kunden all 

nödvändig information för sitt konsumerande men säger att agerandet är upp till kunden själv. 

Företag B menar på att likväl som att man har ett ansvar gentemot verksamheten, har varje 

enskild individ ansvar att göra bra val utifrån sin övertygelse. Företag C säger att kunden 

konstant gör val, både vad gäller hållbarhet och etiskt och att det ansvaret idag ligger väldigt 

mycket hos kunden. De säger även att det är kunden som i stora delar styr vad som kommer 

att finnas i butikerna på sikt. 

– Genom vilka kanaler marknadsförs företagets hållbarhet? 

Företag A, B, C och D marknadsför inte hållbarhet genom sociala medier utan genom deras 

produkters kvalité då detta tilltalar kunden. Övriga kanaler är hemsida samt butik. Företag D 

säger även att informationen de når ut med, är i dialogen med personalen i butikerna och 

sedermera digitalt. 

– Hur förmedlas hållbart konsumerande? 

Företag A, B och D hänvisar till tvättråd och produktinformation som ger rekommendationer 

gällande hållbart konsumerande. Företag A, B och D menar även på att produktens kvalité 

talar mycket för sig själv. Företag C menar på att det alltid legat naturligt för dem som 

varumärke och finns i deras företagsidentitet. 
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– Vilka förutsättningar ger ni kunden att kunna konsumera hållbart? 

Företag D menar att genom deras minimala och begränsade sortiment med genomgående 

kvalité, är det enkelt för kunden att välja rätt. Företag B tar även upp att de som företag tar 

ansvar för att kunna ge kunderna stöd att välja rätt utifrån vad de söker. Företag A menar på 

att man hjälper kunden genom en tydlig bild av produkten och dess kvalité som understödjer 

ens val. Företag C menar på att de genom att kommunicera kvalitetsbegreppet för kunden ges 

förutsättningar att konsumera hållbart. 

– Använder ni er av budskap om hållbart konsumerande vid reklam för varor eller märket? 

Varken Företag A, B, C eller D använder sig av budskap om hållbart konsumerande vid 

reklam i varumärkesbyggande syfte. Företag A menar att man vill bygga upp intern kunskap 

och ha en stabil grund att stå på.  Likaså att om budskapet redan är kvalité och man förklarar 

hur kvalitén är hållbar behöver företaget inte trycka på miljöaspekter för det är redan tydligt i 

produkten. Företag B säger att hållbarhet inte definierar företaget men att viss eller särskild 

information gällande produkten lyfter de fram och är även något de jobbar på att lyfta fram 

ännu mer. Företag C säger att de har en målsättning att både tydliggöra vad de menar med 

hållbarhet, men också kunna visa deras leverantörers arbete för hållbarhet 

– Utbildar ni er personal/säljare och återförsäljare ang. hållbarhet?  

Varken företag A, B och D tillämpar specifik hållbarhetsutbildning idag. Däremot menar 

företag C på att alla inom företaget är involverade i hållbarhetsarbetet. Likaså menar Företag 

A att alla involverade inom företaget får en så kallad utbildning gällande deras huvudsakliga 

produkts val och tillverkning. Företag C säger att de utbildar personal när de gör förändringar 

vid produktion som innebär en mer hållbar produkt. De utbildar i syfte om att föra denna 

information vidare genom säljare, agenter och återförsäljare.   

 

 

Tabell 1.  Sammanfattning av företagsintervjuerna 

 Företag A Företag B Företag C Företag D 

Hur ser 
företagen på 
hållbarhet 

Bygga relationer 
 
Fokus på 
produktutveckling
ens alla led 

Internt ansvar för 
verksamheten 
Bygga relationer 
Fokus på 
produktutvecklingens 
alla led 

Anser det vara 
viktigt och ligger 
som en del i 
företagets 
värdegrund 

Bygga relationer 
Fokus på 
produktutvecklingens 
alla led 

Hur 
kommunicerar 
företaget 
hållbarhet 

Genom kvalité Genom kvalité Genom kvalité Genom kvalité 

Hur förmedlas 
hållbarhet 

Tvättråd 
Hemsida 

Tvättråd 
Hemsida 

Genom 
varumärke och 
företagsidentitet 

Tvättråd 
Hemsida 
Butik 

Har kunden 
ansvar 

Ja  Ja  Ja Ja 

Ser företagen 
efterfrågan på 
hållbart mode 

Nej men kvalité Nej men kvalité - Nej men kvalité  
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Vad innebär 
hållbar 
klädkonsumtion 

Säker stil 
Tidlös design 
Konsumtion av 
färre plagg med 
högre kvalité 

Tidlös design 
Konsumtion av färre 
plagg med högre 
kvalité 

Inget slit och 
släng 
Jobba med 
kvalité som kan 
leva vidare i 
generationer. 

Tidlös design 
Konsumtion av färre 
plagg med högre 
kvalité 

Använder ni er 
av budskap om 
hållbart vid 
reklam 

Nej Nej Nej  Nej 

Utbildas 
personal 
angående 
hållbarhet 

Nej  Nej Delvis Nej 

 

4.2 Resultat: Enkätundersökning 

Enkätundersökningen redovisar resultaten från de 61 respondenternas svar på frågor om 

generell klädkonsumtion, hållbarhet samt deras uppfattning av modeföretagens hållbarhet. 

Den kvantitativa datainsamlingen har sammanställts genom kvalitativ metod. Vidare 

redovisas de frågor och svar från respondenterna som tillför relevans för studiens syfte.  

I frågeformuläret fick respondenterna en kort introduktion om begreppet 

hållbarhetsinformation samt vilka företag undersökningen var begränsad till.  

 

 

Fråga 1. Hur ofta köper du kläder från svenska varumärken i mellan till högre 

prisklass? 

 

 

I enkätundersökningen ställdes frågan Hur ofta köper du kläder från Svenska varumärken i 

mellan till högre prisklass (figur 2) för att därmed se hur ofta de kommer i kontakt med 

företagen och deras information. Flertalet av respondenterna svarade för konsumtion flera 

gånger per år, likt andra svarade för någon gång i månaden. Denna information påvisar att 

Figur 2. Antal köpttillfällen av kläder. 
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respondenterna årligen konsumerar hos varumärken och därmed är bekanta med deras utbud 

och hållbarhetsinformation. 

