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Sammanfattning 

Flera undersökningar de senaste åren tyder på att den ekologiska trenden är här för att stanna. 

Konsumenter har blivit alltmer kräsna i valet av produkter och vill få information om produkternas 

innehåll och tillverkning. Samtidigt väljer många företag att kommunicera sitt hållbarhetsarbete tyst 

eller ibland inte alls.  

 

Uppsatsens undersökning har utformats för att om möjligt överkomma detta kommunikationsglapp 

mellan konsument och företag genom att studera hur ett mer miljövänligt textilt material 

kommuniceras idag. Syftet med studien har alltså varit att undersöka hur konfektionsföretag kan 

kommunicera återvunnen polyester så att det gröna budskapet når konsumenten och skapar 

kunskap/kännedom.  

 

I den inledande delen av studien undersöks konsumenternas kunskap/kännedom och attityd till 

återvunnen polyester genom en kvantitativ enkätundersökning. Resultatet visade att det råder 

osäkerhet kring återvunnen polyester och hur miljövänligt materialet är. Ändå uppgav 75 procent av 

de tillfrågade respondenterna att de ibland eller alltid tänker på hur miljön påverkas vid tillverkning 

och konsumtion av kläder.  

 

För att kartlägga hur företagens kommunikation kan förbättras genomfördes intervjuer via mail med 

tre svenska konfektionsföretag. Företagen uppgav att miljöengagemanget hos deras konsumenter 

varierar och att de var osäkra kring konsumenters kunskapsnivå om återvunnen polyester. Företagen 

var överens om att ingående information är bra.  

 

Svaren från enkäten och konfektionsföretagen pekar på att kommunikationen på hängetiketter och 

hemsidornas produktsidor behöver vara mer ingående, tydlig och transparent. För att möjliggöra att 

fler kundgrupper nås av budskapet kan kommunikationen av återvunnen polyester på hängetiketter 

framställas i tre steg så att konsumenten 1. förstår varför den ska göra något, 2. kollektivet belönar 

agerandet och 3. ser de personliga fördelarna.  

 

Avslutningsvis indikerar studien på att kunskap leder till ökat intresse och agerande vilket skulle 

kunna innebära en stärkt ekotrend. Kommunicera mera! 



Abstract 

Several surveys the past few years suggest that the organic trend is here to stay. Consumers have 

become more selective in their choice of products and want to get more information about the product 

and manufacturing. Despite this many companies communicate their sustainability efforts quietly or 

sometimes not at all. 

 

To enable a solution to this communication gap between consumers and companies, the essay examine 

how a more environmentally friendly textile is communicated today. The purpose of the study has thus 

been to explore how clothing companies may communicate recycled polyester so that the green 

message reaches the consumer and create knowledge/awareness. 

 

The initial part of the study examines consumers' awareness/knowledge and attitudes towards recycled 

polyester by a quantitative survey. The results showed that there is uncertainty about recycled 

polyester and the degree of environmental friendliness of the material. Still, 75 percent of the surveyed 

respondents said they sometimes or always think about the environmental impact in the production 

and consumption of clothing. 

 

In order to identify how corporate communications can be improved, interviews were conducted via 

email with three Swedish clothing companies. Firms reported that the environmental commitment of 

their consumers varies and that they were unsure about the consumers' level of knowledge about 

recycled polyester. The companies agreed that detailed information is good. 

 

The responses from the survey and the clothing companies indicates that communication on hangtags 

and web pages need to be more detailed, articulated and transparent. To enable the targeting of more 

consumers in the communication about recycled polyester the hangtags may consist of information 

prepared in three steps so that the consumer: 1. understand why it should do something, 2. the 

collective rewards the behaviour and 3. sees the personal benefits. 

 

In conclusion, the study indicates that knowledge leads to increased interest and action, which could 

result in a further and stronger organic trend. Communicate more! 

	  
 



Förord 

Tack till vår handledare Mats Johansson som gett oss vägledning under uppsatsens gång och inte 

minst varit ett utmärkt bollplank. Vi vill därtill tacka alla respondenter som tagit sig tid att delta i vår 

enkätstudie samt de företagsinformanter som svarat på vår skriftliga intervju och bidragit med 

inspirerande fakta. Utan dessa deltagare hade inte uppsatsen varit möjlig. Tack. 
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1. Introduktion 
Här beskrivs bakgrunden till studien samt den identifierade problematiken på området. Redogörelsen 

mynnar ut i studiens syfte, ett antal frågeställningar samt uppsatsens avgränsningar. 

 

Inledning 

Eko, Eko, Eko... Ekologiska produkter har gått från att vara ett undantag till att numera vara ett 

självklart inslag i butik. Mycket tyder på att den ”gröna trenden” är här för att stanna och inte bara det, 

den gröna marknaden med mer miljövänliga produkter spås fortsätta att växa, utvecklas och mogna 

(Ottman 2011; The Guardian 2008). Ett tecken på samhällets intresse för miljön är konsumentens 

benägenhet att vara mer kräsen i valet av produkter. Konsumenten vill nämligen i större utsträckning 

än tidigare få information om produkternas tillverkning och innehåll (Hui Research AB 2013). Detta 

har många företag anammat vilket har resulterat i att butiker idag huserar en djungel av mer 

miljövänliga varor, miljömärkningar och benämningar. 

 

Vi som studenter på Textilhögskolan antas ha förförståelse för mer eller mindre miljövänliga 

tillverkningsprocesser och textilmaterial hos konfektionsföretag men blir förvirrade av företagens 

gröna kommunikation. Vi tror att många av företagen menar väl, men kommunikationen av mer 

miljövänliga produkter är ofta tvetydig och knapphänt. Om denna gröna kommunikation inte når oss, 

når den verkligen andra konsumenter? Det finns en risk att de mer miljövänliga produkterna blir 

åsidosatta och bortglömda om kommunikationen inte når konsumenten. Detta kan i sin tur resultera i 

att ett sämre köpbeslut ur miljösynpunkt fattas.  

 

En mer miljövänlig fiber att tillverka kläder av idag, framför många andra fibrer, är återvunnen 

polyester. Vi har valt att studera hur denna fiber kommuniceras och hur kommunikationen kan 

förbättras så att den yngre konsumenten lättare kan uppmärksamma de mer miljövänliga alternativen i 

butik. Vi tror att den gröna kommunikationen kan finslipas. Behöver företagen bli bättre på att guida 

konsumenterna så att inte de inte tröttnar i ekodjungeln?  
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Bakgrund  
Här ges en kort bakgrundshistorik kring grön konsument, greenwashing/greenmuting, hållbar 

textilindustri samt återvunnen polyester för att påvisa ämnets problematik och ge en introduktion till 

uppsatsens ämnesområde grön kommunikation.   

 

Grön konsument 

Konsumenten har blivit alltmer kräsen i valet av produkter och vill idag få information om 

produkternas tillverkning och innehåll (Hui Research AB 2013). Dagens konsument kräver till och 

med mer information än vad de flesta företag är beredda att delge. Samtidigt är flera teoretiker överens 

om att transparens, det vill säga ingående information om alla led i företagets verksamhet, är vägen att 

gå för att bli betraktad som ett trovärdigt företag ur ett miljöetiskt hållbarhetsperspektiv (Bodor 2013; 

Ottman 2011; Segran 2008).  

 

Förutom att fler konsumenter vill ha mer information växer dessutom det gröna kundsegmentet och 

efterfrågan på mer miljövänliga produkter kommer att fortsätta öka (Ottman 2011). Utvecklingen av 

mer miljövänliga produkter lever dock inte alltid upp till de gröna konsumenternas krav. Ofta upplever 

konsumenterna att de inte förstår fördelarna med de mer miljövänliga produkterna, tycker att utbudet 

av gröna produkter är för litet eller inte vet var de kan hitta dessa produkter (Hopkins och Roche 2009; 

Connell och Yvonne 2008). 

 

Många menar att konsumenten faktiskt behöver bli utbildad för att kunna göra miljömedvetna val 

(Grant 2007; Peattie 1995). Livsmedelsindustrin har sedan länge arbetat med varudeklarationer som 

ett sätt att upplysa konsumenten om produktens innehåll och nu får även många konfektionsföretag 

påtryckningar om att kommunicera sitt hållbarhetsarbete mer ingående (Segran 2008). I takt med att 

konsumenten har blivit mer medveten har hållbarhetsfrågan blivit ett viktigt konkurrensmedel 

(Olausson 2009).  

 

Greenwashing & Greenmuting 
Trots den gröna kommunikationens många fördelar finns det flera företag idag som inte kommunicerar 

sitt miljöarbete. Den främsta anledningen till detta är av rädsla att bli tagna för ”greenwashing” 

(Olausson 2009). Greenwashing innebär att företag genom marknadsföring försöker förmedla en bild 

av att vara mer miljövänliga än vad som egentligen är fallet (Ottman 2011). I en intervju genomförd 

av två studenter ifrån Södertörns högskola menar hållbarhetsansvarig på ett svenskt konfektionsföretag 

att de profilerar sig som miljömedvetna ur ett hållbarhetsperspektiv men kommunicerar hellre för lite 

än för mycket (Börjesson och Asker 2013). Detta förhållningssätt kallas idag “greenmuting” och 

Olausson (2009) menar att detta, liksom greenwashing, kan vara ett problem. 
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En mer hållbar textilindustri 
Människan sätter just nu ett stort tryck på världens resurser. Som vi lever idag skulle vi egentligen 

behöva 1,5 jordklot och det är nödvändigt att vi ändrar vårt konsumtionsmönster då jordens befolkning 

växer och allt fler får en bättre ekonomi (Global Footprint Network 2008). I västvärlden har 

konsumtionen av kläder stigit sedan 1960-talet (Jörgensen & Jensen 2010). Mellan år 2000 och 2010 

ökade privatkonsumtionen av kläder och skor med 50 procent i Sverige (Roos 2012). Den förhöjda 

konsumtionen leder till en rad olika miljöproblem, orsakat både av framställningen och också 

användandet. Det går exempelvis åt enorma vattenmängder för att tillverka bomull, energi för att 

tillverka syntetiska fibrer, bränsle för att transportera textilier och så vidare (Fletcher 2008). Den 

förhöjda konsumtionen leder i sin tur till större sopberg, med ökat avfall i form av bland annat 

kasserade textilier och kläder. I Sverige slänger vi ca 8 kg textilier per person och år (Carlsson et al. 

2011, refererad i Ekström et al. 2012). 

 

Enligt EU’s avfallshierarki (2009) är det bästa för miljön att förebygga uppkomsten av avfall, följt av 

återanvändning och därefter återvinning. Återanvändning av kläder innebär att produkten bärs upp på 

kroppen av en ny ägare. Återvinning av kläder avser användning av materialets egenskaper, till 

exempel som ljudisolering i bilar, stoppning i madrasser och möbler, trasor eller material till nya 

kläder (Morley et al. 2009). 

 

Genom att återanvända och återvinna produkter sparar vi på resurser och miljön. Idén “Cradle-to-

Cradle” är utvecklad av arkitekten William McDonough och kemisten Michael Braungart och bygger 

på att produkter ska hålla i flera livscykler (McDonough och Braungart 2002). Detta innebär att 

produkten ska kunna återvinnas och användas till nya, lika bra, produkter. Avfallet ska under 

processen därtill helst vara reducerat till noll. 

 

Återvunnen polyester - en mer miljövänlig fiber 
För att på sikt kunna få en hållbar textilindustri behöver produkterna tillverkas i mer miljövänliga 

material. Flera menar att återvunnen polyester är ett av de mest miljövänliga fiberalternativen som 

finns att tillgå till klädproduktion. I jämförelse med andra fibrer såsom bomull är återvunnen polyester 

mer resursbesparande (Fletcher 2008; Baugh 2008). Återvunnen polyester återfinns idag på spridda 

företag i textilbranschen och har blivit ett relativt vanligt förekommande inslag i plagg hos svenska 

konfektionsföretag.  

