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Abstract  
 
Although it’s known what footprint the global fashion industry has, few solutions have 
effectively managed to tackle the problem. One solution is to let the consumer participate in a 
voluntary environmental offset. This study investigates what variables affecting the 
consumer’s willingness to participate in such offset. Similar studies on air travelers’ voluntary 
carbon offset have been done before. It’s therefore of interest to use the same preference 
method on consumers of the fashion industry.  
 
Previous research present a number of independent variables affecting the willingness to 
participate in voluntary offset. This study uses four hypotheses to explain consumers’ stated 
preferences. These include attitudes, perceived consumer effectiveness, perceived ecoliteracy 
and gender. The study uses a contingent valuation method to explain how the willingness to 
participate correlates with the hypothetical value of the voluntary environmental offset.  
 
An online survey was conducted and included data of 225 respondents. The results show 
significant correlations among several of the independent variables and the willingness to 
participate in voluntary environmental offset. The average value of offset reached about half 
the selling price of a simulated garment, which is staggering. The respondents’ preferences on 
how the money from the offset should be allocated tell of an equal share among projects for a 
better environment.  
 
The study is a bachelor thesis written in Swedish.  
 
Keywords: Voluntary offset, externalities, hypotheses testing, contingent valuation method  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning  
 
Det är känt att modeindustrin har ett stort anspråk på miljön, men trots det finns det inga 
fungerande lösningar på problemet i dagsläget. Ett sätt att komma till bukt med problemet är 
att låta konsumenten miljökompensera vid köptillfället. Den här studien undersöker 
konsumenters inställning till en frivillig miljökompensation vid klädköp. Liknande studier har 
gjorts tidigare, då på flygresenärers vilja att frivilligt klimatkompensera för koldioxidutsläpp. 
Det har därför varit av intresse att testa liknande undersökningsmetod på konsumenter i 
modeindustrin. 
 
Tidigare forskning har konstaterat att ett flertal variabler är betydande för konsumentens vilja 
göra grönare konsumtionsval. Detta har mynnat ut i fyra hypoteser som testar hur 
konsumenters attityd till miljökompensation, upplevda konsumenteffektivitet, upplevda 
miljökunskap samt kön korrelerar med viljan att miljökompensera. Studien har även 
undersökt hur konsumenternas vilja att kompensera påverkar det ekonomiska värdet som 
konsumenten sätter på miljöproblemen kopplade till klädproduktion.  
 
Undersökningen bygger på 225 enkätsvar från studenter vid en medelstor svensk högskola. 
Resultaten från studien visar på signifikanta samband mellan flera av de förklarande 
variablerna och viljan att delta i frivillig miljökompensation. Den genomsnittliga 
kompensationsnivån uppgår till halva plaggets försäljningspris, vilket är en 
uppseendeväckande siffra. Respondenternas preferenser visar även att miljökompensationen 
bör fördelas lika över olika projekt för bättre miljö.  
 
Nyckelord: Frivillig miljökompensation, externa effekter, hypotesprövning, hypotetiskt värde 
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1 Klädkonsumtion - ett hot mot vår miljö 
 

1.1 Antropocen - människans påverkan på jordens miljö 
Vår planet är mitt uppe i en förändring där miljöförstöring och global uppvärmning är ett 
faktum, och håller på att leda oss in i ett katastrofscenario (WWF 2017a). Utarmade jordar 
och förgiftade vattendrag är två exempel på hur människans beteende leder till ohållbart 
nyttjande av naturresurser, som i förlängningen riskerar att skada människor såväl som djur 
(WWF 2017b). Redan idag kan vi se konsekvenser av global uppvärmning b.la. i uttryck av 
extrema temperaturer, fler och kraftigare naturkatastrofer och smältande glaciärer (ibid). 
Effekterna av detta leder i sin tur till problem såsom oförutsägbar odling, oförutsägbara 
vädermönster, översvämningar och stigande havsnivå. 
 
Orsakerna bakom den dystra utveckling som föreligger beror på hur den makroekonomiska 
motorn, som bland annat inkluderar ekonomisk tillväxt, inte drivs på ett hållbart sätt. 
Utvecklingen har medfört högre grad av miljöfarliga aktiviteter såsom industrialisering, 
transport och konsumtion (WWF 2017c). SOU (2017) beskriver hur dagens ekonomi inte 
skapar de förutsättningar som krävs för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta beror på 
att materialflöden ofta är linjära, vilket t.ex. leder till att värdefulla resurser spills ut eller 
tappar sitt ekonomiska värde (ibid).  
 

1.2 Konsumtion - så gräver vi vår egen grav 
Textil- och modebranschen beskrivs som en av världens mest resursintensiva branscher 
(Naturvårdsverket 2016 se EEA 2014). Den tredje största källan till medelsvenskens totala 
växthusgasutsläpp kommer från just konsumtionen av kläder och skor (Naturvårdsverket 
2016). Statistik visar på att svenska konsumenters kläd- och textilkonsumtion växer för varje 
år och uppgår i dagsläget till 13 kg per individ och år (Naturvårdsverket 2016; SCB 2015).  
 
En av anledningarna till att klädkonsumtionen har ökat beror på hur den reala 
prisutvecklingen på kläder och skor har utvecklats. De reala priserna följer inte 
konsumentprisindex (SCB 2017), vilket betyder att fler kläder kan köpas av konsumenternas 
disponibla inkomst. En annan anledning till den ökande klädkonsumtionen beror på hur 
marknaden har utvecklats. Dagens klädmarknad domineras av en affärsmodell som förser 
konsumenter med billigt och snabbt mode till låga priser. Fast fashion, eller snabbt mode, 
bygger på snabba trendcykler där idén är att trendiga kläder ska finnas tillgängligt för alla 
konsumenter (Abeles 2014). Två stora aktörer inom marknadssegmentet är svenska H&M och 
det spanskägda Zara.  
 