 

 

Fråga 2. Vad är viktigast för dig när du köper kläder från svenska varumärken i mellan 

till högre prisklass?  

 

 

 

I fråga 2 svarade respondenterna för vad som är viktigast när de handlar från varumärkena. 

Respondenterna hade möjlighet att fylla i flera svarsalternativ och majoriteten uppgav att 

deras köp prioriteras efter kvalité och design. 

 

Fråga 3.  Vad påverkar dina klädinköp?   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna fråga hade respondenterna möjlighet till flersvarsalternativ. Resultatet visar på att det 

som påverkar respondenternas klädinköp är främst inspiration från butiker. 

Därefter svarar de för sociala medier och specifika behov. Vår tolkning av resultatet för 

specifika behov och sociala medier är att sociala medier kan skapa ett specifikt behov som 

leder till att man går till butiken, där man sedan inspireras till själva köpet.  

 

 

Figur 3. Viktigast vid klädköp. 

Figur 4. Påverkan av klädinköp. 
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Fråga 4. Vad var avgörande för ditt senaste klädinköp? 

 

 
 

 

Den mest avgörande faktorn för respondenternas senaste köp är på grund av designen. 

Därefter kommer kvalité. Resultatet visar på att respondenterna lägger stor vikt vid 

produktens värde snarare än själva priset på produkten. Endast 3 respondenter anser 

miljövänligt material vara avgörande vid deras klädinköp. Detta resultat talar tydligt för 

tidigare åsikter om vad respondenterna anser vara viktigt när de handlar kläder från 

varumärkena nämligen design och kvalité. 

 

 

Fråga 5. Vad är hållbart mode för dig? 

 

 
 

 

Större delen av respondenterna anser att hållbart mode innebär tidlösa modeplagg. Svaret kan 

därmed kopplas samman till de tidigare frågorna 3 och 4 där de väljer att konsumera design 

och kvalité från varumärkena. Vidare anser 20 personer att hållbart mode är plagg som håller 

länge vilket talar för respondenternas tidigare åsikt om kvalité för plagg.   

 

 

 

 

 

Figur 5. Avgörande vid klädinköp. 

Figur 6.  Vad hållbart mode är. 
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Fråga 6. Vad är hållbart klädkonsumerande för dig?  

 

 
 

 

Denna fråga är mer ur ett generellt perspektiv för respondenterna. Flertalet svarade för att 

hållbart klädkonsumerande innebär att plaggen håller längre vilket överensstämmer med 

föregående fråga (Fråga 5). Frågan svara för att endast sex personer uppfattar hållbart 

klädkonsumerande som ett mer miljövänligt plagg. Hållbart klädkonsumerande är alltså mer 

riktat mot ett plagg som har högre kvalité och som därmed håller längre.   

 

 

 

Fråga 7. Tycker du att det är viktigt att konsumera och köpa kläder hållbart och mer 

miljövänligt? 

 

  
 

 

Denna fråga ställdes för ett mer generellt ställningstagande för att få perspektiv på kundernas 

åsikt. Majoriteten svara för att de anser att det är viktigt fullt ut och delvis att konsumera mer 

hållbart och miljövänligt. Svaren från föregående frågor gällande vad hållbarhet innebär gör 

att även denna fråga kan tolkas ur kvalitet- och miljösynpunkt.  

 

 

 

Figur 7. Vad hållbart klädkonsumerande är. 

Figur 8. Vikten av att konsumera och köpa kläder hållbart och mer miljövänligt. 
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Fråga 8. Vad köper du medvetet hållbart och miljövänligt? 

 

 
             
 

 

Frågan är ställt utifrån ett generellt perspektiv för att få förståelse när hållbart och miljövänligt 

är främst prioriterat hos respondenterna. Större delen av respondenterna svarar för att de 

främst konsumerar mat som är hållbart och miljövänligt. Vidare svarar 20 av respondenterna 

hållbar och miljövänlig konsumtion vid både mat och kläder. Resterande svar är inte 

märkbara.  

 

 

Fråga 9. När köpte du senast medvetet ett hållbart plagg från ett svenskt varumärke i 

hög kvalité i mellan till högre prisklass? 

 

 
 

 

 

Denna fråga är av intresse då den svara för när respondenterna medvetet köpte ett hållbart 

plagg av högre kvalité (vilket syftar till varumärkena i enkätundersökningen). 

Majoriteten av svaren ”ett halvår sedan” och ”aldrig medvetet köpt hållbart” är ömsesidiga. 

Därefter svara respondenterna för ”förra månaden” och ”sista jag handlade”. Detta visar på att 

kunder till varumärkena inte medvetet handlar hållbart och stärker svar om att de förväntar sig 

att plagget är hållbart (fråga 13)      

Figur 9. Hållbara och miljövänliga inköp. 

Figur 10. Köptillfälle hållbart plagg. 
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Fråga 10. Har du intresse för kläder med hållbarhet och miljötänk? 

 

 
 

Flertalet respondenter anser att de ibland har intresse för hållbarhet och mindre del har alltid 

ett intresse. Resultatet visar på att det generellt sett finns ett intresse hos respondenterna men 

vid specifika tillfällen då de svarat ibland. 

(Se fråga 8 för följande respons.) 

 

                   

Fråga 11. Varför köper du hållbara och miljövänliga kläder från svenska varumärken i 

mellan till högre prisklass? 

 

 
 

 

 

Som följdfråga till fråga 10 ställdes medvetet frågan ”varför”. Detta för att få en klarare bild 

av hur respondenterna resonerade vid deras klädinköp. Resultatet påvisar en klar tydlighet i 

att varför respondenterna konsumerar mer hållbart är på grund av att de värnar om miljön. 

Som vid föregående fråga svarar 30 % av respondenterna för att de inte köper hållbara eller 

miljövänliga kläder. 

 

 

Figur 12. Avgörande faktorer vid köp av hållbara och miljövänliga plagg. 

Figur 11. Intresse för kläder med hållbarhet och miljötänk. 
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Fråga 12. Hur ofta söker du information om hållbarhet vid klädinköp? (Material, tvätt, 

tillverkning) 

 

 
 

 

 

Över hälften av respondenterna söker sig ibland till information om hållbarhet. Detta kan vara 

av anledning till att respondenterna redan har blivit informerade vid tidigare tillfälle och 

behöver därmed inte söka sig till nya. En tredjedel svarar att de aldrig söker efter information.  