 

Återvunnen polyester kommer idag mestadels från gamla PET-flaskor vilket reducerar mängden PET-

flaskor som grävs ned som sopor (Fletcher 2008). Det finns enorma mängder PET-flaskor som är 

restprodukter från mat- och dryckindustrin, större och större andel återvinns varje år. Som exempel 

kan nämnas att det 2013 återvanns 316 000 ton plastflaskor i Storbritannien (över 15 000 000 
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kubikmeter) vilket motsvarar en besparing på ca 474 000 ton koldioxidutsläpp (RECOUP 2013). Det 

sparas cirka 30 procent av energin vid denna typ av tillverkning av återvunnen polyester jämfört med 

ny, jungfrulig polyester (Fletcher 2008; NIKE Inc. 2012). 

 

2002 lanserade det japanska företaget Teijin en avancerad kemikalisk återvinning av polyester som 

kan återvinna polyester till lika hög kvalitet som jungfrupolyester (Teijin, 2014). Att tillverka 

återvunnen polyester av gamla polyesterplagg är en typ av “cradle-to-cradle”-aktivitet; gamla plagg 

kan bli till nya. Genom att återvinna gamla polyesterkläder och göra nya polyesterfibrer, kan 

uppskattningsvis 76 procent av energin och 71 procent av koldioxidutsläppen sparas som det krävs att 

tillverka ny polyester.  Inkluderat transport av gamla kläder till Japan där mycket av återvinningen av 

polyester sker sparas cirka 25 procent av energin vid denna typ av tillverkning av jämfört med ny, 

jungfrulig polyester (Fletcher 2008).  

 

Alla är dock inte positiva till återvinningen av polyester, mest diskuterad är återvinning från flaskor. 

Transporterna runt klotet från insamlingsstationer till sorteringscentraler och återvinningsfabriker 

liksom användningen och frigörandet av kemikalier är diskuterade (Anne 2011; Fletcher 2008). En 

hållbar textilindustri kräver bättre fibrer men främst mindre konsumtion. Återvunnen polyester kan ses 

som “business as usual” och förändrar inget för konsumenten eller dennes konsumtionsbeteende 

(Fletcher 2008). Fletcher anser att återvunnen polyester från plagg är det bästa alternativet då det 

bidrar till en cirkulär ekonomi. 

 

Problematisering 
Vi anser att det finns en viss problematik i konfektionsföretags gröna kommunikation (och det gäller 

många företag, oavsett bransch). En motsättning skapas här mellan konsumenten, som vill ha mer 

information, och företagen som kanske inte kommunicerar tillräckligt. 

 

Vi hoppas med denna uppsats kunna klargöra vad konsumenter egentligen uppfattar av 

konfektionsföretagens gröna kommunikation genom att undersöka konsumentens kunskap/kännedom 

och attityd till återvunnen polyester. För att om möjligt identifiera eventuella förbättringsåtgärder i den 

gröna kommunikationen kommer konsumenternas svar att jämföras med tankar från ett urval av 

svenska konfektionsföretag om den gröna kommunikationen av återvunnen polyester. Genom att på så 

vis först belysa konsumentperspektivet och därefter konfektionsföretagens tankar är vår målsättning 

att, utifrån teoretiska grunder, föra en diskussion kring hur grön kommunikation kan utformas för att 

tillgodose konsumenternas önskan om mer information. Vår förhoppning är att resultatet av 

undersökningen kommer att kunna fungera som ett redskap för att öka konsumenters kunskap om 

återvunnen polyester och guida till mer medvetna köpbeslut. Om detta mål slutligen uppfylls är dock 

något vi lämnar till framtida forskning att undersöka. 
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Problemformuleringar 

1. Vilken kunskap/kännedom och attityd har 19-29 åriga konsumenter om återvunnen polyester? 

2. Vad är konfektionsföretagens tankar om grön kommunikation av återvunnen polyester gentemot 

konsument? 

3. Hur kan konfektionsföretag kommunicera återvunnen polyester så att det gröna budskapet når 

konsumenten och skapar kunskap/kännedom? 

     

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur återvunnen polyester kan kommuniceras för att skapa 

kunskap/kännedom hos konsument och underlätta medvetna köp. 

 

Avgränsningar 

Undersökningen behandlar grön kommunikation och kommer inte att beröra områden som 

marknadsföring, informationsteori, köpbeteende eller konsumentbeteende. Begreppet 

“kommunikation” kan ha otaliga betydelser men avser i vårt fall hur information utformas i text för att 

nå mottagaren och inte genom exempelvis vilka mediekanaler budskapet bör passera för att nå 

mottagaren eller visuell kommunikation. Grön kommunikation innefattar ofta både hållbarhet ur en 

miljöaspekt samt ett socialt perspektiv. I uppsatsen kommer endast att det förstnämnda att undersökas.  

 

Studien fokuserar på att undersöka hur återvunnen polyester kan kommuniceras. Vi har som 

utgångspunkt i denna uppsats att materialet återvunnen polyester är ett mer miljövänligt alternativ. 

Andra “miljövänliga” textilfibrer som ekologisk bomull kommer att utelämnas i denna studie.  
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2. Metod  
I detta avsnitt kommer vi redogöra för vilken vetenskaplig utgångspunkt uppsatsen har behandlats. 

Därefter kommer studiens metodval, urvalsprocess och upplägg att beskrivas. I studiens inledande del 

har en kvantitativ enkätundersökning genomförts för att framförallt utreda vilken kunskap/kännedom 

men även attityd unga svenska konsumenter har gentemot återvunnen polyester. I det påföljande 

avsnittet har skriftliga intervjuer genomförts med representanter från tre konfektionsföretag inom ett 

sportsegment, då återvunnen polyester är vanligt förekommande hos dessa företag (upp till 60 % av 

sortimentet). Intervjuerna avsåg att ge en indikation på företagens tankar om grön kommunikation av 

återvunnen polyester. I den avslutande delen av studien har vi utifrån utvalda teoretiska grunder 

motiverat hur konfektionsföretag kan kommunicera återvunnen polyester på ett sätt som möter 

konsumentens behov och förväntningar. Detta genom att jämföra konsumenternas svar med 

konfektionsföretagens. 

 

Vetenskaplig utgångspunkt 
Vid forskning och uppsatsskrivande finns det tre ansatser att utgå från: deduktion och induktion. 

Deduktion innebär att slutsatser dras om enskilda företeelser utifrån allmänna principer och befintliga 

teorier. Det här tillvägagångssättet innebär alltså att en redan befintlig teori får bestämma vilken 

information som samlas in, tolkas och sedan slutligen hur denna information också kan relateras till 

den befintliga teorin. Induktion är det omvända tillvägagångssättet där observationer leder till 

generalisering inom en teoretisk referensram (Patel och Davidson 1994).  

 

Vi har valt att arbeta enligt en deduktiv ansats då vi utifrån teori om grön kommunikation och tidigare 

forskning på området har undersökt hur verkligheten ser ut och om våra antaganden överensstämmer 

med verkligheten.  

 

Metodval 
Uppsatsens metod är deskriptiv då vi har för avsikt att kartlägga kunskapen/kännedomen och attityden 

kring återvunnen polyester hos konsumenter liksom företags inställning till kommunikationen av 

materialet. Målet är att ta fram ett underlag för att förstå hur en förbättring av kommunikationen av 

återvunnen polyester kan se ut (Ejvegård 2009). Vår metodstrategi är en så kallad triangulering vilket 

betyder att vi har valt att kombinera kvantitativ metod med kvalitativ metod (Eliasson 2013).  
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Kvantitativ enkätundersökning 

Vi valde att göra en kvantitativ enkätundersökning för att undersöka hur utbredd en viss attityd är 

inom en viss grupp, som inte är experter, och då lämpar sig denna metod bäst (Eliasson 2013; 

Ejvegård 2009). Dessutom är frågorna skriftliga och alla respondenter får besvara samma frågor vilket 

gör det lättare att jämföra svaren (Ejvegård 2009). En kvantitativ undersökning är också bra för att 

snabbt ta reda på om vår uppfattning av situationen överensstämmer med verkligheten (Harboe 2013). 

Vi ville genom en enkätundersökning ta reda på vad unga konsumenter visste om bland annat 

återvunnen polyester. För fullständig enkät, vänligen se bilaga. 

 

Skriftliga intervjuer 
Kvalitativa metoder i kombination med kvantitativ undersökning ger ofta en mer fullständig bild av 

problemet då vi kan få information från olika infallsvinklar, både på bredden och på djupet (Eliasson 

2013). Efter genomförd enkät ville vi undersöka hur företag tänker kring sin gröna kommunikation 

och valde att genomföra en intervju via e-post. Valet föll på skriftliga intervjuer för att låta 

respondenterna besvara på frågorna i sin egen takt på en egen bestämd tid. 

 

Urvalsprocess  
Alla respondenter och informanter informerades om studiens syfte och deltagandet var frivilligt. Alla 

namn och uppgifter hanteras anonymt då studiens syfte är att skapa en förståelse för hur återvunnen 

polyester kan kommuniceras, inte att lyfta fram personliga åsikter. 

 

Urval enkätundersökning 
Urvalet i enkäten är ett så kallat självselektivt urval, vilket betyder att respondenter själva fått välja om 

de vill delta eller inte i undersökningen (Harboe 2013). Enkätundersökningen besvarades av totalt 122 

personer. Vi valde att undersöka yngre konsumenter och deras uppfattningar om återvunnen polyester. 

Detta för att tidigare forskning tyder på att yngre personer oftare tenderar till att leta efter och 

konsumera mer miljövänliga produkter samt säga sig vara villiga att betala mer för sådana produkter 

än äldre konsumenter (Differ 2013; The Nielsen Company 2012). Analys gjordes på svar från 

respondenter som var mellan 19-29 år vilket blev 100 personer. 

 

Urval skriftliga intervjuer 
Tre skriftliga intervjuer genomfördes, i form av ett frågeformulär, med företag som vi genom 

subjektivt urval valt utifrån en kvalificerad bedömning (Harboe 2013). Det betyder att vi valt ut dessa 

företag då vi anser att de har särskild kunskap och inblick. Företagen är svenska konfektionsföretag 

som säljer sportkläder. De har alla tre återvunnen polyester i sitt produktsortiment och arbetar aktivt 
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med hållbarhetsfrågor både externt och internt. Vid kontakt med företagen fick de i sin tur välja vem 

som svarade på frågorna. Företagen valdes ut i hopp om att bidra med ytterligare kunskap, inte för att 

granskas. 

 

Upplägg & Datainsamling 

Enkätundersökning 
För att ge en klarare bild av problemområdet och en indikation om vilken typ av frågor som 

enkätundersökningen skulle innehålla, utformades en skriftlig intervju som besvarades av en 

medarbetare i en friluftsbutik. Intervjun genomfördes före studiens start och finns därför endast 

presenterad som en bilaga. 

 

Enkäten delades ut på facebook och genomfördes helt på internet via webbenkater.se. Enkäten delades 

ut via Högskolan i Borås facebook-sida samt skribenternas egna sidor. Datainsamlingen pågick under 

14 dagar, mellan 25 april och 8 maj 2014. Vi valde att inte dela enkäten till elever på Textilhögskolan i 

Borås, där vi själva studerar, med tanke på den förförståelse för ämnet dessa studenter har. Vår 

förhoppning var att få svar som kunde representera den ”vanliga” konsumenten som inte har inblick i 

textila processer och textila material. 

 

Enkäten var standardiserad och strukturerad och bestod av nio stycken slutna frågor. Slutna frågor är 

ett bra tillvägagångssätt då alla respondenter får samma svarsmöjligheter vilket gör det lätt att 

analysera data. Den negativa aspekten är att information utanför svarsalternativen inte samlas in 

(Harboe 2013). För att minska risken för ett stort bortfall utformades frågorna så att de var 

lättförståeliga och inte alltför många. 

 

För att öka reliabiliteten och träffsäkerheten i enkäten genomfördes först en pilotstudie med 6 

personer, både män och kvinnor. Efter pilotstudien fick enkäten omformas för att bli mer konkret och 

lättförstådd. Vi lade även ner mycket tid på formuleringen av frågor så att de skulle vara tydliga 

(Eliasson 2013). 