Det låga priset som kännetecknar produkterna lockar kunderna till impulsköp och överflödig 
konsumtionsmängd, vilket i sin tur leder till överutnyttjande av naturresurser. Schor (2005) 
beskriver överkonsumtion som den volym som adderas till konsumentens varukorg till följd 
av lägre priser hos en eller flera aktörer på marknaden. De artificiellt låga priserna som 
dominerar klädmarknaden beror till största del på modeindustrins förmåga att hitta billig 
arbetskraft (Schor 2005; Fletcher 2009). Dagens modebransch upplever ambitiösa satsningar 
för hållbarhet, b.la genom teknologiska förbättringar. Nyttan som dessa förbättringar skapar är 
dock något som Schor (2005) menar äts upp av samhällets allt snabbare konsumtionstakt.  
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Följden av vår överkonsumtion av kläder är inte bara växthusgasutsläpp utan även mer direkta 
skador, oftast i de länder kläderna produceras (EcoWatch 2015; Conca 2015; Fletcher 2009). 
Dessa leder ofta till negativ miljöpåverkan, dvs. när en fysisk vara, tjänst eller handling tar 
anspråk på naturen på ett negativt sätt (Schmidt, Watson, Roos, Askham & Poulsen 2016). 
Inom den ekonomiska teorin kan en negativ miljöpåverkan leda till en dold kostnad, även 
kallat en negativ extern effekt (Rezai, Foley & Tylor 2012). En negativ extern effekt uppstår 
då en tredje part påverkas negativt till följd av en ekonomisk transaktion. Ett exempel är då 
infärgning vid klädproduktion påverkar vattenresurserna för befolkningen i närområdet. 
 
Odling och produktion av kläder har ett stort anspråk på naturresurser, både vid intag och vid 
avfall. Till exempel kräver odling av bomull stora mängder vatten, kemikalier och landarealer. 
Bomull, precis som många andra naturfibrer, medför även betydande undanträngningseffekter 
på andra näringar, dvs. ett anspråk på landareal där t.ex. mat hade kunnat odlas. Med vår 
klädkonsumtion följer även avfallsproblem då svensken slänger i snitt 7,6 kg textil direkt i 
hushållsavfallet varje år (Ekström, Gustafsson, Hjelmgren, Salomonson 2012; Carlsson 2011), 
vilket medför ett resursslöseri eftersom majoriteten av det textila avfallet fortfarande är i 
brukbart skick (Naturvårdsverket 2016). 
 

1.3 Miljökompensation - ett sätt att rädda världen 
Ett sätt att komma till bukt med miljöproblem är att kompensera för dem, där begreppet 
kompensera kommer från latinets compensáre, som att “väga upp” (Persson 2011). Begreppet 
har fått fäste t.ex. i speditions- och distributionsbranschen samt i flygbranschen. I dessa fall 
benämns kompensationen “klimatkompensation” då den avser att uteslutande täcka 
växthusgasutsläpp. En annan variant av kompensation är miljökompensation, något som  
Persson (2011, s.18) definierar som ”en gottgörelse för förlorade miljövärden som uppstått 
på grund av mänsklig aktivitet”. Hur en miljökompensation ska kompensera för förlorade 
miljövärden prioriteras i följande ordning: 1) Ersätta samma naturvärde på samma plats 2) 
ersätta samma naturvärde på annan plats 3) finansiera skydd och vård av ett hotat område 
(Persson 2011). Principen för klimatkompensation, å andra sidan, brukar delas upp i två olika 
åtgärder. Dels att kompensera för överskott av utsläpp på en plats genom reducering av 
utsläpp på en annan (Lovell & Liverman 2010). Det kan till exempel vara investeringar i 
projekt för förnyelsebar energi i utvecklingsländer (Choi & Ritchie 2014), som gör att de 
totala utsläppen vägs upp och närmar sig neutralitet. Det kan även göras genom investering i 
så kallade kolsänkor, dvs. binda koldioxid på ett eller annat sätt, t.ex. trädplantering (ibid). 
Kläder i allmänhet, till skillnad från transporter, har en mer diversifierad klimatpåverkan, som 
tidigare beskrivits. Detta gör att kläder lämpligast kompenseras för genom en 
miljökompensation som tar alla aspekter i beaktning.   
 
På marknaden finns det flera olika initiativ som ämnar skapa nytta för miljö och samhällen. 
Initiativen brukar finansieras genom försäljningen av så kallade gröna produkter. Dessa 
karaktäriseras av att de är framtagna och sålda med visad hänsyn till både miljömässiga- och 
etiska aspekter (Mazar & Zhong 2010). Ett exempel på ett sådant initiativ kommer från det 
amerikanska företaget Tentree, som huvudsakligen säljer t-shirts i bomull. Tentree skapar 
nytta för miljön genom att plantera ett träd för varje plagg som säljs. Ett planterat träd skapar 
nytta i form av långsiktig syretillförsel, binder koldioxid (kolsänka), är förebyggande för 
eroderade jordar samt att det skapar social nytta på de platser de planteras (Tentree 2017). Ett 
annat exempel kommer från sportklädsföretaget Patagonia som ingår i alliansen “1 % for the 
planet”, där alla medlemmar åtar sig att investera en procent av sin omsättning i olika 
gräsrotsprojekt som jobbar för miljön. Gemensamt med de klädföretag som åsidosätter kapital 
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för miljöprojekt är dock att miljökompensationen inte är frivillig utan inkluderad i priset. 
Konsumenten är därför bunden att delta i miljökompensationen. Konsumenten saknar därmed 
möjlighet att själv sätta ett värde på den miljöpåverkan som uppkommit vid produktionen av 
sitt klädesplagg. 
 
Eftersom kompensation, som koncept, har fått fäste i speditions- och flygbranschen har 
många studier gjorts på dessa branscher. Att just flygresor har varit naturliga föremål i dessa 
undersökningar beskriver MacKerron, Egerton, Gaskell, Parpia & Mourato (2009) beror på 
flygresors natur. Flygresor är diskreta tjänster som är synliga för konsumenten samt har en 
stämpel som miljöförstörande (MacKerron et. al 2009). Studierna är ofta kvantitativa där 
respondenterna ombeds sätta ett hypotetiskt värde på den miljöpåverkan som uppstår vid 
flygresor.  
 