 

 

 

Fråga 13. Vart söker du efter information om hållbarhet vid klädinköp? 

 
  

Resultatet av frågan gav svar för att över hälften söker efter information genom att själva titta 

på plaggen. Därefter svarade 25 % av respondenterna att de förväntar sig att plagget ska vara 

hållbart. Då respondenterna är kunder till premiumvarumärken med plagg av högre kvalitet, 

och där av plagg som har ett högre pris, är det inte konstigt att 25 % förutsätter att det är 

hållbart.   

 

 

 

Figur 13. Informationssökning om hållbarhet. 

Figur 14. Informationskanaler för hållbarhet. 
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Fråga 14. Är det viktigt för dig som kund att plagget är uppmärksammat som hållbart? 

 

 
 

Frågan gav tvetydiga svar då respondenterna anser att det delvis är viktigt att plagget är 

uppmärksammat som hållbart medan de delvis ansåg att det inte är det. Svaret kan tolkas som 

att de som anser att det är viktigt att plagget uppmärksammas som hållbart vill ta del av 

information om den finns tillgänglig på plagget, medan de som svarade nej antingen 

förutsätter att det är hållbart och därför inte behöver det uppmärksammat eller inte söker 

information om det. 

 

 

 

Fråga 15. Tänker du på miljön och hållbarhet när du brukar plagget? (användning, 

tvätt etc.) 

 

 
 

 

Detta är en följdfråga till föregående som visar på om konsumenten tänker på miljön, alltså tar 

till ett agerande, vid klädkonsumtion. Här visar resultatet att över hälften tänker på miljön och 

hållbarhet ibland när de brukar plagget och 23,3 % gör alltid det. Resterande 20 % tänker inte 

på hållbarhet eller miljön när de brukar plagget. Detta resultat avviker från respondenternas 

Figur 15. Vikten av uppmärksammad hållbarhet  

Figur 16. Miljötänk vid brukning av plagg 
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tidigare svar i föregående fråga då alla, alltid eller ibland, ansåg sig ha ett ansvar men här 

visar det sig att 20 %, som tidigare sagt att de har någon form av ansvar inte agerar efter det. 

Respondenternas svar “för vissa plagg”, kan tolkas som att de värdesätter brukande av plagg 

med högre kvalité som blir av fördel för miljön.  

 

 

Fråga 16. Finns det tillräckligt med information om hållbarhet och miljö när du 

konsumerar? 

 
 

 

Den här frågan är ur ett generellt perspektiv och svarar för den allmänna uppfattningen om 

information om hållbarhet och miljön. Svaret på frågan visar att respondenterna inte ansåg att 

det finns tillräckligt med information eller inte vet om det finns tillräckligt med information 

om hållbarhet och miljön vid konsumtion. En liten del anser att det redan finns tillräckligt 

med information.  

 

 

Fråga 17. Hur har du blivit informerad om hållbarhet inom kläder? 

 

 
 

 

Respondenterna fick möjlighet att välja flera svarsalternativ vid denna fråga. Resultatet visar 

att de flesta blivit informerade om hållbarhet via etikett på plagg. Detta stämmer överens med 

hur respondenterna tidigare svarat på hur de söker information. Därefter anser de sig blivit 

Figur 17. Informationsmängd om hållbarhet. 

Figur 18. Informationskanaler hållbarhet. 
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informerade via butik och sociala medier eller via företagets hemsida. 23,2 % anser sig inte 

blivit informerade alls. 

 

 

Fråga 18. Vet du vad CSR betyder? (Corporate social responsibility) 

 
 

Här gav vi respondenten fasta svarsalternativ på vad CSR kan betyda istället för Ja eller Nej 

förslag. Detta för att påvisa ett trovärdigt resultat om kundens kunskap. Över hälften av 

respondenterna svarade nej, det är ett nytt begrepp för mig. Vidare visar resultatet att strax 

under hälften visste vad CSR betyder.  

 

 

Fråga 19. Tycker du att du har ett ansvar gentemot miljön vid klädkonsumtion? 

 

 
 

Denna fråga tar upp ansvarstagande ur kundens perspektiv. Resultatet påvisar att 

respondenterna anser sig ha ansvar eller delvis ha ansvar vid klädkonsumtion. Resultatet kan 

tolkas vid att de plagg som är köpta från premiumvarumärken och innehåller ett högre värde 

för respondenterna, känner de ett större ansvar att hålla vid och tänker då på hur de 

Figur 20. Ansvarstagande vid klädkonsumtion. 

Figur 19. CSR 
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konsumerar plagget. Detta är inte pga. miljön då det blir en sekundär fördel för 

respondenterna. 

 

 

Fråga 20. Vem anser du har ansvar för att modebranschen ska generera till bättre 

hållbarhet? 

 

 
 

Frågan gav möjlighet till att delge flera svarsalternativ. Över hälften av respondenterna ansåg 

att det var alla nämnda i alternativen som har ett ansvar för att modebranschen ska generera 

till bättre hållbarhet. Strax under hälften ansåg även att det var företagets ansvar och 16,7 

ansåg att de själva har ansvar för att modebranschen ska generera till bättre hållbarhet. 11,7 % 

anser att staten/ samhället har ett ansvar. 

 

 

Fråga 21. Vilka varumärken känner du till? 

 

 
 

 

 

I frågan hade respondenterna möjligheter att välja flera av svarsalternativen för att ge en 

tydligare bild. Resultatet på frågan visar att respondenterna som deltagit i 

enkätundersökningen har kännedom om minst två av modeföretagen.  

 

 

Figur 21. Ansvarstagande vid hållbarhet. 

Figur 22. Kännedom av varumärken. 
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Fråga 22. Vilka varumärken har du handlat hos? 

 

 

 
 

 

Som följdfråga till fråga 21 kunde respondenterna välja genom flervalsalternativ vilka av 

varumärkena som de har handlat hos. Resultatet visar att respondenterna har konsumerat hos 

ett eller fler av varumärkena. Med åtanke till varumärkena som har olika stora 

produktsortiment med bred variation medför detta att de tillfredsställer olika behov hos 

kunden och detta visar sig i resultaten hos företag med mindre produktsortiment.   

 

 

Fråga 23-27 har tagits bort då de inte bidrar med relevant information för att svara på 

studiens syfte. Frågorna finns bifogade i bilaga 1.  