 

Skriftliga intervjuer 
Frågeformuläret var standardiserat med avseende på att informanterna fick frågorna listade i samma 

ordning, skriftligt via e-post. Intervjun bestod av sju frågor av både sluten och öppen karaktär där alla 

frågor i något avseende skulle utvecklas eller motiveras. Öppna frågor låter informanten med egna ord 

formulera svaren och minskar risken för att relevant information faller bort (Harboe 2013). 
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3. Teoretisk referensram 

Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som använts genom uppsatsen består i första hand av undersökningar som 

genomförts för att undersöka dagens konsumentattityder till miljö och grön konsumtion. Det framgår 

tydligt att människor engagerar sig mer och mer för miljön och detta återspeglas i hur konsumenten 

agerar vid köp. Denna tidigare forskning har agerat som avstamp för vår vidare forskning kring hur 

återvunnen polyester kan kommuniceras gentemot konsument för att hjälpa denne att göra medvetna 

val.  

 

Svenskarna oroar sig för miljön 
I undersökningar som WWF genomförde under 2013 uppgav 79 procent av ungdomar mellan 15-25 år 

att de oroar sig för hur klimatförändringarna kommer att påverka deras och världens framtid (WWF 

2013a). En nästan lika stor del av svenska privatpersoner uppgav samma oro (WWF 2013b). Var 

fjärde ungdom uppgav att de känner sig olyckliga när de tänker på klimatförändringarna. 66 procent 

av ungdomarna uppgav att de kan tänka sig att betala mer för en klimatsmart produkt (WWF 2013a). 

 

I en liknande undersökning från 2006 uppgav 73 procent att man sparar el och 71 procent uppgav att 

de väljer en mer miljöanpassad produkt även om den är något dyrare på frågan om vilka åtgärder som 

man själv gör i störst utsträckning för att förbättra miljön. Mer än hälften av svenskarna uppgav “att 

välja en mer miljöanpassad produkt även om den är något dyrare” och “att ställa krav på företag” var 

åtgärder de var mest beredda att göra för en bättre miljö (SIFO Research International 2006).  

 

Ökande efterfråga på mer miljövänliga produkter 
I en undersökning från SIFO (TNS SIFO 2007) påvisas ett ökande engagemang från den svenska 

konsumenten samt en växande vilja att göra något för miljön. Exempel på det är att 38 procent av 

svenskarna uppgav att en miljöbil stod högst upp på inköpslistan nästa gång de ska byta bil* samt att 

nära hälften av befolkningen sa sig vara beredda att betala extra för mer miljövänliga produkter. En 

dryg tredjedel, 37 procent, uppgav att de tycker att det är viktigt att ta hänsyn både till ekologiska och 

även sociala faktorer, genom att exempelvis köpa rättvisemärkta produkter. 

 

I undersökningen Sveriges Grönaste Varumärke (Differ 2013) visar det sig att det blir allt viktigare för 

konsumenterna att företag erbjuder mer miljövänliga produkter och tjänster. Betalningsviljan bland 

konsumenterna ökar stadigt när det gäller att köpa mer miljövänliga produkter och benägenheten att 

betala mer för gröna varor och tjänster är i dag betydligt större än för några år sedan. 

 

*Antalet miljöbilar i Sverige ökade från ca 100 000 bilar 2008 till ca 500 000 bilar 2011. www.transportstyrelsen.se 
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Tittar vi utanför Sverige så ser trenden liknande ut över hela världen. Flera källor pekar på att 

miljömedvetenheten och det sociala engagemanget har ökat kraftigt de senaste åren (se t.ex. The 

Nielsen Company 2012). Undersökningen besvarades av över 28 000 människor i 56 länder och av 

dem uppgav 66 procent att de föredrar att köpa produkter av företag som har implementerat program 

för att ge tillbaka till samhället. Nära hälften, 46 procent, av de tillfrågade svarade att de var villiga att 

betala extra för produkter från sådana företag. 

  

Det är viktigt att komma ihåg i dessa sammanhang att konsumenter har en tendens att säga att de gör 

på ett visst sätt men agerar sedan annorlunda. Glappet mellan att vilja köpa mer miljövänliga 

produkter och säga sig göra det stämmer inte alltid med verkligheten (Hui Research AB 2013). 

Ottoman (2003; Markkula och Moisander 2012) och flera andra är överens om att endast miljövänliga 

attribut inte kommer att innebära att en produkt går hem hos den stora massan. Först och främst måste 

produkterna möta konsumenternas behov, deras önskan om design och kvalitet. Det är därmed inte 

sagt att gröna attribut inte räknas utan kan vara det som gör att valet faller på en viss produkt framför 

en annan (Ottoman 2003). 

 

Konsumenterna är förvirrade 
I Differs kundundersökning (2013) uppger hälften av samtliga respondenter att de upplever att det är 

svårt att göra gröna val när de handlar varor eller tjänster. Många anser att det är komplicerat på grund 

av att det helt enkelt är för många faktorer som måste vägas in. 

 

Konsumenterna efterfrågar tydligare information, symboler och märkningar på tryckt material i butik 

då det idag råder förvirring bland konsumenterna kring certifieringar och märkningar. 64 procent av 

konsumenterna tycker att det är svårt att förstå vad de olika märkningarna står för. Trots förvirringen 

kring de olika märkningarna litar ändå majoriteten av konsumenterna på märkningarna eller 

certifieringarna när de köper en produkt. För företagen ligger utmaningen i att förenkla valet i butik 

och kommunicera mervärdet kring varför konsumenterna bör handla mer miljövänliga varor (Hui 

Research AB 2013). 

 

Konsumenten behöver utbildas och guidas till miljömedvetna val 
I undersökningen som Svensk Handel genomförde 2013 uppgav mer än hälften av konsumenterna att 

de inte får tillräckligt mycket information om företagens arbete med miljö och hållbarhet. 

Konsumenterna angav också att de skulle vilja ha mer specifik information kring olika produkter för 

att kunna göra ett medvetet köpbeslut. Det som konsumenterna uppgav att de vill ha information om är 

främst produkternas ursprungsland, kemikalieanvändning, tillsatser och tillverkningsförhållande (Hui 

Research AB 2013).  
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Generellt sett har konsumenter dålig kunskap om hur kläder tillverkas, vad som sker med dem efter 

kassering och varför återvinning och liknande procedurer är nödvändiga i framtiden (Birtwistle och 

Moore 2007). Det är därför väsentligt att utbilda konsumenten för att mildra den rådande “slit och 

släng”-kulturen och öka konsumenternas medvetenhet vad det gäller etiska problem bland annat i 

textilindustrin. Återförsäljare bör ta initiativet att utbilda konsumenten så att denne förstår och valet i 

butik blir förenklat (Shen et al. 2012; Joergens 2006; Hui Research AB 2013). Många gånger räcker 

det inte med en märkning eller att använda sig av en grön slogan eller grönt uttryck, då användningen 

av dessa har ökat explosionsartat vilket skapat en förvirring bland konsumenter över vad dessa 

märkningar och uttryck egentligen står för (Bengtsson, Holmström och Spangsberg 2008). 

 

Var hämtar konsumenter sin information? 
I konsumentundersökningen från Svensk Handel 2013 uppgav konsumenterna att de främst får 

information om företagens miljöarbete genom text och märkning på produkterna. På samma sätt är det 

den typen av information som efterfrågas av konsumenterna när de står inför ett köpbeslut (Hui 

Research AB 2013).  Respondenter mellan 15-25 år uppgav text och märkning på produkten och 

reklam som främsta informationskällorna följt av sociala medier. Respondenter mellan 26-35 år 

uppgav text och märkning på produkten och företagets hemsida som främsta informationskällorna följt 

av reklam. 6 procent av respondenterna mellan 15-25 år uppgav att de söker information om företagets 

miljöarbete i företagets årsredovisning. Siffran var 8 procent bland de som var 26-35 år. 
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Olika nyanser av gröna konsumenter 
Naturvårdsverket undersökte 2008 (Rewir) svenskars attityder, kunskaper och drivkrafter i 

klimatfrågan för att ta fram olika målgrupper bland svenskarna som är olika mycket engagerade i 

frågan. Detta för att få en ökad förståelse för hur kommunikationen till dessa grupper kan förbättras. 

Undersökningen identifierade fem olika målgrupper som bestod av “Skeptikerna”, “de Passiva”, “de 

Nyvakna”, “de Sansade” och “de Engagerade”. 

 

De Engagerade - drivs till stor del av oro och dåligt samvete men är också 

engagerade i klimatfrågan, har till viss del anpassat sitt beteende för att 

vara mer klimatvänliga. 

De Sansade - känner ett sort ansvar i frågan, har förändrat sitt beteende 

men upplever frågan som komplicerad. 

De Nyvakna - frågan har nyligen blivit aktuell. Gruppen känner oro och att 

något borde göras, helst av någon annan. 

De Passiva - upplever ingen möjlighet att påverka situationen och känner 

därför ingen större oro eller behov av att agera. 

Skeptikerna - klimatförändringen är främst naturlig och en trend som snart 

passerar. Drivs av egen nytta och misstror de flesta. 

 (Rewir 2008) 

 

En subgrupp, så kallad “Elit”, finns också identifierad och består av de som kommit absolut längst i 

sitt miljöengagemang och lever som de lär. “Elit” består av fyra procent och behandlas inte som en 

kommunikativ målgrupp då de är väldigt självgående och i sig själva fungerar som ambassadörer för 

miljöfrågan. 

 

70 procent av den undersökta populationen hör till grupperna “de Nyvakna”, “de Sansade” och “de 

Engagerade”. “De Sansade” och “de Engagerade” anses som en nyckelgrupp att kommunicera till, då 

en förstärkning av denna grupp påverkar de närliggande grupperna som kanske inte är lika 

miljömedvetna (Rewir 2008). 

 

Typ av budskap som tilltalar de olika grupperna: 

De Engagerade - Dämpa oro, tydlighet, reducerat budskap 

De Sansade - Utförliga, innehållsrika budskap, rationella 

De Nyvakna - Inspirerande, lättförstådda, Al Gore’s Nobelpristal 

De Passiva - Små steg mot förändring, bekvämlighet 

Skeptikerna - Ekonomiska argument, egennytta 

(Rewir 2008) 
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Konsumenters attityd till återvunnen polyester 
På området återvunnen polyester och konsumenters attityd kring denna fiber finns ganska lite 

forskning. I doktorsavhandlingen av Yukie Nakano (2010) vid Northumbria University i Newcastle 

undersöktes hinder och pådrivande faktorer för att öka användningen av återvunnen polyester i 

modeindustrin. En del i avhandlingen bestod av en enkätundersökning med 162 konsumenter i 

Newcastle. Resultatet visade bland annat att konsumenter var positiva till kläder av återvunnen 

polyester men att hindret för dem att köpa kläder av återvunnet material var bristande information och 

okunskap och att de inte visste vart sådana kläder fanns att köpa. Det finns således en 

förbättringspotential att informera konsumenterna om nödvändigheten och fördelarna med att använda 

återvunnen polyester (Nakano 2010). 

 

Transparens 
Transparens har de senaste fem åren varit ett vedertaget redskap för företag att nå trovärdighet hos 

konsumenterna. Det handlar dock inte endast om att kommunicera de positiva åtgärder företaget utför 

för miljö och ett hållbart samhälle (Segran 2008), transparens innebär framförallt att vara öppen med 

de negativa aspekterna av företagets verksamhet. Genom att vara “öppen” i sin kommunikation kan 

företagen i sin tur motverka risken för “greenwash” (Chen och Chang 2013). På samma sätt som 

transparens upplevs positivt kan bristen på transparens skapa misstänksamhet hos konsumenter och 

minska deras förtroende för företagen (Segran 2008). Att ha transparent kommunikation ger inte bara 

ett mervärde för konsumenten utan även en accelererande effekt på det faktiska förändringsarbetet i 

organisationen, ”what gets measured, gets done”. Det finns flera sätt för företag att agera transparent. 

Ofta följs miljö- och hållbarhetsarbetet upp i olika redovisningar som utvecklats under de senaste åren 

såsom GRI (Global Reporting Initiative) och CDP (Carbon Disclosure Project) (Ihrén 2012).  
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Grön Kommunikation 
Teorin har använts för att formulera frågor till konfektionsföretagen men framförallt för att möjliggöra 

framtagningen av ett vetenskapligt, teoretiskt förslag på hur konfektionsföretag kan kommunicera 

återvunnen polyester så att konsumenten nås av budskapet. 