1.4 Problemdiskussion 
Med det resursanspråk som produktion av kläder har uppkommer en dold kostnad på miljö 
och samhälle. Långsiktigt är detta är ett problem som sträcker sig över geografiska gränser 
eftersom miljöförstöring medför en spridningseffekt, både på naturvärden och på ekonomisk 
utveckling. Naturvårdsverket (2016) fastställer att en av orsakerna som skapar detta 
marknadsmisslyckande är modeindustrins oförmåga att inkludera dolda kostnader i priset. 
Trots de initiativ som finns saknas det kraft i handling för hur de dolda kostnaderna ska 
internaliseras i företagens kostnadskalkyl.  
 
I dagsläget kan konsumenter vända sig till företag som erbjuder “gröna produkter”. Vi 
föreslår ett annat alternativ där vi inför flygbranschens sätt att kompensera för miljöpåverkan.  
Genom att erbjuda en frivillig miljökompensation internaliserar modeindustrin delar av dessa 
dolda kostnader. På så sätt skulle vi förhoppningsvis kunna se ett reducerat fotavtryck från de 
kläder som säljs på marknaden.  
 
I dagsläget finns studier som lyckas uppskatta det verkliga värdet av den dolda kostnaden som 
uppkommer vid odling och produktion av kläder. Vi anser att det saknas forskning som 
undersöker konsumentens värdering av dessa externa effekter, samt dennes vilja att delta i 
frivillig miljökompensation.  
 

1.5 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med vår studie är att få djupare förståelse för konsumenters angivna preferenser till en 
frivillig miljökompensation vid inköp av kläder. För att svara på detta har vi formulerat 
följande forskningsfrågor: 
 
● Finns det en vilja bland konsumenter att miljökompensera vid klädinköp? Om ja, till 

vilken nivå? 
● Vilka faktorer, som använts i liknande studier, påverkar även kompensationsviljan och 

kompensationsnivån av kläder? 
● Vilka är konsumenternas eventuella preferenser angående miljökompensationens 

ändamål? 
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2 Teoretisk referensram 
 
Vår teoretiska referensram är uppbyggd kring fyra variabler som i forskning visat sig påverka 
konsumenters inställning till konsumtion av produkter av det miljövänligare valet. Dessa är 
attityd, upplevd miljökunskap, upplevd konsumenteffektivitet samt kön. Varje avsnitt leder 
fram till hypoteser vilka ligger till grund för vår undersökning. 
 

2.1 Vilja och nivå  
Vilka enkätfrågor som vanligtvis används för att mäta konsumenters preferenser till 
miljöpåverkan går i sär. En förekommande enkätfråga handlar om huruvida respondenten vill 
delta i frivillig kompensation eller inte. Detta brukar benämnas intention to pay (Choi & 
Ritchie 2014) eller willingness to compensate (Gössling, Haglund, Kallgren, Reval & 
Hultman 2009). Denna enkätfråga brukar ligga till grund för att sedan mäta 
kompensationsnivå. Denna enkätfråga tar oftast formen av en dikotom variabel, dvs. 
konsumenten ges möjlighet att delta i eller avstå från den frivilliga kompensationen 
(MacKerron et al. 2009), eller en ordinal variabel (Choi & Ritchie 2014). Den senare 
varianten mäter därmed graden av vilja att delta i frivillig kompensation. Huruvida 
respondenten gör det aktiva valet att frivillig kompensera för miljöproblem beror, bland flera 
andra faktorer, på dennes attityd till miljöfrågor (Mair 2011).  
 
Det är även väsentligt att i studier på frivillig kompensation mäta vilket ekonomiskt värde 
som konsumenterna sätter på miljöproblemet. Indikatorn som använts i tidigare studier för 
detta är willingness to pay (WTP) (se t.ex. Choi & Ritchie 2014; Diederich & Goeschl 2014; 
MacKerron et al. 2009). Det ekonomiska värdet som konsumenten sätter på en vara eller 
tjänst, dvs. nivån av frivillig kompensation, beror i sin tur på två underliggande faktorer; det 
absoluta priset av det man kompenserar för och transaktionskostnaderna som tillkommer 
(MacKerron et al. 2009 se Bumpus & Liverman 2008). MacKerron et al. (2009) menar även 
att det är svårt att tyda vilka faktorer som påverkar konsumenters nivå av frivillig 
kompensation. De menar att detta blir ännu mer svårtytt på en marknad där kompensation är 
icke-standardiserad. I vår studie kommer konsumentens ekonomiska värdering benämnas som 
nivå.  
 
Gössling et. al (2009) undersökte flygresenärers attityder till kompensation och fann att endast 
2 % av de tillfrågade var villiga att kompensera. Detta berodde i sin tur på att 76 % av 
flygresenärerna inte kände till konceptet miljökompensation. Efter att de blivit informerade 
var i stället 70 % av flygresenärerna villiga att miljökompensera. MacKerron et al. (2009) 
upptäckte i sin studie att de flygresenärer som inte ville kompensera istället hade gjort det om 
det fanns en kollektiv skyldighet att kompensera, eller om de var säkra på att andra resenärer 
faktiskt också kompenserade. 
 