 

 

Fråga 28. Hur vill du att varumärket ska ge dig information om hållbarhet? 

 

 

 
 

 

Resultaten på fråga 28 visar att majoriteten av respondenterna vill få information om 

hållbarhet. via hang-tags på plaggen. Detta stämmer överens med hur respondenterna tidigare 

svarat på hur de söker information. Därefter kommer information från butik via personal och 

via hemsidan. Ingen av respondenterna vill ha information om hållbarhet via mail.  

 

Figur 23. Inköp hos varumärken. 

Figur 24. Informationskanal från varumärket. 



 
41 

Fråga 29. Uppfattar du hållbarhetsinformationen från? 

 

 
 

Som följdfrågan till föregående ställdes frågan om respondenterna uppfattar informationen 

från modeföretagen. Som tidigare nämnt är varumärkena av olika storlek med varierande 

produktsortiment som ger olika uttryck för skötsel. Därmed kommer svaren att variera utifrån 

detta. Resultatet ger därmed endast en generell bild av respondenternas uppfattning. 

Resultatet påvisar att majoriteten av respondenter inte uppfattar hållbarhetsinformationen från 

respektive företaget med undantag för fåtal. 

 

Fråga 30. Tar du tillvara på hållbarhetsinformationen från tidigare nämnda 

varumärken? 

 

I denna fråga fick respondenterna svara på om de använder sig av den informationen från 

varumärkena som finns tillgänglig. Resultatet visar på att hälften av respondenterna ansåg att 

de ibland tog tillvara på den hållbarhetsinformation de fick från de nämnda varumärkena.  

 

 

 

Figur 25. Uppfattad hållbarhetsinformation från företag. 

Figur 26. Användning av hållbarhetsinformation. 
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Fråga 31. Har du förändrat dina konsumtionsvanor efter information om hållbarhet?  

 

 

 

Slutligen fick respondenterna svara på om de har förändrat sina konsumtionsvaror efter 

informationen och genom vilka kanaler. Lika många svarade för att de har påverkats genom 

information från modeföretagen som att de inte har påverkats. Vidare svarar respondenterna 

för att de har påverkats genom information från vänner och bekanta samt genom media och 

tidningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Förändrade konsumtionsvanor. 
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Kapitel 5: Diskussion 

I diskussionskapitlet förs resonemang kring tidigare forskningsteorier kopplat det empiriska 

materialet

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Konsumtion 

Utifrån en konsumentundersökning i tidigare forskning sammanställs kriterier för att en mer 

hållbar och miljövänlig konsumtion skall ske. Ett av kriterierna speglar sig i varumärkets 

anseende och produktkvalitet då konsumenten främst förhåller sig till dessa om de skall köpa 

eller engagera sig i hållbarhet och miljöfrågor. (Achabou & Dekhili 2013)  

Vår studie visar på att de intervjuade företagen förmedlar hållbar klädkonsumtion via kundens 

efterfrågan på kvalité. De visar även på att de hållbarhetsarbeten som de för inte är ett 

lockbete i deras produkter utan att de snarare vill skapa en bi-effekt där man ser till mervärdet 

och kvaliteten man köper. Detta stärks genom enkätundersökningen och där en respondent 

svarade skriftligt på frågan om denne hade intresse för plagg med miljötänk och hållbarhet: 

“På så sätt att ett plagg med bra kvalitet håller länge vilket gynnar mig. Det blir en sekundär 

fördel att det också är miljövänligt vilket bara är ett sekundärt resultat av kvalité, alltså inget 

som driver mig till köp.”  

 

Hållbarhet anses av de intervjuade företagen som bäst när det kommer inifrån företaget och 

genomsyrar hela kedjan. Det innebär enligt modeföretagen fokus i alla led i 

produktutvecklingen och ansvarstagande för hela kedjan med hänsyn till de ekonomiska, 

sociala och miljömässiga aspekterna. Även Cataldi (2013) menar att hållbart mode ger 

upphov till lukrativa fördelar som förstärker modeföretagens ekologiska och sociala 

systemprocesser. Achabou och Dekhili (2013)  är eniga om att genom uppmärksamhet från 

konsumenterna har det införts ett positivt inflytande hos modeföretagen som genom 

utveckling är i framkant för främjande av en mer hållbar produktion vilket leder till hållbar 

klädkonsumtion. Vår enkätundersökning stärker konsumenternas intresse och talan för att 

företagen ska ta ansvar för en hållbar konsumtion i modebranschen. 

Intervju med företag visar att mycket av utvecklandet av hållbarhetsarbete och en 

högkvalitativ produkt genom en säker produktionskedja inte alltid blir belyst av media och 

därmed inte framgår till kund. Kong et al. (2016) menar även på att modevarumärken med 

premiumprodukter anpassar kvalitativt och hänsynsfullt sin marknadsföring och 

produktutveckling med hållbarhet eftersom köpbeslutet styrs genom produktkvalitet och 

varumärkets status. Detta bekräftas även av vår enkätundersökning där respondenterna ser till 

kvalité och design som viktigast vid köp av kläder. 
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Att bygga relationer mellan leverantörer och kunder för att stärka kvalitén i sina produkter är 

något modeföretagen jobbar med. De menar att hållbarhet måste finnas i alla led för att bygga 

kvalité och, ur miljösynpunkt, leverera produkter som håller länge. Beckham och Voyer 

(2014) anser även de att de krav som kunder av lyxvarumärken ställer på kvalité och 

hållbarhet, främjar modeindustrins hållbara produktutveckling ur miljösynpunkt.  

Definitionen av hållbarhet skiljer sig mellan empiri och teori men vid tolkning har de samma 

underliggande betydelse. Enligt intervju med de fyra svenska modeföretagen anser alla att 

hållbar klädkonsumtion innebär att konsumera bättre men av färre plagg genom kvalité och 

tidlös design och att hållbarhet innebär fokus i alla led i produktutvecklingen. FN definierar 

hållbar utveckling som “En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov”(Förenta Nationerna 2012). Kvalité är i denna bemärkelse den utveckling som 

företagen för, som möter dagens behov (konsumenten) och färre plagg genom kvalité och 

tidlös design medför möjligheten att inte behöva kompromissa med den kommande 

generationens möjligheter att möta sina behov. Även Corwen et al (2013) anser att en effektiv 

hållbar produktutveckling är ett resultat av ett företags interna strategiska engagemang och 

inriktning mot hållbarhet. Enkätundersökningen visar tydligt att respondenterna anser tidlösa 

modeplagg och plagg som håller länge, vara hållbart mode. Detta stärks av teori där det anses 

att man som kund ska tänka på att köpa plagg som håller i flera säsonger, både kvalitets- och 

designmässigt (Elle 2017).  