 

 

John Grant listar i boken ”The Green Marketing Manifesto” tre olika förhållningssätt till grön 

kommunikation: 

 

1. Slå mynt av dina mer miljövänliga produkter och åtgärder. 

2. Det är viktigt att människor vet vad du gör. 

3. Gör vad du ska och håll tyst om det. 

 

Svenska företag kommunicerar ofta efter den sista punkten menar John Grant och anser personligen 

att den tredje punkten är det mest sympatiska förhållningssättet till grön kommunikation (Grant 2007). 

 

Victoria Olausson menar i motsats till Grant att det är mindre intressant för företag att tiga idag då det, 

som tidigare nämnt, har blivit en konkurrensfördel att ”kommunicera grönt” i takt med att 

konsumenten blir mer medveten och efterfrågan på gröna produkter har blivit större (Olausson 2009). 

 

Olausson beskriver tre utgångspunkter för att öka chansen att det gröna budskapet når konsumenten. 

Nedanstående punkter beskriver med andra ord motivation som följaktligen förhoppningsvis resulterar 

i att konsumenten agerar: 

     

1. Konsumenten förstår varför den ska göra det… (skillnaden konsumenten 

kan göra blir tydlig). Exempel: “Klimatförändringar är inte bra. Det har 

något med bilavgaser att göra. Miljöbilar är bättre.  

2. Kollektivets ramar belönar agerandet… (social norm/infrastruktur byggs).  

Exempel: Förresten köper ju alla miljöbilar nu för tiden. 

3. Konsumenten ser de personliga fördelarna… (frågan “what’s in it for me? 

besvaras). 

Exempel: Den där miljöbilen är snygg, snabb och helt ok i pris. 

(Olausson 2009) 

 

1. Jag förstår varför jag ska göra på ett visst sätt 

Den här utgångspunkten är baserad på en rationell beteendevetenskaplig modell som innebär att insikt 

leder till handling. Ett vanligt sätt att slå an det här beteendemönstret är att använda sig av miljölarm 
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som ofta följs av en uppmaning att agera. Risken med att kommunicera på det här sättet är att det hos 

allmänheten finns en mättnad gentemot larm. Det gäller i synnerhet om ingen återkoppling görs. 

 

Tipskommunikation är en annan strategi som syftar till att konsumenten ska förstå varför den ska göra 

något. “Byt ut glödlamporna till lågenergilampor” är exempel på hur tipskommunikation kan 

utformas. Mer subtila budskap såsom “Tänk på miljön. Köp ekologiskt” är också exempel på 

kommunikation som hör hemma under denna kategori. Här utelämnas mottagaren helt åt att själv hitta 

sambanden mellan miljöproblem och lösningar vilket ofta resulterar i att kommunikationen blir 

ineffektiv. Kommunikationen blir mer träffsäker om fakta är konkret, kan relateras till den egna 

personen och är befriad från pekpinnar. 

 

Enligt Naturvårdsverkets studie om samhällets olika kommunikativa grupper är Eliten (4 procent) de 

som har närmast mellan upplysthet och agerande. De Engagerade och de Sansade (44 procent) har 

också relativt lätt för att agera men för de andra grupperna blir det svårare. För att kommunikationen 

ska kunna fungera i alla led och nå alla konsumentgrupper krävs det att den är snyggt utformad och 

exponeras i många kanaler (Olausson 2009). 

 

2. När kollektivets ramar belönar ett visst agerande 

När företag kommunicerar ut sina åtgärder på miljöområdet är detta ett sätt att förändra allmänhetens 

syn på företagen och det kollektiva agerandet. En del av ansvaret för förändring vilar därför på 

företagen som viktiga samhällsaktörer. Det finns olika sätt att kommunicera för att nå ett kollektivt 

agerande. Ett tillvägagångssätt är att påvisa ledarskap genom att ta initiativ. Ett annat konkret sätt är 

att visa hur många andra som har fattat samma beslut eller genomfört samma förändring. Detta ger en 

känsla av att den som agerar inte är ensam. 

 

Olausson menar att socialt tryck generellt sett fungerar på alla målgrupper, även om de som står längst 

ifrån miljöfrågan är de som reagerar sist. I Naturvårdsverkets undersökning beskrivs Skeptikerna som 

ett exempel på denna typ av grupp som ofta tvärtom försöker att påverka frågan så att det sociala 

trycket slår åt andra hållet (Olausson 2009).  

 

3. När jag ser de personliga fördelarna 

Att tona ner de miljömässiga fördelarna med en produkt och istället framhäva de personliga 

fördelarna, egennyttan kan funka på alla av Naturvårdverkets segmenteringsgrupper av konsumenter. 

Det är dock individuellt vad som triggar olika personer. De Passiva (23 procent) beskrivs som en 

grupp som inte vill ta eget ansvar i miljöfrågan men attraheras ändå av värdeord som kvalitet och lågt 

pris. Skeptikerna (8 procent) beskrivs som en grupp som drivs av egennyttan och som lyssnar på 

budskap som rör den egna ekonomin (Olausson 2009). 
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Olausson menar att samtliga av ovanstående punkter inte behöver bemötas för att budskapet ska bli 

effektivt även om författaren samtidigt understryker att det är bra kommunikationen pendlar mellan 

individuella fördelar, den skillnad individen kan göra och den skillnad en kollektiv insats kan innebära 

(Olausson 2009).  
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4. Resultat & Analys 
I det här avsnittet redovisas studiens resultat. Frågorna i enkätundersökningen och intervjun kommer 

här att behandlas var för sig för att öka läsbarheten. Under varje fråga kommer resultatet anges och 

detta kommer att återkopplas till tidigare forskning och teori och på så vis analyseras. 

 

Skriftlig intervju med butiksanställd 
Medarbetaren från friluftsbutiken uppger att konsumenter inte har mycket kunskap om material och att 

de får frågor om återvunnen polyester i butik. Konsumenten frågar oftast vad skillnaden mot icke 

återvunnen polyester är, om det är sämre, vad polyester är samt om plagget är hälsoskadligt. Han tror 

inte att mer specifik information på hangtags skulle uppskattas av konsumenterna, möjligen 

information om ursprungsland. Han poängterar dock att alla som vill få svar på frågor ska kunna få 

det. När det gäller frågor om hållbarhet är den vanligaste frågan “är produkten slittålig, kan jag ha den 

i flera säsonger?”, framför frågor som “är produkten behandlad med skadliga/miljöfarliga ämnen?”. 

Han uppger att kunder reagerar positivt på produktnamn som “eko-jacka”. 

 

Enkätundersökning 
Fråga 1 och 2 i enkätundersökningen berörde respondenternas ålder och kön. Av 122 personer som 

deltog i enkäten var 100 mellan 19-29 år vars svar ligger till grund för resultatet. Fördelningen mellan 

könen såg ut som följer; 67 “kvinnor”, 32 “män” och en “annat”. Respondenternas svar delas in i två 

kategorier (kunskap/kännedom och attityd) och avser det område som frågorna undersöker.  
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Kunskap/Kännedom 

Fråga 4 

“Känner du till något företag som säljer kläder tillverkade av återvunnen polyester?” 

Materialet återfinns hos flera av de stora konfektionsföretagens butiker och denna fråga ställdes för att 

undersöka om konsumenterna har uppmärksammat återvunnen polyester i något av sortimenten. 73 

procent av de tillfrågade i vår enkät kände inte till något företag som säljer kläder tillverkade i 

återvunnen polyester. Av de som uppgav att de tänker på hur miljön påverkas av tillverkning och 

konsumtion av kläder uppgav ungefär hälften att de inte känner till företag som säljer kläder 

tillverkade av återvunnen polyester.  Av dem som uppgav att de aldrig tänker på miljön vid 

konsumtion av kläder (25 procent) var det 96 procent som inte kände till något företag som säljer 

kläder med återvunnen polyester.  

 

 
 

 

“Känner du till något företag som säljer kläder tillverkade av återvunnen polyester?” 

Urval de som uppgav att de tänker på hur miljön påverkas av tillverkning och konsumtion av kläder: 
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Fråga 5 

“Känner du till vilket råmaterial man tillverkar polyester av?” 

Frågan var avsedd att undersöka hur många respondenter som känner till att polyester är en plast det 

vill säga en produkt gjord av olja. Denna fråga ger en uppfattning om vilken kunskapsnivå 

konsumenten befinner sig på och i vilken ände företag kan börja informera/kommunicera. Ungefär 73 

procent av respondenterna uppgav att de inte vet eller är osäkra på vilket råmaterialet till polyester är. 

Av respondenterna uppgav 27 procent att de visste vad råmaterialet var. Andelen som känner till vad 

polyester kommer ifrån var större bland de som uppgav att de alltid tänker på miljön vid köp av kläder 

(se fråga 3 under “attityd”).  

 
 

“Känner du till vilket råmaterial man tillverkar polyester av?” 

Urval de som uppgav att de inte tänker på hur tillverkning och konsumtion påverkar miljön när de 

köper kläder: 
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Fråga 6 

“Vad tänker du om kvaliteten (slitstyrka, finnish etc.) hos vanlig polyester jämfört med återvunnen 

polyester?”  

Efter en kort, skriftlig intervju med en medarbetare från en friluftsbutik (se bilaga) visade det sig att ett 

vanligt missförstånd bland konsumenter är att de tror att återvunnen polyester är av sämre kvalitet än 

ny, jungfrulig polyester. Vi ville undersöka om denna uppfattning fanns bland våra respondenter. 

Detta ger en indikation om vilken typ av information konsumenten kan tänkas behöva. 67 procent av 

respondenterna uppgav att de är osäkra på hur kvaliteten är på de två materialen. 23 procent uppgav att 

kvaliteten på de två materialen är likvärdiga. 45 procent av de som uppgav att de tänker på miljön vid 

köp av kläder (alternativ 1, fråga 3) uppgav att kvaliteten var likvärdig för materialen. Bland de som 

uppgav att de aldrig tänker på miljön vid köp av kläder (alternativ 3, fråga 3) uppgav endast åtta 

procent att kvaliteten var likvärdig. Detta indikerar att de miljöengagerade har något större kunskap 

om nyttan med återvunnen polyester.  
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Fråga 7 

“Låt säga att du köper en jacka av återvunnen polyester. Från vilka produkter tror du att det mesta av 

materialet är återvunnet?” 

Frågan utformades för att undersöka vilken föreställning respondenterna har om det återvunna 

materialets ursprung. Vi själva hade en uppfattning om att återvunnen polyester oftast kommer från 

gamla plagg men det mesta av materialet kommer från plastflaskor (Fletcher 2008). Genom att 

undersöka konsumenternas kunskap kring återvinning av polyester kan svaret ge en indikation om det 

finns behov av att i kommunikationen förtydliga varifrån det återvunna materialet kommer från. Nära 

hälften av respondenterna svarade “plastflaskor” vilket är det som återvunnen polyester till störst 

utsträckning kommer från (Fletcher 2008). Här var kunskapen hos de som tänker på miljön och det 

som inte tänker på miljön vid köp av kläder jämnt fördelat. Det är intressant att notera att många av 

respondenterna i denna fråga relaterar återvunnen polyester till plast eftersom flera respondenter i 

fråga 5 uppgav en osäkerhet angående vad polyester är tillverkat av. 32 procent av de som inte tänker 

på miljön vid köp av kläder uppger att de inte vet var återvunnen polyester kommer från. För de som 

tänker på miljön var denna siffra 13 procent.   
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Attityd 
Fråga 3 

“Tänker du på hur tillverkning och konsumtion påverkar miljön när du köper kläder?” 

Respondentens inställning till miljö och konsumtion undersöktes för att eventuellt kunna dela in 

respondenterna i konsumenter som kan anses som gröna eller inte. Det finns mycket teorier kring vad 

en grön konsument är men vi har valt, för att hålla enkäten kort och koncis, att låta respondenterna 

själva kategorisera sig. I vår enkät uppgav 83 procent av kvinnorna att de ibland eller alltid tänker på 

miljön när de köper kläder. På samma fråga var siffran 56 procent bland männen (det var dock ungefär 

dubbelt så många kvinnor med i undersökningen vilket gör att siffran just här är svår att jämföra 

korrekt). Av alla respondenter uppgav 75 procent att de ibland eller alltid tänker på hur miljön 

påverkas av tillverkning och konsumtion av kläder.  
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Fråga 8 

“Hur miljövänlig anser du att återvunnen polyester är i förhållande till andra textila fibrer?” 