De studier som gjorts på området frivillig kompensation har främst skett i flygbranschen. 
Både Choi och Ritchie (2014) och Lu och Shon (2012) undersökte kompensationsvilja och 
kompensationsnivå av frivillig kompensation på flygresenärer från Australien respektive 
Taiwan. Resultaten visade på signifikanta samband mellan kompensationsvilja och 
kompensationsnivå, och att viljan dessförinnan påverkats av bland annat konsumentens attityd 
till miljöproblem. Resultaten från studierna visade på ett medelvärde mellan 20 och 28 USD 
respektive 21 AUD per ton Co2.  
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Hypotes 1 
H0: Viljan att miljökompensera påverkar inte nivån av miljökompensation 
H1: Viljan att miljökompensera påverkar nivån av miljökompensation 
 

2.2 Attityd 
Konsumentens attityd gentemot miljöproblem är en bakomliggande faktor som påverkar 
dennes vilja att konsumera gröna produkter (Laroche, Bergeron & Barbaro-Forleo 2001; 
Zsóka, Szerényi, Széchy & Kocsis 2013). Attityd beskriver konsumentens inställning till olika 
miljöproblem såsom miljöförstöring och hållbar konsumtion (Young, Hwang, McDonald & 
Oates 2010). Konsumenter med positiv attityd till hållbar livsstil tenderar att konsumera gröna 
produkter i högre grad än konsumenter vars attityd är likgiltig (Laroche et al. 2001).  
 
Attityd är ett begrepp som delas upp i underkategorier där bland annat viktighet (importance) 
och övertygelse (belief) är av stor betydelse för konsumentens slutliga inställning och 
agerande (Banerjee & McKeage 1994; Laroche et al. 2001). Enligt Laroche et al. (2001) 
påverkas konsumentens attityd till hållbar konsumtion av hur viktig denne anser att 
handlingen är, både för sig själv och för samhället. Det betyder att ju viktigare konsumenten 
anser att hållbar konsumtion är, desto större är sannolikheten att denne är villig att betala ett 
högre pris för gröna varor. Vidare tenderar en konsument som är övertygad om 
miljöproblemens existens, samt upplever dessa som hot mot planet och liv, att vilja betala ett 
högre pris för gröna produkter än konsumenter som inte är lika övertygade (Banerjee & 
McKeage 1994). Om det dessutom finns en stark tro på att den individuella handlingen har 
betydelse för en gemensam förbättring påverkas inställningen till konsumtion av gröna 
produkter positivt (Webster 1975).  
 
Det finns alltså tidigare studier som säger att konsumentens attityd till miljöproblem påverkar 
hur denne ställer sig till grön konsumtion. Det har även visat sig finnas ett samband mellan en 
generell positiv attityd till miljövänligt leverne och gröna klädinköp (Butler & Francis 1997).   
 
Hypotes 2 
H0: Attityd till hållbar klädkonsumtion påverkar inte viljan att miljökompensera 
H1: Attityd till hållbar klädkonsumtion påverkar viljan att miljökompensera 
 

2.3 Upplevd miljökunskap  
Konsumenter som är medvetna och besitter kunskap om miljöproblem köper gröna produkter 
i högre grad än de som saknar kunskap inom ämnet (Kianpour, Anvari, Jusoh & Othman 
2014; Bhuian, Amyx, & Shamma 2014). Kunskap är en variabel som påverkar konsumenten 
genom hela köpprocessen, från insamling av information till utvärdering av köp (Laroche et 
al. 2001; Kianpour et al. 2014). Men det är inte bara kunskap i sig, utan nivån av denna, som 
påverkar viljan att agera miljövänligt (Laroche et al. 2001).  
 
Kunskap kan beskrivas på två sätt, faktisk kunskap och upplevd kunskap. Medan den faktiska 
kunskapen kan mätas genom olika former av test, utgår den upplevda kunskapen från 
konsumentens subjektiva uppfattning om den egna kunskapsnivån (Kianpour et al. 2014). Den 
upplevda kunskapsnivån om miljöproblem har bevisad starkare påverkan på viljan att 
konsumera gröna produkter än den faktiska (Laroche et al. 2001; Ellen, Wiener, & Cobb-
Walgren 1991). Det betyder i sin tur att ju högre konsumenten upplever den egna 
kunskapsnivån om miljövänliga produkter, desto större är sannolikheten att inköpen består av 
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gröna produkter. Dessutom hävdar både Kianpour et al. (2014) och Ellen et al. (1991) att det 
finns en relation mellan upplevd kunskap och hur väl individen ser det egna beteendet som en 
del av en större kollektiv aktion.  
 
Hypotes 3 
H0: Konsumentens upplevda nivå av miljökunskap påverkar inte viljan att miljökompensera 
H1: Konsumentens upplevda nivå av miljökunskap påverkar viljan att miljökompensera  
 

2.4 Upplevd konsumenteffektivitet  
Konsumentens vilja att leva miljövänligt och konsumera gröna produkter påverkas av nivån 
till vilken denne upplever konsumenteffektivitet (perceived consumer effectiveness) (Ellen et 
al. 1991; Kim & Choi 2005). Upplevd konsumenteffektivitet definieras som en individuell 
övertygelse om att individens egen ansträngning gör skillnad och bidrar till en kollektiv 
lösning på ett problem (Ellen et al. 1991). Om den upplevda konsumenteffektiviteten för en 
handling är hög, tenderar konsumenten att vara mer motiverad att agera därefter (ibid).   
 
Att upplevd konsumenteffektivitet är av betydelse för forskning inom miljövänligt 
konsumentbeteende beror på att det är en av nycklarna till ökad motivation på individnivå 
(Ellen et al. 1991). Det finns en konflikt i tidigare forskning angående huruvida kunskap på 
egen hand leder till miljövänligt agerande (ibid). En konsument som besitter miljökunskap 
behöver nödvändigtvis inte vara motiverad nog att bidra till miljöfrämjande åtgärder, om det 
saknas tro på att handlingen gör skillnad (ibid). 
 
Enligt Ellen et al. (1991) ökar viljan att konsumera miljövänliga produkter om det finns en tro 
på att den specifika handlingen bidrar till en bättre miljö. I kontexten av textilindustrin 
antyder det att viljan att miljökompensera kan bero på konsumentens upplevelse av den 
individuella kompensationens positiva utfall. 
 