 

5.1.2 Konsument 

I enkätundersökningen kunde det konstateras att respondenternas köp för premiumprodukter 

påverkas mest av kvalité och design. Trots att respondenterna uppgav i undersökningen att de 

visar hänsyn till miljön vid klädkonsumtion, är detta inte prioriterat. Enligt Eckhardt et al. 

(2010)  beror det på att miljörelaterade egenskaper inte är en ledande faktor vid 

konsumtionsbeteendet utan snarare identitet. Om konsumentens beteende i synnerlighet 

påverkas av design och kvalité fyller inte miljöaspekten någon funktion utan kan medföra en 

motsatseffekt. Aspekten påvisar det beteende de fyra modeföretagen har gentemot sina 

kunder. Trots att de fyra modeföretagen använder sig av hållbara kriterier i 

produktutvecklingens alla led, profileras inte dessa som miljövänliga utan ger uttryck för 

kvalité och design. Detta för att konsumenten då inte medvetet behöver kompromissa med 

sina begär eller avvika från deras personliga drivkrafter och identifiering med varumärket. 

Resultatet påvisar att kundens behov uppfylls utifrån efterfrågade kriterier och modeföretagen 

främjar lönsamhet utifrån kunden genom en hållbar produktutveckling. Tillskillnad från fast 

fashion fokuserar premium och lyxvarumärken på ett gediget hantverk och kvalité snarare än 

massproduktion. Genom en större hänsyn och ansvar till de sociala aspekterna i 

näringskedjans alla led, sätter varumärket ett högre värde på produkten. Om varumärket 

förmedlar en produkt med ett högt värde som innehåller en upplevelse, uppfattas den således 

av kunden. Likaså påvisar detta ett mer hållbart resonemang kring konsumtionsbeteende då 

konsumenten ser produkten som betydelsefull, snarare än som en förbrukningsvara. Detta 

resonemang tar Han, Seo och Ko (2017) upp i deras studie där de menar på att kunder av 
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premium och lyxvarumärken främjar en hållbar produktutveckling genom 

konsumtionsbeteendet. Genom att tillföra ett högre värde till varumärket memoreras detta 

som en positiv upplevelse för konsumenten. På grund av upplevelsen värdesätter 

konsumenten produktens hantverk högre vilket genererar till att produkten får en vital 

betydelse. Detta medför i sin tur en större tillit till varumärket genom den givna kvalitén och 

värdet produkten får för konsumenten. Desto högre värde en produkt har, desto mer hållbart 

konsumeras den. Detta påvisas i en av intervjuerna, då företag B menar på att kunden köper 

en produkt som tilltalar dem genom design men innehåller fördelaktiga egenskaper av kvalitet 

och hållbarhet. En av de elementära faktorerna som ligger till grund för problematiseringen av 

syftet är konsumentens beteende i förhållande till kunskap. Trots att många har en positiv 

attityd mot ett främjande för en mer hållbar produktutveckling och konsumtion, påvisar 

konsumenter bristfällig kunskap och ett objektivt ställningstagande (Hiller Connell & Kozar 

2014). Forskning påvisar att konsumenternas ökade medvetenhet och kunskap om hållbara 

och miljömässiga åtagande inom modeindustrin, genererar till positiv och fördelaktig attityd 

mot en hållbar konsumtion(Eckhardt et al. 2010). Genom enkätundersökningen stärks detta 

konstaterande, då respondenterna uppger, att på grund av den information modeföretagen nått 

ut med, har konsumtionsbeteende förändrats till mer hållbart. I intervjuerna med de fyra 

modeföretagen ställdes frågan om de ansåg att konsumenten har ett ansvar gentemot 

klädkonsumtion. En liknande fråga ställdes i undersökningen till respondenterna gällande 

vem de ansåg bära ansvaret. Majoriteten av respondenterna ansåg sig delaktigt ansvarig 

bredvid företagen och samhället. Likt respondenternas svar anser de fyra modeföretagen att 

kunden liksom företag har ett ansvar gentemot varandra. Företag B uttrycker ansvarstagande 

med att varje enskild individ har ansvar att göra bra val utifrån sin övertygelse. Med 

hänvisning till tidigare forskning kan kunskap och förståelse påverka konsumenten till ett 

förändrat beteende vid klädkonsumtion (Hiller Connell och Kozar 2014; Kong et al. 2016). 

Trots att kunskap inte nödvändigtvis genererar till förändrat beteende står frågan öppen kring 

vilken typ av information som är av intresse och hur mycket information som egentligen är 

tillräcklig.   

 

5.1.3 Kommunikation 

De fyra utvalda modeföretag som intervjuats i studien, uttrycker tydligt att de inte 

marknadsför sig genom hållbarhet- och miljöprinciper. Inget av företaget ser heller någon 

efterfrågan på en miljövänlig produkt utan snarare kvalité. Detta återspeglar sig i 

enkätundersökningen där majoriteten av respondenternas ansåg att de avgörande faktorer vid 

klädkonsumtion hos de utvalda modeföretagen var kvalité och design. Forskning menar trots 

allt på att vid klädkonsumtion värdesätts kundens identifiering med varumärket vilket uttrycks 

genom plaggets design och kvalité. Genom varumärke och kärnvärden kommunicerar 

företagen med konsumenten genom efterfrågade egenskaper. Modeföretaget kommunicerar 

eller marknadsför sig genom två huvudled, det materiella och immateriella. Om det 

immateriella, det vill säga varumärket, har gott rykte och är högt värderat kan konsumenten 

tydligt identifiera sig med det. Detta genererar till att det materiella värdet, produkten och 

dess utveckling, kan tydligare utveckla de hållbarhetsrelaterade tillämpningar för 
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produktutvecklingen utan att det stör kommunikationen eller kundens identifiering. (Solér, 