Återvunnen polyester är inte miljövänlig, men det är ett mer miljövänligt och mer hållbart alternativ 

framför andra fibrer. Det är något som flera teoretiker är överens om (Fletcher 2008; Baugh 2008). 

Frågan formulerades för att undersöka hur konsumenten tolkar materialets eventuella miljöpåverkan. 

För att underlätta sammanställningen av resultatet uttrycktes svaren graderande. 43 procent uppgav att 

de ansåg att återvunnen polyester är ganska miljövänlig och sex procent att den är mycket miljövänlig. 

Tre procent ansåg att den inte är miljövänlig alls, 15 procent att den är lite miljövänlig och resterande 

33 procent uppgav att de inte vet. 76 procent av de som uppgav att de alltid tänker på hur miljön 

påverkas av konsumtion av kläder ansåg att återvunnen polyester var ganska miljövänligt och inga av 

samma urval uppgav att återvunnen polyester inte var alls miljövänlig. Av de som inte tänker på 

miljön vid köp av kläder uppgav 21 procent att återvunnen polyester är ganska miljövänlig och 58 

procent uppgav att de inte vet. Svaren tyder på att de som är miljömedvetna är mer positivt inställda 

till återvunnen polyester än de som inte tänker på miljön vid köp av kläder. Mer än hälften av de som 

inte tänker på miljön när de köper kläder har någon uppfattning om hur miljövänlig polyester är. Hos 

de som tänker på miljön vid köp av kläder var denna siffra 14 procent vilket tyder på att denna grupp i 

större utsträckning tenderar att ha en åsikt om återvunnen polyester.  

 
 

 

Hur miljövänlig anser du att återvunnen polyester är i förhållande till andra textila fibrer? 

Urval de som uppgav att de inte tänker på hur tillverkning och konsumtion påverkar miljön när de 

köper kläder: 
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Fråga 9 

“En jacka vid namn "Eko-jacka" är tillverkad av återvunnen polyester, är återvinningsbar och 

tillverkad utan fluorkarboner. Jackan är även klimatkompenserad. Vad tycker du om plaggets namn 

“Eko-jacka”?” 

För att undersöka konsumentens attityd gentemot gröna budskap och en eventuell misstänksamhet mot 

företags mer miljövänliga produkter ställdes denna fråga. Vårt namnförslag är likt befintliga budskap i 

butik och vi ville ta reda på om respondenterna tycker att namnet är rättvisande eller inte. Av de som 

alltid tänker på miljö vid köp av kläder uppgav 76 procent att de tyckte att namnet “eko-jacka” var ett 

bra namn som hjälpte dem att välja mer miljövänligt. Av hela urvalet uppgav 62 procent att de tyckte 

att namnet “eko-jacka” var ett bra namn som hjälpte dem att välja mer miljövänligt. 20 procent av 

respondenterna tyckte att namnet var missvisande och 18 procent vet inte. Svaren ger en indikation på 

att konsumenten uppskattar företagens försök att guida till mer miljövänliga val.  

 

 

 
 

Sammanfattning 
75 procent av de tillfrågade respondenterna uppger att de ibland eller alltid tänker på hur miljön 

påverkas vid tillverkning och konsumtion av kläder. Hos dessa konsumenter finns det en större 

kunskap/kännedom om återvunnen polyester än hos den andel av respondenterna som uppger att de 

inte tänker på miljön vid köp av kläder. De som tänker på miljön vid köp av kläder har större 

benägenhet att vara positivt inställda till återvunnen polyester än de som inte tänker på miljön. Det 

råder osäkerhet kring hur kvaliteten hos återvunnen polyester är jämfört med ny polyester, vilket 

råmaterial polyester är tillverkat av samt hur pass miljövänlig återvunnen polyester är. Mer än 70 

procent av de tillfrågade respondenterna känner inte till någon återförsäljare som säljer plagg i 

återvunnen polyester.  
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Skriftlig intervju 
Nedan följer ett urval av de frågor som ställdes till informanterna hos konfektionsföretagen. Svaren 

nedan har valts ut på grund av dess relevans för resultatet. Resterande frågor och svar hittas bland 

bilagorna. 

 

Fråga 1 

Anser ni att era kunder är miljömedvetna/ har ett miljöengagemang/ eftersöker hållbara produkter? 

Denna fråga ställdes för att ta reda på vilken typ av kund företagen anser att de har, detta för eventuellt 

kunna koppla svaren till fråga 6, vilken typ av kommunikation konsumentgrupperna behöver. 

Företagen gav spridda svar men verkar vara överens om att miljömedvetenheten hos konsumenter 

ökar. Två av företagen ansåg att deras konsumenter är miljömedvetna. 

 

Fråga 2 

Kunskapen kring olika material varierar från kund till kund. Anser ni att kunskapsnivån om materialet 

återvunnen polyester och vanlig polyester är hög eller låg hos era konsumenter? 

Vårt utgångsläge i denna fråga var att företagen kanske tror att konsumenterna vet mer än de kanske 

gör. Vi ville undersöka vad de sa om saken och också för att ta reda på vilken typ av information deras 

kunder kan tänkas behöva. Företagen var osäkra på konsumenternas kunskapsnivå om återvunnen 

polyester men ingen av dem ansåg att kunskapsnivån är hög. Ett av företagen menade att det finns en 

utbredd uppfattning om att naturmaterial (ull, bomull, bambu) är bättre fiberalternativ ur 

miljösynpunkt vilket kan vara ett problem, då det inte alltid är fallet. Ett annat företag uppgav att de 

inte får så många frågor om återvunnen polyester vilket gör det svårt att avgöra kunskapsnivån.  

 

Fråga 3 

Anser ni att ni informerar (tillräckligt) om återvunnen polyester gentemot era konsumenter? 

Om ja, hur informerar ni om återvunnen polyester gentemot era konsumenter? 

Om nej, varför inte? 

Frågan formulerades med avsikt på att undersöka vilken uppfattning företagen har om sin egen 

kommunikation. Om de anser den som tillräcklig eller bristfällig. Företagen var överens om att 

kommunikationen av återvunnen polyester kan bli bättre och det är något de alla arbetar med att 

förbättra. Företagen informerar om återvunnen polyester till konsumenter via hängetikett och hemsida 

och till inköpare genom katalog. Ett av företagen svarade att begränsade resurser och fokus på att 

hellre “göra rätt” än att kommunicera till konsument är orsaker till att konsumentinformationen är 

begränsad. Företaget uppger att ”greenwashing” kan bli följden om man pratar först och handlar 

sedan.  
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Fråga 4 

För att undersöka om företagen upplevde några specifika problem med att kommunicera återvunnen 

polyester frågade vi: “Anser ni att finns det några svårigheter i att kommunicera återvunnen polyester 

till kund?”. Ett av företagen uppgav att tid och resurser samt konsumenters tilltro till naturfibrer är 

svårigheter de stöter på när de kommunicerar återvunnen polyester. De två andra företagen hade inga 

specifika exempel på svårigheter med kommunikationen. Ett av dessa företag angav dock att det inte 

är helt enkelt. Det andra företaget såg inte några svårigheter alls i kommunikationen vilket kan bero på 

att samma företag inte fick några frågor från konsumenter om återvunnen polyester.  

 

Fråga 5 

Från vilken utgångspunkt utformas informationen till er konsument om en produkt tillverkad i 

återvunnen polyester? (Välj ett eller flera alternativ) 

1. “Kunden läser inte informationen, informationen hålls så kortfattad som möjligt” 

2. “Kunden har viss förkunskap, därför behövs inte så mycket information” 

3. “Kunden vet lite och behöver därför mycket information, vi informerar ingående” 

4. “Kunden är intresserad och vill ha mycket information, vi informerar ingående” 

5. Annat 

Denna fråga har en viss koppling till fråga 1 och 2 och har som syfte att undersöka hur företagen 

tänker kring den information de kommunicerar samt hur läsaren mottar den. Ett av företagen ansåg att 

deras konsumenter är intresserade av återvunnen polyester och vill ha mycket information. Ett annat 

företag menade att konsumenten vet ganska lite och behöver därför mycket information men angav 

samtidigt att deras kommunikation kan bli bättre och att målet är att informera ännu mer ingående. Det 

sista företaget angav att kommunikation är olika ingående på hängetikett och hemsida. På 

hängetiketten är informationen kortfattad för att sedan vara mer ingående på hemsidan. Företagen var 

alla överens om att ingående information är vägen att gå för att nå konsumenten.   

 

Fråga 7 

Många konsumenter anser att det är komplicerat att göra gröna val för att det helt enkelt är för 

många faktorer som måste vägas in. Hur guidar ni era konsumenter till mer hållbara köp?  

Vi ville höra hur företagen själva anser att de förenklar för kund, exempelvis genom märkningar och 

certifieringar. Ett av företagen angav att de arbetar mot att hela produktsortimentet ska bestå av bättre 

miljöval. Detta innebär att hela varumärket på så vis kan bli en kvalitetssäkring för mer hållbara val. 

Ett annat företag instämde med föregående företag att hela sortimentet bör bestå av bättre miljöval. 

Detta företag menade också att konsumtionen generellt sett bör minska och att detta är en inställning 

de vill förmedla till konsumenten. Det tredje företaget arbetar med att ta fram nya hängetiketter som 

ska hjälpa konsumenten att välja mer miljövänligt. 
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Sammanfattning 
Företagen var överens om att miljöengagemanget hos deras konsumenter varierar och att vissa 

konsumenter är mer intresserade än andra. Företagen är osäkra kring kunskapsnivån gällande polyester 

och återvunnen polyester men var även här överens om att det varierar från kund till kund. Företagen 

uppgav att det finns vissa svårigheter med att kommunicera återvunnen polyester men var överens om 

att ingående information är bra och att alla arbetar med att förbättra kommunikationen. För mer 

ingående information hänvisar företagen konsumenterna mest till företagens hemsidor. För att guida 

konsumenter till medvetna köp hade företagen olika strategier varav ett av företagen uppgav nya 

tydliga etiketter som ett hjälpmedel. 
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5. Diskussion 
I uppsatsens avslutande avsnitt diskuteras resultatet av studien. Svaren ifrån enkätundersökningen och 

intervjun sammanförs för att om möjligt tillsammans med teori och tidigare forskning finna 

förklaringar och sammanhang. Resultatdiskussionen sammanfattas i slutsatsavsnittet där även studiens 

tre frågeställningar besvaras. Metoden diskuteras i det avslutande avsnittet där eventuell kritik och 

förbättringsåtgärder med enkätundersökningen och intervjun listas. Förslag på vidare forskning i 

ämnet kommer även presenteras i kapitlet.  

 

Resultatdiskussion 

Många tänker grönt 
75 procent av respondenterna i enkäten uppgav att de alltid eller ibland tänker på hur tillverkning och 

konsumtion påverkar miljön när de köper kläder. Detta resultat tycker vi är talande för att det finns ett 

engagemang för miljön bland yngre konsumenter vilket överensstämmer väl med vad tidigare 

forskning har kommit fram till. Mellan 65-75 procent uppger i ett antal undersökningar att de hellre 

köper produkter av företag som tar ansvar för miljön (Differ 2013; The Nielsen Company 2012; SIFO 

Research International 2006). Som Olausson (2009) skriver är detta engagemang en ytterligare 

anledning för företag att sprida sitt miljöarbete till konsument då det ger konkurrensfördelar och ökat 

förtroende. 