Hypotes 4 
H0: Högre konsumenteffektivitet har ingen inverkan på viljan att miljökompensera 
H1: Högre konsumenteffektivitet har inverkan på viljan att miljökompensera 
 

2.5 Kön 
Den demografiska variabeln kön är av empirisk tradition en betydande variabel på det 
beteendevetenskapliga området, och särskilt viktig i studier om hållbara konsumtionsval 
(Mobley & Kilbourne 2013; Blocker & Eckberg 1997). Konsumentens kön används som en 
av flera oberoende variabler som påverkar våra attityder, intentioner och handlingar. Studier 
visar t.ex. att kvinnor i många kulturella kontexter är socialt styrda att i högre grad värdesätt 
etiska värden, vara medlidsamma och vårdande (Zelezny, Chua & Aldrich 2000 se Beutel & 
Marini 1995). Män, å andra sidan, tenderar att vara formade mot självständighet och 
konkurrens (ibid).  
 
Mobley & Kilbourne (2013) härleder könets betydelse ur socio-biologiska teorier där kvinnor 
tenderar att visa starkare uttryck i miljöfrågor. Zeleznys et al. (2000) granskning av tidigare 
forskning på området fann att nio av tretton studier visade på signifikanta skillnader mellan 
kvinnor och mäns attityder och handlingar för hållbara konsumtionsval. Tre av de granskade 
studierna visade ingen signifikant skillnad medan en studie påvisade starkare attityder och 
handlingar till fördel för männen. 
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Resultaten från de studier som undersökt flygresenärers vilja att klimatkompensera har varit 
blandade. Choi och Ritchie (2014) hittade ingen signifikant korrelation mellan variabeln kön 
och vilja att delta i frivillig klimatkompensation. Mair (2011) fann däremot att en ung man 
med hög utbildning visade högst vilja att kompensera för sin flygresa, vilket säger emot 
befintliga teorier. MacKerron et al. (2009), å andra sidan, kunde bekräfta tidigare teorier 
genom att kvinnor visade betydligt högre vilja än männen.  
 
Vetenskapens bevis på att skillnad råder mellan män och kvinnors attityder, intentioner och 
handlingar stärker argumenten för att fortsätta testa variabeln kön. Detta eftersom resultaten i 
Ekströms et al. (2012) studie visar att kvinnor konsumerar mer nya kläder än män. Den 
bakomliggande orsaken beskrivs vara kvinnors generellt högre tillfredsställelse vid shopping-
aktiviteter (Herter, dos Santos & Costa Pinto 2014 se Helgesen & Nesset 2010).   
 
Hypotes 5 
H0: Männens vilja att miljökompensera motsvarar kvinnornas 
H1: Männens vilja att miljökompensera motsvarar inte kvinnornas 
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3 Metod 
 
Nedan följer en detaljerad beskrivning av den metod som använts för att komma fram till de 
erhållna resultaten i vår studie. Först presenteras förberedelserna inför genomförandet av 
enkätundersökningen där urvalsmetod och utformning av enkätfrågor står i fokus. Därefter 
beskrivs genomförandet av enkätundersökningen, som slutligen följs upp av en 
metodreflektion där för- respektive nackdelar tas upp samt resultatens generaliserbarhet.  
 

3.1 Angreppssätt  
Metodval är en grundläggande byggsten vid planering och genomförande av en undersökning. 
Den valda metoden vägleder insamling och analys av data, och ska väljas med intention att 
uppfylla det specifika syftet (Bryman & Bell 2011). I detta fall, då syftet är att undersöka 
konsumenters angivna preferenser till frivillig miljökompensation vid inköp av kläder, samt 
till vilken kompensationsnivå, anser vi att en kvantitativ metod är lämplig. En kvantitativ 
metod, i motsats till kvalitativ, möjliggör insamling och kvantifiering av en större mängd data. 
Det i sin tur hjälper till att svara på de ställda forskningsfrågorna ur ett bredare perspektiv och 
ger resultat som går att generalisera till hela populationen.  
 
Vidare kan det vara avgörande för en undersökning huruvida en induktiv eller deduktiv ansats 
verkar som utgångspunkt. Ett induktivt synsätt utgår från empiri och bygger upp teori i 
efterhand, medan det deduktiva tar avstamp i tidigare forskning som sedan appliceras på den 
aktuella studien (Bryman & Bell 2011). I vår studie antar vi ett deduktivt synsätt då vi med 
hjälp av tidigare forskning formulerat hypoteser som bidrar till uppfyllande av ställda 
forskningsfrågor och syfte. Därefter kan vi genom analysering av insamlad data förkasta 
alternativt ej förkasta våra hypoteser.  
 

3.2 Urval 
 

3.2.1 Kvantitativt urval 
Målpopulationen som studien undersöker är studenter på en medelstor svensk högskola. Att 
undersökningen utförs på studenter beror på flera anledningar; dels för att vi finner det väldigt 
intressant att undersöka en kategori där medelåldern är relativt ung, dvs. framtidens 
konsumenter. Dessutom är det en population med en känd urvalsram vilken vi har tillgång till. 
En känd urvalsram var en förutsättning för vår önskan att få urvalet slumpmässig obundet.  
 
För att populationens attityd skulle finnas representerat i urvalsramen krävdes att stickprovet 
var tillräckligt stort. På grund av administrativa hinder fick vi begränsa oss till 884 individer i 
urvalet. Det ledde till att vi skickade vi ut enkäter till 13 av 64 program (se tabell 2). Studenter 
vid högskolan är indelade i tre sektioner, och för att få var och en proportionerligt 
representerad i urvalet gjordes ett proportionerligt stratifierat urval (Bryman & Bell 2011). 
För att få de tre sektionerna proportionerligt representerade användes statistik på sektionernas 
storlekar i förhållande till det totala antalet studenter vid högskolan. Dessa förindelade stratan 
utgjordes av: 
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Tabell 1. Sektionernas proportioner 
Sektion  Antal  Andel  

Textil, teknik och ekonomi 2044 40,7 % 

Vård, arbetsliv och välfärd 1044 20,8 % 

Bibliotek, information, 
pedagogik och IT 

1934 38,5 % 

Totalt 5022 100 % 

 
 