Baeza & Svärd 2014) Om varumärket avviker i sin marknadsföring med de utmärkande 

kärnvärdena och förutsättningar för identifiering, genererar inte företagets 

hållbarhetsutveckling till lukrativa fördelar eller en fortsatt besvarad kommunikation. Likaså 

missuppfattar kunderna det budskap modeföretagen vill nå ut med. Följderna av denna aspekt 

kan liknas enligt kommunikationsmodellen av Hall et al (1991) där man menar på att 

företagens referensram måste överensstämma med kundens. Detta innebär att budskapet 

måste innehålla elementär information kopplat till varumärkets kärnvärden uttryckt materiellt 

eller immateriellt. Sammalunda kan budskapet från företaget vara varumärkesprofilen som 

kunden skall kunna identifiera sig med. Genom en möjlighet till identifiering, hanterar kunden 

detta utifrån sina egna förutsättningar. Om varumärket inte har en tydlig profil kommer inte 

kunden att uppfatta (avkoda) meddelandet och vidare kunna identifiera sig. En parallell till 

denna aspekt kan dras till de fyra modeföretagen som tillämpar en ansvarsfull och hållbar 

produktutveckling men kommunicerar genom varumärkets kärnvärden som kunden 

efterfrågar nämligen kvalité och design. Detta gör att hållbarhet snarare förmedlas genom 

produktutvecklingen och i egenskaper som kvalité än genom miljörelaterad marknadsföring.  

 

5.2 Metoddiskussion 

De kvalitativa djupgående semistrukturerade intervjuerna med de fyra modeföretagen har 

genomförts utifrån företagens preferenser, mail, telefonintervju och personligt möte. Den 

första intervjun genomfördes via personligt möte med tillgång till en dialog följt av 

vidareutvecklade frågor och svar. Därefter genomfördes intervjuerna genom mail och 

telefonkontakt som fördelaktigt följdes upp av ytterligare frågor och svar. Under studiens 

gång har företagen förmånligt varit anträffbara vilket har förtydligat den kvalitativa studien. 

Ytterligare har studiens empiri beträffande premiumvarumärken stärkts av de lika svaren från 

modeföretagen trots deras olika positioner, storlek och tillgänglighet på marknaden och även 

till hur informativ deras hållbarhet är ut mot kund. Även om de arbetar utifrån olika 

affärsmodeller förhåller de sig, i deras utlåtande i undersökningen, till samma aspekter och 

värderingar kring hållbarhet. Önskvärt hade varit att få inblick i fler modeföretag med 

premiumvarumärken som förmedlar kvalité istället för hållbarhet, för att stärka studiens 

empiri. Trots detta har den information som delgivits från de fyra modeföretagen varit likvärt 

och därmed resulterat i en tydlig översikt i hur svenska premiumvarumärken förhåller sig till 

hållbarhet. Enkätundersökningen som 61 respondenter deltog i, låg ute under sju dagar (3/5-

10/5,2017), hade med fördel kunnat skickas till fler respondenter och varit tillgänglig under 

en längre period för ett förhoppningsvis tydligare resultat. Dock var inte detta möjligt på 

grund av tidsbrist och ytterligare empiriska komplikationer. De som fick 

enkätundersökningen skickade till sig, var av anledning befintliga kunder hos de fyra 

modeföretagen. Detta för att få tydligare resultat riktade mot studiens syfte och inte en 

generell uppfattning av marknadens varumärken. En testperiod av enkätundersökningens 

frågor hade klargjort vilka av frågorna vi hade kunnat ta bort eller eventuellt formulera om för 

att få samma typ av önskad innebörd. Dock var detta inte möjligt på grund av den hänvisade 

tidsbristen. Enkätundersökningens frågor hade fasta svarsalternativ som sammanställdes 
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genom statiskt resultat för att enklare kunna avläsa respondenternas svar för att sedan koppla 

ihop de till ett sammanhang. Vidare gällande frågorna kring hur respondenterna uppfattar 

modeföretagen gavs endast förslag till företag. Istället för svarsalternativ “inget” uppgavs ett 

oberoende modeföretag utanför respondenternas kännedom om vilka företag studien 

innefattar. I resultatdelen uppges det oberoende företaget som “Företag X” för att behålla 

anonymiteten för de fyra modeföretagen studien har använt sig av. “Företag X” valdes av 

anledning till deras hållbarhet som är mer synlig och tillgänglig för kunderna ur 

miljösynpunkt. Genom enkätundersökning gavs en generell bild av hur respondenterna 

uppfattar modeföretagen med fördel till studien.   
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Kapitel 6: Slutsats 

I slutsatsen besvaras forskningsfrågorna som har använts för att svara på studiens syfte. 

Vidare lyfts förslag på fortsatt forskning fram

 

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur kunder till premiumvarumärken uppfattar 

hållbart mode genom varumärket. Syftet har uppfyllts genom intervjuerna med modeföretagen 

och i enkätundersökningen med kunderna där det kan konstateras att kunderna uppfattar 

modeföretagens hållbara mode genom den kvalité de utmärker i plaggen och profilering av 

varumärket. Vidare har det konstaterats att miljörelaterat mode inte uppfattas av kunderna 

vilket är av anledning till att varumärket inte förmedlar detta mode på grund av utebliven 

efterfrågan från kund, uttalat från de fyra modeföretagen. Studien visar också att kunderna har 

förståelse för miljön vid klädkonsumtion men att det inte är en avgörande faktor för deras val. 

Detta då förutsättningarna för en produkt från ett premiumvarumärke har ett högre värde som 

förespråkar en hållbarhet genom de materiella och immateriella kvaliteterna. Utifrån 

varumärkets koncept tillförs olika förutsättningar som påverkar kundens värderingar kring de 

materiell och immateriella uppfattningar om mode i kombination med hållbarhet. Genom att 

varumärket förmedlar ett tydligt koncept som kunden kan identifiera sig med, kommer ett 

agerande följa samma riktning. Studien visar vidare på att en hållbar klädkonsumtion inte bara 

innebär att varumärket marknadsför miljörelaterad reklam, utan att de marknadsför sitt 

koncept och visar att de är nischade på marknaden genom profilering och på så sätt fångar 

kunden. Studien bidrar till forskning inom modebranschen med fokus på hållbarhet genom 

ökad förståelse kring hur kunder hos premiumvarumärken uppfattar hållbart mode. Tidigare 

forskning stödjer studien då det tar upp vikten av förståelse av den stora skillnaden av 

branschens olika modeföretags hållbara produktutveckling. Då begreppet hållbarhet är 

generellt har kunden svårt att förhålla sig till dess innebörd. Vidare förtydligas hållbarhet hos 

premiumvarumärken som kvalité, design och ett starkt varumärke. 