 

Ingen kännedom, inget agerande 
Enkätundersökningen indikerar på att konsumenten känner osäkerhet kring återvunnen polyester, både 

gällande hur det är tillverkat och hur miljövänligt det är. Kännedomen och den positiva attityden till 

återvunnen polyester är större bland de konsumenter som uppger att de tänker på miljön vid köp av 

kläder än hos de konsumenter som inte gör det. Detta kan visa på att det finns en vinning för företagen 

att utbilda sina konsumenter vilket stöds av Shen (et al. 2012), Joergens (2006) och undersökningen 

från Hui Research AB (2013). När kunskapen ökar, ökar intresset och vice versa. Även Olausson 

(2009) betonar vikten av att utbilda konsumenten då insikt ofta leder till agerande. Företagen uppgav 

dock att de upplever vissa svårigheter med att kommunicera återvunnen polyester. Brist på tid och 

resurser samt konsumenters förutfattade meningar om att syntetfibrer är sämre för miljön än 

naturfibrer är exempel på svårigheter. Det här kan ses som en ytterligare indikation på att 

konsumenten behöver utbildas på området och även om det skulle kräva mer tid och resurser tror vi att 

ansträngningen i längden kommer att löna sig. 
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Resultatet av enkäten visade att en stor del av det totala urvalet inte har kännedom om var de kan köpa 

kläder av återvunnen polyester trots att flera har ett intresse eller uppger att de tänker på miljön vid 

köp av kläder. Tidigare forskning visar att många konsumenter inte uppmärksammar de mer 

miljövänliga produkterna i butik och få känner till företag som säljer kläder i återvunna material (Hui 

Research AB 2013; Nakano 2010). Detta indikerar på att det finns en förbättringspotential hos 

företagen att kommunicera produkterna tydligare så att konsumenterna uppmärksammar sortimentet 

(Nakano 2010; Hopkins och Roche 2009; Connell och Yvonne 2008).   

 

Guida till medvetna köp 
Företagen i vår undersökning har olika åsikter om hur de guidar konsumenten till mer miljömedvetna 

köp. Ofta hänvisas konsumenten till hemsidan men undersökningar visar att konsumenten främst söker 

information genom text och märkning på produkten (Hui Research AB 2013). Vi tror, liksom tidigare 

forskning visar på, att företagen måste delge konsumenten mer information om återvunnen polyester 

närmare köpbeslutet, på produktens hängetikett eller på hemsidans produktsidor. Undersökningen från 

Svensk handel visar att det är under 10 procent av konsumenter under 35 år som söker 

miljöinformation i årsredovisningar (Hui Research AB 2013) vilket kan tala emot att hänvisa 

intresserade konsumenter till exempelvis hållbarhetsrapporter på hemsidan. Vi anser dessutom att 

information på hängetikett kan underlätta för butikspersonal att delge riktig information till konsument 

och därmed underlätta ett medvetet köpbeslut. Svaren från butiksmedarbetaren som intervjuades i 

studiens inledande fas indikerar på att det finns oklarheter kring återvunnen polyester samtidigt som 

ett av de intervjuade företagen uppger att de inte får några frågor om materialet. Vi tror att 

konsumenternas frågor ibland stannar hos butikerna och inte når företagen vilket ytterligare motiverar 

mer information i butik, på hängetikett. Butiksmedarbetaren ansåg dock inte att konsumenter önskar 

mer specifik information på hängetikett men att det däremot är viktigt att kunden ska kunna få svar på 

sina frågor i butik. Vi anser att mer information på hängetikett skulle säkerställa att kunden får den 

information den kan tänkas vilja ha, oavsett om den frågar butikspersonal eller läser själv. Företagen 

anser dock att det finns för lite plats på hängetiketter. Detta gör att budskapet måste vara kort och 

koncist vilket är en parameter att ha i åtanke vid utformning av etiketter. Den information som inte får 

plats på etikett kan finnas på produktens specifika informationssida. 

 

Mångsidig kommunikation 
Företagen uppgav i vår skriftliga intervju att miljömedvetenheten och intresset för mer miljövänliga 

produkter är varierande bland deras konsumenter och även att kunskapsnivån hos konsumenterna 

varierar. Butiksmedarbetaren anser att kunskapen om textila material är låg bland konsumenter, även 

om de ofta är pålästa om miljöfrågor. Vår enkät stödjer den uppfattningen, då många respondenter 

visade en osäkerhet kring vad materialet polyester är för något. Detta pekar på att kommunikationen 
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från företagen med fördel utformas mångsidigt för att kunna nå flera av de olika konsumentgrupperna 

som både är olika intresserade av miljön och har olika mycket kunskap (Rewir 2008). För att nå 

målgrupper som inte är så engagerade i miljöfrågan är det exempelvis viktigt att presentera egennyttan 

med ett visst köp (Olausson 2009; Rewir 2008). En typ av egennytta med ett plagg i återvunnen 

polyester skulle kunna vara god kvalitet (minst lika bra som jungfrupolyester) och kemikaliefri. Dessa 

budskap skulle kunna tilltala grupper som “de passiva” eller “skeptikerna”, de som inte är så 

engagerade i miljöfrågan eller motiverade att betala mer för mer miljövänliga produkter (Rewir 2008). 

För att nå målgrupper som är engagerade i miljöfrågan gäller det exempelvis att visa på nyttan för 

miljön och dämpa oro och bekräfta att kunden gör ett bra val. Där kan resursbesparing och minskat 

koldioxidutsläpp vara förslag på sådana budskap (Olausson 2009; Rewir 2008). Att utvärdera vilka 

målgrupper företagen har kan vara krävande men också belönande då kommunikationen blir mer 

träffsäker. 

 

Resultatet av sista frågan i enkätundersökningen om namnet “eko-jacka” var ett rättvisande namn var 

förvånade. Vi hade förväntat oss ett lägre antal positiva svar då denna typ av namn skulle kunna vara 

något som konsumenter uppfattar som greenwashing. Siffran talar för att konsumenter tycker att det är 

bra när företagen tydligt, genom produktnamn, berättar för konsumenten vilka plagg i deras sortiment 

som är mer miljövänliga än andra. Detta visar även tidigare undersökning på (Hui Research AB 2013). 

Många konsumenter anser att det är komplicerat att göra medvetna val på grund av att det helt enkelt 

är för många faktorer som måste vägas in (Differ 2013). Konsumenterna efterfrågar tydligare 

information, symboler och märkningar på tryckt material i butik (Hui Research AB 2013). Ett 

förtydligande av budskapet kan därför också vara nödvändigt för att förklara för konsument och inte 

endast använda sig av symboler. 

 

För att minska risken för greenwash tror vi att företagen kan berätta mer om plaggen för konsument, 

det vill säga både de positiva men även de negativa aspekterna. Ex. “Tyget transporteras ifrån Japan 

vilket innebär utsläpp men detta klimatkompenserar vi för och arbetar med organisation X för att 

tillverkning av återvunnen polyester ska upprättas närmare Europa”. Detta skulle innebära att 

företagen föregår de miljöhot som media rapporterar om. Dessa alarm används ofta för att skrämma 

konsumenten vilket ibland ger företag ett oförtjänt dåligt rykte och ger en onyanserad bild av 

miljödebatten.  
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Komplexitet 
Att kommunicera grönt är ett komplext ämne och det finns långt många fler parametrar att ta hänsyn 

till än vad omfattningen av vår studie tillät.  

 

Vi anser att de respondenter i enkätundersökningen som uppgav att de tänker på miljön vid köp av 

kläder borde känna till i alla fall ett företag som säljer plagg i återvunnen polyester. Detta eftersom 

deras kännedom om materialet var relativt stor och det kan förutsättas att de söker efter mer 

miljövänliga produkter. Resultatet blev dock ett annat. Det kan vara så att kommunikationsglappet 

mellan företagen och konsumenterna beror på att konsumenten inte bryr sig om miljövänligare 

alternativ när det väl kommer till kritan och inte köper så miljömedvetet som de uppger eller önskar 

(Hui Research AB 2013). Detta är en svårighet för företagen när de utformar och utvärderar sin gröna 

kommunikation. Konsumenten lever inte alltid som den lär.  

 

I vår enkät svarade många att de var osäkra kring kvaliteten på återvunnen polyester jämfört med 

jungfrupolyester. En orsak till den höga osäkerheten kan vara att kvaliteten för några år sedan tyvärr 

ofta var sämre hos produkter som var ekologiska eller återvunna. Konsumenter kan därför ha dåliga 

erfarenheter av eko-produkter och tror att de får uppoffra kvalitet för att köpa mer miljövänligt. Om 

företagen berättade mer om kvaliteten för att upplysa konsumenten hade de kanske kunnat motverka 

detta missförstånd och bidra till en ökad positiv attityd till återvunnet och ekologiskt. 

 

Priset på en produkt är också ett kommunikationsmedel som gör den gröna kommunikationen mer 

komplex. Ett högt pris kan skapa en uppfattning hos en prismedveten konsument att produktens pris 

enbart beror på dess miljöfördelar och inte på dess kvalitet eller designhöjd. Detta talar för att det är 

viktigt att i första hand ge konsumenten en produkt som möter dennes önskemål gällande prestanda 

och utseende (Ottman 2003; Markkula och Moisander 2012). 
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Metoddiskussion 
Undersökningens giltighet och tillförlitlighet kommer här att diskuteras för att motivera studiens 

relevans.  

 

Kritik till enkät 

För att styrka vår teori kring hur kommunikationen av återvunnen polyester kan bli bättre hade ett 

antal djupintervjuer kunnat genomföras med konsumenter ifrån företagens målgrupper vi valt ut att 

intervjua istället för att genomföra en enkätundersökning. Relevansen av jämförelsen mellan våra 

enkätsvar och företagens svar är svår att bedöma då det är tveksamt om vi har nått potentiella kunder 

till företagen. 

 

Kritik till skriftlig intervju 

Om de skriftliga intervjuerna hade utförts personligen eller via telefon hade vi haft möjlighet att 

utveckla frågorna ytterligare och kunnat undvika eventuella missförstånd (Harboe 2013). 

 

Företagen som deltog i intervjun arbetar alla aktivt med sin kommunikation och är medvetna om att 

den kan förbättras. Vi undersöker kommunikationen som finns tillgänglig idag vilket är något som 

företagen arbetade fram för 1-2 år sedan. Detta innebär att medvetenheten på företagen om att 

kommunicera mer och grönt kanske är högre idag än vad som syns utåt eftersom de jobbar så långt 

fram i tiden. Detta kan medföra att vår studie tappar relevans.  

 

Kritik till urval  

En nackdel med vårt urval till enkäten är att det är ett så kallat icke-sannolikhetsurval, det finns risk 

för systematisk skevhet i undersökningen eftersom det är svårt att styra vilka som svarar på enkäten så 

att urvalet blir representativt (Harboe 2013; Eliasson 2013). För enkäterna har vi valt att endast se till 

urvalsgruppens ålder för att avgränsa materialet. Kanske hade en vidgad målgrupp upp till 35 eller 39 

år varit bra, likt andra undersökningar vi jämfört våra svar med (Hui Research AB 2013; The Nielsen 

Company 2012). Vi har inte sett till socioekonomiska aspekter såsom inkomst. Det hade varit önskvärt 

att få en urvalsgrupp som bestod av en lik uppdelning mellan könen. Detta kunde vi dock inte styra 

och resultatet blev 67 procent “kvinnor”, 32 procent “män” och en procent “annat kön”. Tre av 

frågorna har inte svarats av alla respondenter. Detta kan bero på tekniska fel eller missförstånd. Två av 

frågorna svarades av 96 personer vilket var lägsta antalet svarande. 

 

Samma nackdel gäller för vårt urval för de skriftliga intervjuerna. Det finns risk för systematisk 

skevhet i undersökningen eftersom vi subjektivt valt ut informanter, i detta fall företag, efter vår egen 

bedömning som i sin tur fick välja vem som skulle svara på frågorna (Harboe 2013). 
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Kritik till enkätens frågor 

Precisionen på fråga 5 hade ökat om vi hade gett respondenterna en mängd svarsalternativ för att 

säkerställa kunskapsnivån. I fråga 7 är det intressant att notera att många av respondenterna i denna 

fråga relaterar återvunnen polyester till plast eftersom flera respondenter i fråga 5 uppgav en osäkerhet 

angående vad polyester är tillverkat av. Detta kan bero på de två frågornas olika utformning vilket 

kunde undvikits om frågorna ställts med ett mer liknande upplägg. Från fråga 9 är det svårt att dra 

några slutsatser eftersom informationen är knapphändig gällande respondenternas åsikt. Frågan hade 

kanske fått ett annat svar om vi lade till fakta om “eko-jackan” som inte är så positiva, mer transparent 

information. Exempelvis om hur materialet kanske är insamlat från Europa, sorterat i Kina, tillverkat i 

Japan och fraktat till Litauen där jackan syddes för att sedan skickas till Sverige. Denna kritik kan 

återkopplas till kritiken riktad till vår metod; enkät. Kanske hade djupintervjuer med utvalda 

konsumenter kunnat ge mer nyanserad och djupare information. 