Inom varje sektion fanns individerna grupperade i kluster utifrån vilket utbildningsprogram de 
studerade. Program slumpades fram från en sektion i taget tills dess att antalet individer i 
urvalet uppnådde samma proportioner som sektionerna utgör på högskolan. Till exempel 
krävdes att sex program slumpades fram innan urvalet var ca 40,7% representerat av studenter 
från sektionen för textil, teknik och ekonomi. Samma process gjordes för att bestämma antalet 
program för de resterande sektionerna. För att slumpa fram utbildningsprogram användes 
Excel. De program som ingick i studien utgjordes av: 
 
 
Tabell 2. Utbildningsprogram i urvalet 
Sektion Textil, teknik och 

ekonomi 
Vård, arbetsliv och välfärd Bibliotek, information, 

pedagogik och IT 

Antal program totalt 31 15 18 

Antal program i 
studien 

6 4 3 

Program 1 Textildesign Barnmorskeutbildning Grundlärarutbildning (arbete i 
fritidshem) 

Program 2 Textilekonom Organisation och 
personalutvecklare i samhället 

Grundlärarutbildning 
(grundskolans årskurs 4-6) 

Program 3 Magisterutbildning i 
Företagsekonomi 

Specialistsjuksköterskeutbildning 
(vård av äldre) 

Webbredaktör 

Program 4 Event Management Specialistsjuksköterskeutbildning 
(intensivvård) 

- 

Program 5 Modedesign -  - 

Program 6 Textil produktutveckling - - 

 
 

3.2.2 Eventuella urvalsfel  
Vår önskan var att denna studies stickprov skulle spegla den undersökta populationen. Därför 
togs stickprovet fram genom ett stratifierat slumpmässigt urval, en teknik som ska säkra en 
korrekt andel från varje sektion, samt allas lika chans att ingå i urvalet (Bryman & Bell 2011). 
Trots det finns det en risk för urvalsfel. Bryman och Bell (2011) hävdar vidare att urvalsfel 
uppstår då ett stickprov ger en skev bild av populationen som ämnas undersökas. I denna 
undersökning skulle den risken uppstå om de utvalda respondenterna saknar rätt fördelning 
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över sektionerna. För att minimera risken för skevt stickprov gjordes därför ett stratifierat 
urval.   
 
Vidare har urvalsrelaterade fel tagits i beaktning, något som enligt Bryman och Bell (2011) 
uppstår om urvalsramen är för liten och saknar representation av alla egenskaper som finns 
inom populationen. Urvalsramen som ligger till grund för stickprovet täck in populationen i 
sin helhet. Detta innebär att alla egenskaper som finns i populationen även finns med i 
urvalsramen, och risken för denna typ av urvalsrelaterat fel minimeras. Det slumpmässiga 
urvalet utesluter inte risken för missvisande stickprov helt och hållet, men spelar en betydande 
roll för att säkerställa att den hålls så låg som möjligt (Bryman & Bell 2011).    
 
Slutligen är det av vikt att nämna hantering av fel vid datainsamling, det som enligt Bryman 
och Bell (2011) uppstår till följd av feltolkning av enkätfrågor. Enkäten som används i den 
genomförda undersökningen består av frågor som använts i tidigare forskningssyften. 
Dessutom gjordes en pilotundersökning på tio relevanta personer, vilkas respons togs i 
beaktning och de få tolkningsproblem som uppstått åtgärdades. På så sätt ökar validiteten i vår 
undersökning.  
 

3.3 Enkät 
 

3.3.1 Utformning och validering av enkätfrågor 
 
Tabell 3. Enkätfrågor 
Variabler Frågor och påståenden i enkät Svarsalternativ Källa 

Kön (KÖN) Kön Man 
Kvinna 
Annat 

Choi & Ritchie (2014); 
Lindman et al. (2013); 
MacKerron et al. (2009) 

Attityd  
(ATTG) 
 
 
(ATTI) 
 
 
 
(ATTO) 
 
 
 
(ATTE) 

Miljöförstöring från klädproduktion 
utgör ett stort hot mot miljön globalt. 
 
Miljöförstöring från klädproduktion 
utgör ett hot mot min hälsa och mitt 
välbefinnande. 
 
Miljöförstöring från klädproduktion är 
så farlig att åtgärder för att minska 
dessa måste sättas in omedelbart. 
 
Miljökompensation bidrar till 
minskning av negativa effekter på 
miljön 

Skala 1-5 Lindman, Ek & 
Söderholm (2013); 
Laroche et al. (2001) 

Upplevd miljökunskap 
(KUN) 

Jag besitter god kunskap om 
miljöeffekter som uppkommer från 
klädproduktion 

Skala 1-5 Kianpour et al. 2014 

Upplevd 
konsumenteffektivitet 
(PCE) 

Det är ingen idé att jag 
miljökompenserar eftersom det endast 
har liten betydelse för de negativa 
effekterna på miljön 

Skala 1-5 Choi & Ritchie (2014); 
Lindman et al.(2013); 
Laroche et al. (2001) 

Vilja att 
miljökompensera (INT) 

Du får chans att kompensera för T-
shirtens miljöpåverkan, på en skala 1-
5, hur stor är din vilja att göra det? 

Skala 1-5 Choi & Ritchie (2014) 
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Kompensationsnivå 
(WTP) 

Hur mycket är du villig att 
miljökompensera? 

0 kr 
20 kr 
40 kr 
60 kr 
80 kr 
100 kr 
Mer än 100 kr 

MacKerron, Egerton, 
Gaskell, Parpia & 
Mourato (2009) 

Kompensationsändamål Hur önskar du att din 
miljökompensation helst används? 