 

6.1 Hur förmedlar svenska premiumvarumärken 
hållbarhet? 

De fyra svenska modeföretagen förmedlar hållbarhet genom produktutvecklingens alla led då 

de tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna, likaså genom att stärka 

relationer till leverantörer och kunder. Vidare förmedlar de fyra modeföretagen hållbarhet ut 

till kund genom produkter av hög kvalité med tidlös design. Hållbarhet förmedlas även i form 

av information på plagget genom etikett, tvättråd samt sociala medier, hemsida och i butik 

med syfte till en ökad hållbar klädkonsumtion.  
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6.2  Hur uppfattar kunder av premiumvarumärken 
hållbarhet inom mode?  

Studien visar att kunder av premiumvarumärken uppfattar hållbarhet inom mode genom 

produkternas kvalité och design i tidlösa plagg som håller längre. Vidare uppfattar kunderna 

hållbarhet genom etikett på plagg, sociala medier och i butik.  

 

6.3 Vilka ansvarar för en hållbar klädkonsumtion enligt 
premiumvarumärken och deras kunder? 

Kunden anser sig ha ett ansvar gentemot en hållbar klädkonsumtion då de hänvisar till ett 

värnande om miljön samt hur deras uppfattning kring hållbar klädkonsumtion av kläder med 

kvalité förs. Kunderna svarar likaledes för ett gemensamt ansvar från näringskedjans alla 

aktörer, samhället, företagen och kunden. Vidare påvisar studien att modeföretagens 

ansvarstagande hänvisas till produktutvecklingen och dess näringskedja. Det framgår ett 

internt ansvarstagande gentemot verksamheten för främjandet av en hållbar klädkonsumtion 

genom goda relationer som fördelaktigt påverkar en hållbar slutprodukt. Utöver ansvar 

gentemot verksamheten svarar modeföretagen för ett ansvarstagande hos kunden. Företag B 

förklarar att alla individer har ett ansvar att göra bra val utifrån sin övertygelse. 

6.4 Fortsatt forskning 

Eftersom begreppet hållbarhet kan tolkas utifrån många perspektiv är utgångspunkten för 

vidare forskning kommunikation för modekulturen. För att budskapet ska ge ett effektivt 

resultat behövs rätt kommunikativa förutsättningar. Om modeföretaget kommunicerar med 

avvikande koder som budskap, symboler eller antydningar kommer troligtvis kunden inte 

uppfatta detta oavsett om innebörden är av stor betydelse. Som påvisats i tidigare forskning 

samt i studiens intervjuer med modeföretagen behövs en genomgående kommunikation i 

processflödet för att kunden i slutändan ska uppfatta innebörden och ta emot informationen.  

Därför är det relevant med fortsatt forskning om produktutvecklingens betydelse för 

kommunikationsflödet för att budskapet ska uppfattas mer tydligt hos kund. Studiens 

enkätundersökning och tidigare forskningen visar att kunden inte förstår hållbarhet som 

helhetsbegrepp på grund av antingen bristande kunskap eller information från modeföretagen. 

För att möjliggöra en tydlig förståelse av begreppet för kunden behövs djupare forskning 

kring hur man vill att kunden ska uppfatta och tolka hållbarhet för vidare användning. Då 

företagens genomflöde påverkar slutresultatet och hur kunden uppfattar varumärket är det 

relevant att undersöka vidare hur modeföretagens interna och externa 

produktionsutvecklingsflöde, med fokus på kommunikation och hållbarhet, behandlas med 

avsikt för varumärkets kärnvärden. Likaså hur modeföretagen hanterar nya åtaganden av 

produktutveckling ur hållbarhet och miljösynpunkt. Därefter hur de marknadsför detta vidare 

till den befintliga kunden som klargör begreppet för ställningstagande och beslutsfattande vid 

klädkonsumtion.    
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkätundersökning 
 

1. Hur ofta köper du kläder från svenska varumärken i mellan till högre prisklass? * 

Flera gånger i månaden 

Någon gång i månaden 

Några gånger per år 

Aldrig 

Övrigt:  

 

2. Vad är viktigast för dig när du köper kläder från svenska varumärken i mellan till högre 

prisklass? (klicka i de svarsalternativ som du håller med om) * 

Varumärket 

Kvalité 

Design 

Miljövänligt och etiskt rätt 

Övrigt:  

 

3. Vad påverkar dina klädinköp? (klicka i de svarsalternativ du håller med om) * 

Sociala medier 

Tidningsreklam 

Vänner 

Kändisar 

Inspiration i butik 

Modeföretagens nyhetsbrev 

specifika behov 

Övrigt:  

 

4. Vad var avgörande för ditt senaste köp? (klicka i de svarsalternativ du håller med om) * 

Design 

Pris 

Varumärke 

Kvalité 

Miljövänligt material 

Övrigt: 

 

5. Vad är hållbart mode för dig? * 

Plagg som håller länge 

Ekologiska material 

Tidlösa modeplagg 

Är inte intresserad 

Övrigt: 
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6. Vad är hållbart klädkonsumerande för dig? * 

Att ett plagg håller länge 

Att köpa mer sällan 

Köpa mer miljövänliga plagg 

Att som konsument hantera plagget mer miljövänligt (vid tvätt, användning etc.) 