 

Kritik till intervjuns frågor 

Fråga 1 är väldigt bred, kanske hade svaren blivit mer användbara om vi ställt frågan utefter 

Naturvårdsverkets kommunikativa målgrupper (Rewir 2008) för att därefter lättare kunnat koppla 

frågan till fråga 6 och Olaussons teori (2009) om grön kommunikation. Vi berättade för företagen 

redan vid kontaktsökandet att vår undersökning visat att ca 70 procent var osäkra på eller inte visste 

vad polyester vad gjort av. Svaren hade kanske blivit tydligare i fråga 2 om vi bett dem berätta i olika 

steg vilken konkret fakta de tror att konsumenten känner till. När vi frågade företagen om hur de 

kommunicerar, i fråga 3, syftade vi på hur de mer konkret i text eller bild, kommunicerar. Vi hade 

behövt precisera frågan för att få de svar vi önskat genom att be om exempel. Samma problem gäller 

med fråga 4 och 7. Fråga 6 kan ha varit något diffus för någon som inte stött på Olaussons teori (2009) 

sedan tidigare, vilket troligen är fallet. Alternativen kunde utformats mer utförligt för att få mer 

konkreta svar. 
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Reliabilitet och validitet 
Reliabla mätinstrument är stabila som ger samma resultat varje gång. Den forskare som verkligen 

mäter det han/hon utger sig för att mäta använder valida instrument (Ejvegård 2009). 

 

Reliabiliteten i vår uppsats kunde varit högre om vårt urval av respondenter och informanter varit 

större samt om de skriftliga intervjuerna istället hade genomförts som muntliga intervjuer. Det är inte 

säkert att vi fått samma svar och utfall om vi haft större urval och ett urval som var mer generaliserbart 

för Sverige. Vi lade ner mycket tid på formulering och val av frågor så att de skulle svara på vårt syfte 

och använde oss av pilotstudier för att öka reliabiliteten och träffsäkerheten på frågorna.  

 

Validiteten i vår uppsats anser vi vara högre än reliabiliteten då en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod ger flera infallsvinklar på vårt problemområde. Målet var att skaffa oss en 

uppfattning om samt belysa problemområdet vilket vi tycker att vi lyckats med.  
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6. Slutsatser 
Här besvaras studiens inledande två frågeställningar kortfattat med utgångspunkt ur resultat- och 

analysdelens sammanfattning. Som svar på den tredje frågeställningen kommer ett teoretiskt 

kommunikationsförslag presenteras. 

 

1. Vilken kunskap/kännedom och attityd har 19-29 åriga konsumenter om återvunnen polyester? 

Det råder osäkerhet hos respondenterna kring hur kvaliteten hos återvunnen polyester är jämfört med 

ny polyester. Det samma gäller för vilket råmaterial polyester är tillverkat av samt hur pass 

miljövänlig återvunnen polyester är. Mer än 70 procent av de tillfrågade känner inte till någon 

återförsäljare som säljer plagg i återvunnen polyester. 75 procent av respondenterna uppger att de 

ibland eller alltid tänker på hur miljön påverkas vid tillverkning och konsumtion av kläder. Hos dessa 

konsumenter finns det en större kunskap/kännedom om återvunnen polyester än hos den andel av 

respondenterna som uppger att de inte tänker på miljön vid köp av kläder. De som tänker på miljön vid 

köp av kläder har större benägenhet att vara positivt inställda till återvunnen polyester än de som inte 

tänker på miljön.  

 

Den ”vanliga” konsumenten vet relativt lite om polyester och förstår inte nyttan med återvunnen 

polyester. 

 

2. Vad är konfektionsföretagens tankar om grön kommunikation av återvunnen polyester gentemot 

konsument? 

Företagen uppgav att miljöengagemanget hos deras konsumenter varierar och att vissa konsumenter är 

mer intresserade än andra. Företagen är osäkra kring konsumenters kunskapsnivå gällande polyester 

och återvunnen polyester men var överens om att det kan variera från kund till kund. Företagen 

uppgav att det finns svårigheter med att kommunicera återvunnen polyester men var överens om att 

ingående information är bra och att alla arbetar med att förbättra kommunikationen. För mer ingående 

information hänvisar företagen konsumenterna mest till företagens hemsidor. För att guida 

konsumenter till medvetna köp har företagen olika strategier varav ett av företagen uppgav nya tydliga 

etiketter som ett hjälpmedel, ett annat företag försöker uppmuntra mindre konsumtion och det tredje 

företaget försöker säkerställa att miljömässig hållbarhet genomlevs i hela sortimentet. 

 

Företagen är medvetna om att engagemanget för miljön och kunskapsnivån gällande polyester är 

varierande hos konsumenter och att kommunikationen behöver förbättras.  
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3. Hur kan konfektionsföretag kommunicera återvunnen polyester så att det gröna budskapet når 

konsumenten och skapar kunskap/kännedom?  

Studien har visat att hängetiketter och hemsida är viktiga plattformar för företagens gröna 

kommunikation. Nedan presenteras förslag på hur dessa kan utformas för att skapa kunskap/kännedom 

hos konsumenten om återvunnen polyester. 

 

Hängetikett 
Utifrån tidigare forskning och genomförd undersökning kan vi konstatera att konsumenters kunskap 

kan ökas genom hängetiketter som är utformade med mer utbildande information. Informationen kan 

med fördel vara kort och koncis och gärna bestå av både symboler och förklarande text. 

Produktnamnet guidar konsumenter och kan användas för att visa att en produkt är mer miljövänlig. 

Budskapet utformas med olika typ av argument för att tilltala fler målgrupper och vi tror att Olaussons 

(2009) kommunikationsmodell är en bra utgångspunkt: 

 

Jag förstår varför jag ska göra det 

Det går åt 2 meter tyg av återvunnen polyester för att tillverka denna tröja, vilket sparar X liter vatten 

och X kilowattimmar energi i jämförelse med en tröja av konventionell polyester. 

 

Kollektivets ramar belönar agerandet 

Om alla i Sverige köpte en tröja i återvunnen polyester istället för en tröja av konventionell polyester 

under det kommande året skulle vi minska mängden plastsopor med X kubikmeter. 

 

Jag ser de personliga fördelarna         

Den här tröjan är tillverkad i 100 % återvunnen polyester. Den är av högsta kvalitet och har lång 

livslängd.  

 

Nedan följer ett exempel på där de tre stegen uppfylls samtidigt: 

“Den här tröjan är tillverkad av 100 % återvunnen polyester. Materialet är slittåligt och håller flera 

säsonger. Genom att välja återvunnen polyester minskar du sopberget med X kubikmeter. Om alla i 

Sverige gjorde som du hade vi på ett år minskat sopbergen till en storlek motsvarande X antal 

simbassänger.” 

 

Ett annat sätt att öka kunskapen och förståelsen gentemot återvunnen polyester är att kommunicera 

nyttan med ett ”cradle-to-cradle”-system: 

”Denna tröja är tillverkad av återvunnen polyester. Polyester kommer ursprungligen från olja vilket är 

ett fossilt bränsle som bidrar till växthuseffekten. Genom att tillverka nya kläder av gamla 

polyesterplagg sparar vi på jordens resurser, energi och utsläpp. Dessutom minskar sopbergen 
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eftersom inget avfall bildas. Återvunnen polyester är idag en av de mer hållbara fibrerna som finns att 

tillgå, både slittåligt och miljömässigt. Vill du veta mer gå in på www.X.se eller kontakta oss.” 

 

Hemsida 
Företagen delger mycket information på hemsidan under hållbarhetsflikar och i rapporter. Vi anser att 

information behöver finnas tillgänglig närmare produkten och köpbeslutet. Därför är mer transparens 

på produktsidan ett sätt att öka förtroendet för företaget då det är här många konsumenter söker 

information om specifika plagg och dess egenskaper. Liknande informationsupplägg som på 

hängetiketter passar in på hemsidans produktsidor. Dock finns det mer utrymme på hemsidan så här 

kan informationen vara mer ingående. Alla frågor ska kunna besvaras. Riktlinjen är hellre för mycket 

information än för lite. 

 

Exempel på ingående information med transparens:  

Materialinnehåll, behandlingar, transportmedel, ursprungsländer, fabriker, certifieringar och deras 

betydelse, återvinningsmöjligheter, utsläpp, vattenkonsumtion, energikonsumtion och så vidare.  
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Förslag på vidare forskning 
Under arbetets gång har idéer om vidare forskning formulerats. Det vore intressant att undersöka 

konsumenters åsikter om det framtagna teoretiska kommunikationsförslaget, kommer det guida 

konsumenten till ett medvetet köp? Det vore även intressant att undersöka en bredare och större grupp 

konsumenter och deras kunskap och åsikter om återvunnen polyester eller undersöka företags 

specifika målgrupper för att konkretisera förslag på kommunikation. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervju med anställd i butik med friluftskläder. Erfarenhet 6 år, bland annat som butikschef. 

 

1. Om du fick gissa, hur stor andel av butikens kunder bryr sig om miljö och hållbarhet?      

-100 % av butikens kunder bryr sig om miljö och hållbarhet.          

- Ca 80 % av butikens kunder bryr sig om miljö och hållbarhet.          

- Ca 50% av butikens kunder bryr sig om miljö och hållbarhet.          

- Ca 20 % av butikens kunder bryr sig om miljö och hållbarhet.      

- Ca 1% av butikens kunder bryr sig om miljö och hållbarhet.  

Svar: Den typiska konsumenten i vår butik är medelålder - äldre, akademiker med god ekonomi, vilket 

betyder att de både har kunskap och “råd” att bry sig om miljö och hållbarhet. Säg 80 % bryr sig. Men 

kanske bara 1 procent som ställer alla frågorna och letar efter det bästa alternativet för miljön. I andra 

butiker får de nog inte svar, hos oss kommer de ut med lite mindre hopp om livet, förlåt, mer kunskap.  

 

2. När det gäller hållbarhet, vilken av dessa frågor får du oftast av kunder?          

- Är den här jackan behandlad med skadliga/miljöfarliga ämnen?          

- Var är den här jackan producerad?          

- Är den slittålig? Kan jag använda den i flera säsonger?          

- Vad kan jag göra med plagget när det gått sönder? / När jag inte vill ha det längre?      

- Annan fråga: 

Svar: Är den slittålig? Kan jag använda den i flera säsonger?  

 

3. Många plagg är idag tillverkade av återvunnen polyester. Får Ni frågor om det? Ja eller Nej  

Svar: Ja  

 

4. Om Ja, vad undrar kunden? Välj en eller flera svarsalternativ.  

-Vad är polyester?          

-Var är materialet tillverkat?          

-Om återvunnet, var kommer det återvunna materialet ifrån?          

-Om den är återvinningsbar efter förbrukning, vad kan materialet användas till?          

-Vilka kemikalier är plagget behandlat med?          

-Hur långt har plagget färdats totalt? Påverkan på växthuseffekt (koldioxidutsläpp)?          

-Hur mycket vatten har gått åt under produktion?          

-Hur har utsläpp hanterats under produktionen?          

-Är plagget hälsoskadligt?          
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-Vad har skett med spill och avfall?          

-Hur sköter jag plagget på ett ansvarsfullt sätt?  

Svar: Vanligaste frågorna är: Vad skillanden mot ej återvunnen polyester är, är det sämre? Vad är 

polyester? Är plagget hälsoskadligt?  

 

5. Företag A har en jacka i sitt sortiment tillverkad i återvunnen polyester. Denna jacka kallar de för 

“Eko”. Företag B har också en jacka i återvunnen polyester men som ej har fått ett specifikt namn. 

Upplever du att konsumenter reagerar olika på ett material som kallas “Eko” jämfört med ett som 

kallas “Återvunnen polyester”? Blir konsumenter mer positiva till Eko-namn? Mer misstänksamma? 

Ingen skillnad?          

Svar: Konsumenterna reagerar, Positivt.  

 

6. Tolkar du det som att många konsumenter har kunskap om material eller får ni mycket frågor som 

berör material? (t.ex. egenskaper, tillverkning, slitstyrka….)          

- Kunder har mycket kunskap          

- Olika kunskap från kund till kund          

- Kunden vet inte mycket om material  

Svar: Kunden vet inte mycket om material OCH DÅ HAR VI ÄNDÅ VÄLDIGT KUNNIGA 

KUNDER!  