- Projekt för renare vatten 
-Projekt för framtagning 
och användning av 
“snällare” kemikalier 
-Projekt för minskade 
koldioxidutsläpp 
- Projekt för renare 
odlingsmarker och jordar 
- Lika del till alla projekt 
- Ingen åsikt 
- Övrigt 

Inspirerad av Tully och 
Winer (2014) 

Ålder Ålder År - 

Utbildningsprogram Utbildningsprogram 13 programalternativ 
Annat 

- 

Köpvanor Köper du regelbundet miljömärkta 
produkter? (T.ex. livsmedel och 
dagligvaror märkta med Bra miljöval, 
Svanen eller KRAV-märke) 

Ja 
Nej 

Lindman et al.(2013) 

Kommentar: Frågorna i ovan tabell är inte presenterade i den ordning de var uppställda i enkäten 
 
De kodade enkätfrågorna i tabell 3 syftade till att skapa indikatorer för de variabler som 
senare ingick i hypotesprövningen. Frågor och tillhörande svarsalternativ valideras genom 
granskning av tidigare studier där dessa använts. 
 
Attityd är en komplex variabel som kan vara svår att mäta (Persson 2016), och därför vill vi 
förklara närmare hur valideringen gått till. Då vi mäter attityd fokuserar vi, liksom Banerjee 
och McKeage (1994) samt Laroche et al. (2001), på respondentens övertygelse om problemet 
i fråga, samt hur viktigt denne anser att problemet är. För att vara säkra på att enkätfrågorna 
mäter attityd som vi önskar, kontaktade vi Patrik Söderholm, professor vid Luleå Tekniska 
Universitet och medförfattare till artikeln “Voluntary citizen participation in carbon 
allowance markets: the role of norm-based motivation” från 2013. Söderholm delade med sig 
av den enkät som Lindman, Ek och Söderholms (2013) använde för att undersöka 
respondenternas inställning till frivillig klimatkompensation. Med deras enkätfrågor som stöd, 
kunde vi utforma frågor som mäter attityd enligt vår önskan. Vi, liksom de, ställer flera frågor 
utifrån olika dimensioner som sedan sammanvägs till ett slutligt resultat. På detta sätt stärks 
operationaliseringen av indikatorerna övertygelse och viktighet. Även Laroche et al. (2001) 
utformar attitydfrågor på liknande sätt, vilket ökar validiteten av vår enkät ytterligare. 
 
Vidare ställer vi ett antal bakgrundsfrågor. Eftersom alla respondenter är studenter finns 
anledning att tro att större delen av individerna ligger i åldersspannet 20-30. Genom att 
undersöka variabeln ålder kunde vi säkerställa respondenternas åldersspann, och således 
beakta åldersvariationen om den var störren än förväntat. Frågan om utbildningsprogram 
ställdes med anledning av att, i ett senare skede, kunna uttala oss om stickprovets relation till 
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urvalsramen. Vi frågar även om nuvarande köpvana då vi, liksom Lindman et al. (2013), vill 
ha möjlighet att kunna se ett eventuellt samband mellan nuvarande beteende och inställning 
till en kompensation.  
 
Idén bakom frågan om kompensationsändamål är hämtad från Tully och Winer (2014), vilka i 
sin undersökning såg skillnader i respondenternas betalningsvilja beroende på om pålägget 
gynnade människor, djur eller miljö. Vi ville testa om det fanns en tydlig åsikt i denna fråga 
bland våra respondenter, eftersom det i så fall kunde vara intressant för vidare framtida studier 
inom ämnet miljökompensation.  
 

3.3.2 Värderingsmetod 
I vår undersökning bad vi respondenterna sätta ett hypotetiskt värde på en negativ extern 
effekt samt på en miljönytta. Den negativa effekten syftar till kläders miljöpåverkan och 
miljönyttan syftar till miljökompensationens ändamål. Tekniken är ett nationalekonomiskt 
verktyg och kallas stated preference metod (SP). Den kan användas genom de två metoderna 
contingent valuation (CV) och choice modelling (CM) (Lindhjem och Magnussen 2012). 
Dessa metoder är förekommande verktyg i studier där syftet är att sätta ett pris på en tjänst 
som inte köps och säljs på en marknad (Carson 2000), t.ex. olika former av miljötjänster. 
Metoderna tar avstamp i konsumentbeteende och välfärdsekonomi och blir mer och mer 
accepterade i nutida forskning och som legitima verktyg i politiskt beslutsfattande 
(MacKerron et al. 2009). Syftet med metoderna kan vara att undersöka individers preferenser, 
för att i ett senare skede kunna säga något om hur ett pris skulle kunna sättas i praktiken. 
Skillnaderna mellan metoderna är att CV ger ett värde på hur mycket konsumenterna är 
villiga att betala för miljönyttan, medan CE undersöker vilka attribut hos miljönyttan 
konsumenterna värderar högst.  
 
I vår studie använde vi båda metoderna där vi började med att fråga konsumenterna: 
 

Hur mycket är du villig att miljökompensera?  
 
Respondenterna gavs möjligheten att miljökompensera för att vit t-shirt i bomull med 
prislappen 100 kronor. De hade möjlighet att inte kompensera alls (status quo) eller 
kompensera i tjugokronorsintervall upp till 100 kr (högre än status quo). Vi erbjöd även 
respondenterna möjligheten att kompensera mer än 100 kr men då till en nivå som inte var 
absolut. Frågan som berör konsumenternas kompensationsnivå är en typisk CE-fråga vars 
data kan utstaka konsumenternas betalningsvilja. Nivån till vilken respondenterna var villiga 
att miljökompensera skapade ett skuggpris (Phil 2014) på den miljöpåverkan som orsakas av 
t-shirten.  
 
Som avslutande fråga i enkäten undersöktes respondenternas preferenser för 
miljökompensationens ändamål. 
 

Hur önskar du att din miljökompensation helst används? 
 
Alternativen som erbjöds symboliserade fyra olika projekt till syfte att kompensera för de 
tydligaste miljöeffekterna från en t-shirt i bomull. Som svarsalternativ erbjöds även 
respondenterna att fördela kompensationen lika mellan de fyra olika ändamålen. Denna fråga 
berör konsumenternas preferenser och är en enkel variant av en CE-fråga. CE-metoden 
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urskiljer respondenternas preferenser i fråga om tjänstens olika attribut (MacKerron et al. 
2009). I vårt fall får respondenterna värdera det ändamål som de anser ger högst nytta.  
 