 

7. Tycker du att det är viktigt att konsumera och köpa kläder hållbart och mer miljövänligt? * 

Ja 

Ibland 

Nej 

Övrigt:  

 

8. Vad köper du medvetet hållbart och miljövänligt? * 

Mat 

Kläder 

Mat och kläder 

Övrigt: 

 

9. När köpte du senast medvetet ett hållbart plagg ifrån ett svenskt varumärke i hög kvalitet i 

mellan till högre prisklass? * 

Sist jag handlade 

förra månaden 

Ett halvår sedan 

Jag har aldrig medvetet handlat hållbart 

 

10. Har du intresse för kläder med hållbarhet och miljötänk? * 

Ja 

Nej 

Ibland 

Övrigt:  

 

11. Varför köper du hållbara och miljövänliga kläder ifrån svenska varumärken i mellan till 

högre prisklass?? * 

Tycker det är viktigt att värna om miljön 

Blev upplys av personal som visade ett miljövänligt alternativ (alt. hänvisning på hemsida vid 

internetköp) 

Trendigt 

Jag köper inte hållbara eller miljövänliga kläder 
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12. Hur ofta söker du information om hållbarhet vid klädköp? ( Material, tvätt, tillverkning) * 

Inför varje köp 

Ibland 

Aldrig 

Övrigt: 

 

13. Vart söker du efter information om hållbarhet vid klädköp? * 

I Butik och via personal 

Genom att själv kolla på plaggen 

Hemsida 

Sociala medier 

Förväntar mig att plagget är hållbart 

Övrigt: 

 

14. Är det viktigt för dig som kund att plagget är uppmärksammat som hållbart? * 

Ja 

Nej 

Övrigt: 

 

15. Tänker du på miljön och hållbarhet när du brukar plagget? (användning, tvätt etc) * 

Ja, vissa plagg 

Ja, alla plagg 

Nej 

 

16. Finns det tillräckligt med information om hållbarhet och miljö när du konsumerar? * 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

17. Hur har du blivit informerad om hållbarhet inom kläder? (klicka i de svarsalternativ du 

håller med om) * 

Sociala medier 

Mail via medlemskap 

Hemsida 

Etikett på plagg 

I butik 

Har inte blivit informerad 

Övrigt: 

 

18. Vet du vad CSR betyder? (Corporate social responsibility) * 

Det handlar om sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter 

Det handlar om socialt sammarbete företag emellan 

Det är en rapport som företag redovisar varje år 

Nej, det är ett nytt begrepp för mig 
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19 Tycker du att du har ett ansvar gentemot miljön vid klädkonsumtion? * 

Ja 

Nej 

Delvis 

Övrigt: 

 

20. Vem anser du har ansvar för att modebranschen ska generera till bättre hållbarhet? (klicka 

i de svarsalternativ du håller med om) * 

Företaget 

Kunden 

Staten/samhället 

Alla ovannämnda 

Ingen 

Övrigt: 

 

21. Vilka varumärken känner du till?(klicka i de svarsalternativ du håller med om) * 

Företag D 

Företag C 

Företag B 

Företag A 

Företag X 

 

22. Vilka av dessa varumärken har du handlat hos?(klicka i de svarsalternativ du håller med 

om) * 

Företag D 

Företag C 

Företag B 

Företag A 

Företag X 

 

23. Du väljer att köpa pga kvalité hos?(klicka i de svarsalternativ du håller med om) * 

Företag D 

Företag C 

Företag B 

Företag A 

Företag X 

 

24. Du väljer att köpa pga design hos?(klicka i de svarsalternativ du håller med om) * 

Företag D 

Företag C 

Företag B 

Företag A 

Företag X 
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25. Du väljer att köpa pga varumärket hos?(klicka i de svarsalternativ du håller med om) * 

Företag D 

Företag C 

Företag B 

Företag A 

Företag X 

 

26. Du väljer att köpa pga deras hållbarhet och miljötänk?(klicka i de svarsalternativ du håller 

med om) * 

Företag D 

Företag C 

Företag B 

Företag A 

Företag X 

 

27. Vilket varumärke har du någon gång uppmuntrat dig till att ta hand om dina kläder på ett 

mer hållbart och miljövänligt sätt?(klicka i de svarsalternativ du håller med om) * 

Företag D 

Företag C 

Företag B 

Företag A 

Företag X 

Ingen 

 

28. Hur vill du att varumärket ska ge dig information om hållbarhet?(klicka i de 

svarsalternativ du håller med om) * 

Hemsida 

Mail 

Butik/personal 

Hang tags/ etikett på plagg 

Har inget intresse 

 

29. Uppfattar du hållbarhetsinformationen från? (klicka i de svarsalternativ du håller med om) 

* 

Företag D 

Företag C 

Företag B 

Företag A 

Företag X 

Finns igen information 
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30. Tar du tillvara på hållbarhetsinformationen från tidigare nämnda varumärken? (klicka i de 

svarsalternativ du håller med om) * 

Ja 

Nej 

Ibland 

Övrigt:  

 

31. Har du förändrat dina konsumtionsvanor efter information om hållbarhet? * 

Ja, genom info från företag 

Ja, genom info från vänner/bekanta 

Ja, genom info från personal från butik 

Ja, genom media och tidningar 

Har alltid konsumerat hållbart 

Nej, jag påverkas inte av informationen 

Nej, jag ser mig inte som ansvarig för att bidra till hållbart konsumerande 

 

Bilaga 2: Enkätundersökning: Kommentarer 

1. Hur ofta köper du kläder från svenska varumärken i mellan till högre prisklass? 

- Ingen aning. Köper det jag tycker är snyggt 

2. Vad är viktigast för dig när du handlar kläder från svenska varumärken i mellan till högre 

prisklass? 

- Bra passform 

3. Vad påverkar dina klädinköp? 

- Bra passform 

- Arbetskläder i rätt design 

3. Vad var avgörande för ditt senaste klädinköp? 

- Bra arbetsplagg 

5. Vad är hållbart mode för dig? 

- Hållbarhet för mig är väldigt. Samtliga alternativ förutom sista, är enligt min åsikt ett 

hållbart tänk i grunden 

7. Tycker du att det är viktigt att konsumera och köpa kläder hållbart och mer miljövänligt? 

- Inte för miljön, men för att mutt klädesplagg håller länge vilket jag gillar. 

- Skulle önska jag tänkte mera på det… 

9. Vad köper du medvetet hållbart och miljövänligt? 

- Inget. Men inland ger vissa val detta ändåfock är det aldrig ett primärt systemet köpet. 

10. Har du ett intresse för kläder med hållbarhet och miljötänk? 

- På så sätt att ett plagg med bra kvalitet håller länge vilket gynnar mig. Det blir en sekundär 

fördel att det också är miljövänligt vilket bara är ett sekundärt resultat av kvalité, alltså inget 

som driver mig till köp. 

13. Vart söker du information om hållbarhet vid klädinköp? 

- Samtliga 4 översta alternativ, varierar väldigt mycket 
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18. Hur har du blivit informerad om hållbarhet inom kläder? 

- min dotter 

30. Tar du tillvara på informationen från tidigare nämnda varumärken? 

- Har inte fått någon. 

- Finns dåligt med info 
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