 

7. Om kunden uttrycker att den bryr sig om hållbarhet. Vilket område är mest prioriterat av dessa?     

     

- Utsläpp växthusgaser (tillverkning och transporter)          

- Kemikalieanvändning          

- Vattenförbrukning          

- Avfallshantering under produktion          

- Återvinningsbarhet          

- Annat:  

Svar: Kemikalieanvändning, det är vad media gör det till, gör media en grej av mulesing på får, 

flourkarboner i impregnering eller mjukgörare för plast eller missförhållanden inom dunindustrin då 

reagerar folk.  

 

8. Tror du att konsumenter skulle uppskatta information på hangtags som var mer specifik vad det 

gäller t.ex. ursprungsland och eventuellt kemikalieinnehåll? (Förutsatt att informationen är kortfattad 

och enkel att förstå)     Svar: Nej, dock skall alla som vill kunna få svar på sina frågor om man frågar 

säljare I butik. Möjligen ursprungsland. 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning 

Det här är en enkät om det textila materialet Polyester. Polyester är en av världens mest använda fibrer 

när det kommer till att tillverka kläder. Den förekommer i allt från jackor och träningskläder till blusar 

och byxor. Vi vill med denna enkät ta reda på hur mycket konsumenter känner till om polyester och 

återvunnen polyester. Tack för din tid!	  

 

Fråga 1: 
Deltagare i studien, kön

Fråga 2:  
Ålder (på 122 respondenter) 

 

Fråga 3:  
Tänker du på hur tillverkning och konsumtion påverkar miljön när du köper kläder? 
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Fråga 4:  
Känner du till något företag som säljer kläder tillverkade av återvunnen polyester? 

Fråga 5:  
Känner du till vilket råmaterial man tillverkar polyester av?	  

Fråga 6:  
Vad tänker du om kvaliteten (slitstyrka, finnish etc.) hos vanlig polyester jämfört med återvunnen 
polyester?
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Fråga 7:  
Låt säga att du köper en jacka av återvunnen polyester. Ifrån vilka produkter tror du att det mesta av 
materialet är återvunnet?	  

 

Fråga 8:  
Hur miljövänlig anser du att återvunnen polyester är i förhållande till andra textila fibrer?	  

 

Fråga 9:  
En jacka vid namn "Eko-jacka" är tillverkad av återvunnen polyester, är återvinningsbar och tillverkad 
utan fluorkarboner. Jackan är även klimatkompenserad. Vad tycker du om plaggets namn “Eko-
jacka”?	  
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Bilaga 3 

Skriftlig	  intervju	  med	  företag.	  

 

 
 

 

Fråga FÖRETAG A FÖRETAG B FÖRETAG C

1

Anser ni att era kunder är 
miljömedvetna/ har ett 
miljöengagemang/ eftersöker 
hållbara produkter? Ja/Nej? 
Berätta:

Ja generellt skulle jag säga att vi har 
miljömedvetna kunder/slutkonsumenter, 
främst är det dock frågor angående olika 
kemikalier som våra kunder/konsumenter 
oroar sig för. Men det verkar även vara 
uppskattat med de försök till att minska vår 
klimatpåverkan som vi utför.

Både ja och nej. Jag tror att vi har en större andel 
medvetna kunder än många andra företag, men 
samtidigt kunde/önskar vi att de var fler. Ett problem 
(som vi delar med några andra) är att vi har svårt att 
hinna med att få ut information om allt bra miljöarbete 
som vi gör och därför är det i vissa fall svårt för våra 
kunder att veta om de gör ett bra miljöval eller inte. Om 
kunderna inte vet hur mkt bra vi gör kan de ju faktiskt 
inte välja rätt. Det är ngt vi har högt på prio-listan 
framöver, att öka informationen om vad vi gör. Vi har 
inget att dölja, men hinner inte med att lyfta allt som 
görs.

1.       Våra kunder är oftast inköpare för 
butiker och stora kedjor. Det skiftar mycket 
mellan olika inköpare hur pass medvetna de 
är. Det är ingen tvekan om att medvetenheten 
har ökat och de flesta känner till frågor som är 
aktuella. Vissa styr även sina inköp efter hur  
hållbara produkter är.
2.       Bland konsumenter ökar också 
medvetenheten runt de här frågorna men 
fortfarande är min bedömning att det är under 
5% som aktivt efterfrågar produkter med ett 
hållbart innehåll.

2

Kunskapen kring olika material 
varierar från kund till kund. 
Anser ni att kunskapsnivån om 
materialet återvunnen polyester 
och vanlig polyester är hög eller 
låg hos era konsumenter? 
Berätta:

Vi får inte in så mycket frågor angående 
just återvunnen polyester så det är svårt att 
säga.

Antagligen något högre hos våra kunder än andra, men 
generellt tror många att alla naturmaterial (bomull, ull, 
bambu etc) per automatik är bättre för miljön än syntet. 
Det saknas enormt mycket kunskap om den totala 
miljöpåverkan från olika material och produktionssätt. 
Åter igen så har vi (och andra) ett ansvar för att lära ut 
kunskap kring detta.

Generellt sett låg. De flesta vet nog att en 
återvunnen polyester är ett bättre val men hur 
mycket det påverkar själva inköpsbeteendet är 
svårt att avgöra. Vi ökar ju försäljningen av 
andelen produkter med återvunnen fiber, men 
om det beror på materialet eller själva 
produkten är svårt att avgöra. Under 2013 var 
försäljningen av andelen kläder som har 
återvunnen fiber hos oss höga 33%.

3

Anser ni att ni informerar 
(tillräckligt) om återvunnen 
polyester gentemot era 
konsumenter? Ja/Nej?

Ja, men självklart kan information alltid 
förbättras och förnyas och vi försöker hålla 
våra kunder/konsumenter så uppdaterade i 
vårt arbetet som möjligt.

Vi har med information om att vi arbetar med 
återvunnen polyester, men som jag redan sagt kan vi bli 
mkt bättre. För varje säsong får vi med lite mer 
information.

Vi kan säkert informera mycket mer och 
bättre. Men konsument kan läsa om det på vår 
hemsida och på hängetiketter.

3a

Om ja, hur informerar ni om 
återvunnen polyester gentemot 
era konsumenter?

Dels har vi vår serie av vattentäta plagg 
som görs i återvunnen polyester vilket 
informeras om både på hemsidan och på 
plaggen, och dels har vi vår ansvarsflik på 
vår hemsida där vi informerar hur vårt 
arbete med återvunnen polyester går 
framåt.

Vi har en katalog som inlöparna får när de handlar in 
från oss, där står det för varje produkt om den är 
tillverkad av återvunnen fiber och om den är 
återvinningsbar. I katalogen finns även flera sidor med 
exakt information för varje material vi använder, var i 
världen det kommer och vilken komposition det har. Se ovan

3b Om nej, varför inte? _

Anledningen att vi ännu inte talar om allt bra vi gör är 
helt enkelt att vi ännu är relativt små med begränsade 
resurser. Vi är ett företag med hög innovationstakt, 
både när det gäller prestanda och miljöarbete. Vi har 
valt att lägga stor fokus på att få till detta bra och göra 
rätt, betydligt mindre på att berätta för världen och våra 
kunder om detta arbete. Rätt eller fel prioritering, vi 
tycker det har vart rätt ordning på att göra rätt först och 
sedan tala om det, annars blir det lätt "green-washing" 
om man pratar först och handlar sedan. _

4

Anser ni att finns det några 
svårigheter i att kommunicera 
återvunnen polyester till kund? 
Berätta: Nej det upplever jag inte.

Tid och resurser är ett problem. Den djupa tilltron från 
människor, som inte är så djupt insatta i textila frågor, 
till att alla naturmaterial alltid är bättre kan vara en 
annan. Det är inte helt enkelt.

5

Från vilken utgångspunkt 
utformas informationen till er 
konsument om en produkt 
tillverkad i återvunnen 
polyester? (Välj ett eller flera 
alternativ) 

4. “Kunden är intresserad och vill ha mycket 
information, vi informerar ingående”

Vi önskar att vi kunde säga nummer 4, eller i alla fall 
nummer 3/2 som svar. Verkligheten är att "kunden 
antagligen vet ganska lite och vi behöver därför 
informer mycket" det är dit vi är på väg, men vi är inte 
där helt i dag.

5. Annat: På hemsidan har vi mer omfattande 
information för de som vill veta mer. Men på 
hängetikett finns bara utrymme för att 
informera om en väv har återvunnen fiber 
eller inte.

1. “Kunden läser inte 
informationen, informationen 
hålls så kortfattad som möjligt”
2. “Kunden har viss förkunskap, 
därför behövs inte så mycket 
information”
3. “Kunden vet lite och behöver 
därför mycket information, vi 
informerar ingående”
4. “Kunden är intresserad och 
vill ha mycket information, vi 
informerar ingående”
5. Annat
Kommentar:
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6

För att informera om 
återvunnen polyester, 
vilket/vilka av nedanstående 
typ av budskap anser ni vara 
mest effektivt för att nå er 
kund?

2. Kollektivets ramar belönar agerandet. 
Det vi kan göra tillsammans blir tydligt.

Vi tror på att vi behöver lyfta en ny syn på konsumtion, 
att alla ska äga allt själva och köpa allt nytt är inte 
längre realistiskt. Vi tror på att man ska hushålla på alla 
gemensamma resurser, att kunder ska ställa sig frågan: 
behöver jag verkligen köpa detta? Kan jag låna, byta, 
hyra i stället? Går det att köpa second-hand? Om man 
verkligen behöver köpa nytt, se då till att det du köper 
är tillverkat på ett så ansvarsfullt sätt som det går. 

1.      För den är ju utgångspunkten även för 2 
och 3.

1. Skillnaden konsumenten kan 
göra blir tydlig (t.ex. besparing 
av resurs)
2. Kollektivets ramar belönar 
agerandet. Det vi kan göra 
tillsammans blir tydligt.
3. Konsumenten ser de 
personliga fördelarna, frågan 
“what’s in it for me?” besvaras.
4. Alla ovanstående
5.Annat:
Motivera gärna ditt val:

Det är mycket upp till oss som producenter 
att kunna erbjuda miljömässigt hållbara 
produkter i samma kvalité eller bättre än de 
varor som finns idag och på så sätt försöka 
styra kunden mot miljömässigt bättre val.

7

Många konsumenter anser att 
det är komplicerat att göra 
gröna val för att det helt enkelt 
är för många faktorer som 
måste vägas in. Hur guidar ni 
era konsumenter till mer 
hållbara köp?
Berätta:

Vi försöker göra alla våra produkter så 
miljömässigt hållbara som möjligt, ett 
ständigt pågående arbete, och på så sätt 
förenkla för kunden och göra dem trygga 
med att när de handlar hos oss gör de ett 
bra val oavsett vad de köper.

Vi har gjort vårt val, vi tror på second-hand, uthyrning 
och när man ska köpa nytt så är det produkter som har 
en cirkulär produkt-livscykel. 
Vi vet att det är komplicerat med "gröna val". Alla har 
olika infallsvinklar på vad som är viktigast. Det kan 
handla om kemikalieanvändning, energiförbrukning (och 
val av energi), materialval, cirkulära 
produktionsmetoder, mänskliga rättigheter, djurskydd 
mm. Vi försöker tänka på alla dessa aspekter, men jag 
tror att en ökad transparens från alla företag underlättar 
för kunsumenterna att göra sina val utifrån vad de 
tycker är viktigast. Det viktigaste är kanske att förmedla 
att ingen kan göra allt (även om vi försöker...), men alla 
kan göra något. det gäller ju både företag och 
privatpersoner.

Från och med hösten 2014 kommer vi att 
förenkla för konsument att göra ett ”grönt 
val”. På de produkter som möter våra höga 
krav på hållbarhet kommer vi att lägga till en 
hängetikett. Våra krav för att en produkt ska 
kvala in är,
!         Vara en bluesign product
och/eller
!         Vara tillverkad av återvunnen fiber
!         Vara tillverkad i ekologisk bomull
 
På hängetiketten kommer det bara att finnas 
korta budskap. De som vill veta mer får gå till 
hemsidan. Bifogar en bild på etiketten.