3.3.3 Genomförande av enkätundersökning 
Innan genomförandet av enkätundersökningen hade mailadresser till respondenterna hämtats 
från högskolans administration. Under dagarna 25-26 april genomfördes ett utskick till 
mailadresserna. I mailet fanns en länk till ett webbformulär där respondenterna kunde svara 
på enkäten. Att skicka ut enkäten online var ett flexibelt, billigt och pålitligt sätt att genomföra 
studien på (Mair 2011). Med de knappa resurser som fanns att tillgå kunde vi enklare nå den 
skala vi önskade. Att urvalsramen var känd, och kontaktuppgifter fanns dokumenterade, var 
två andra faktorer som stärkte vårt val av insamlingsmetod (Evans & Mathur 2005).  
 
Eftersom den webbaserade programvaran för insamlandet av data inte registrerade vilka som 
deltagit kunde vi inte skicka en påminnelse, och på så sätt optimera svarsfrekvensen. 
Webbenkäten stängdes den 1 Maj då tillräckligt med data hade samlats in för att, på ett 
statistiskt signifikativt sätt, kunna testa de formulerade hypoteserna.  
 

3.3.4 Svarsfrekvens och bortfall 
Tabell 4 beskriver svarsfrekvensen samt de externa bortfall vi valt att exkludera innan 
korrelationerna beräknades. Svarsfrekvensen var 25.7% innan beaktande av eventuella interna 
bortfall. Denna siffra får ses som stark särskilt med hänsyn till att inga försök att optimera 
svarsfrekvensen genomfördes.  
 
Två respondenter uppgav att de studerade “annat” utbildningsprogram. Dessa föll såldes 
utanför vår urvalsram och plockades bort från datamaterialet. Interna bortfall förekom då 
några respondenter valt att inte svara på vissa frågor. Dessa bortfall var dock sällan 
förekommande och förekom enbart, med ett undantag, på bakgrundsfrågor som inte 
påverkade resultatet.   
 
Tabell 4. Svarsfrekvens 

 Utdelade Besvarade Obesvarade Externt bortfall Summa bortfall Svarsfrekvens 

Enkäter 884 227 (25, 7%) 657 2 659 (74, 5%) 225 (25, 5%) 

 
 

3.3.5 Svarsmönster 
Vår studie undersöker ett relativt känsligt ämne där frågor kopplas till individernas egna 
värderingar kring miljöproblem. Därför är det av intresse att beakta de studenter som inte 
valde att svara på enkäten. Vanligast genomförs en bortfallsanalys i syfte att undersöka 
eventuella skevheter i svarsunderlaget. Webbenkäten gav oss, som tidigare nämnt, inga data 
på vilka individer som svarat på enkäten. Detta gjorde att en bortfallsanalys inte kunde 
genomföras. Vi har trots det valt att presentera svarsandelar utifrån bakgrundsvariablerna kön 
och utbildningsprogram. Detta ligger till underlag för reflektioner kring studiens reliabilitet 
och representerbarhet.  
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Från tabell 5.1 kan utläsas att en lägre andel män svarade på enkäten än kvinnor. Männens 
svarsfrekvens på 16,6% betraktas som stark. Det väsentliga är dock skillnaden mellan 
männens och kvinnornas svarsfrekvens. Vi kan inte utesluta att det finns skevheter mellan de 
svarande männens attityder och männens attityder i populationen.  
 

5.1 Vägd svarsandel efter kön 

Kategori Svarsandel (%) Antal Svar 

Man  16,6 % 28 

Kvinna  27,5 % 196 

 
Från tabell 5.2 kan utläsas att respondenter från alla sektioner finns representerade, med viss 
spridning.  
 

5.2 Vägd svarsandel efter utbildningsprogram 

Kategori Svarsandel Antal svar 

Textilekonom 29,9% 41 

Textildesign 23,3% 7 

Magisterutbildning i Företagsekonomi 50% 3 

Event Management 15,6% 19 

Barnmorskeutbildning 28,6% 6 

Organisation och Personalutvecklare i Samhället 35,8% 48 

Specialistsjuksköterskeutbildning (vård av äldre) 40% 4 

Specialistsjuksköterskeutbildning (intensiv) 29% 9 

Grundlärarutbildning (fritidshem) 25,5% 13 

Grundlärarutbildning (årskurs 4-6) 14% 15 

Webbredaktör 18% 19 

Modedesign 20,4% 10 

Textil Produktutveckling 33,7% 31 

3.4 Statistiska metoder 
 

3.4.1 Hypotesprövning 
Att formulera fem hypoteser anser vi var relevant eftersom studien undersöker ett relativt 
outforskat område. Med den bakgrunden valdes ett spann av hypoteser som täckte in flera 
variabler som, baserat på tidigare forskning, förväntades påverka konsumenternas 
kompensationsvilja och kompensationsnivå.  



15 
 

Hypotestest är ett statistiskt verktyg som bygger på att testa kvalificerade teoretiska utfall som 
utgörs av, till exempel, numeriska data (Bryman & Bell 2011). För att tydliggöra våra 
hypoteser, och hur dessa hänger ihop, skapade vi en modell med inspiration från en så kallad 
”path analysis” (Statisticssolutions 2017). Modellen visar hur en oberoende variabel påverkar 
en beroende variabel i bivariata analyser. Hypoteserna testas var och en för sig där pilarna 
beskriver hur en förklarande variabler påverkar den beroende variabeln.  
 
 

 
 
 

3.4.2 Statistisk dataanalys 
I vår studie gör vi bivariata analyser, beräknar medelvärden och spridning samt undersök 
enstaka variabler åt gången. Bivariata analyser beräknar sambandet mellan två variabler och 
hur rörelser i dessa påverkar varandra. För att kunna säga något om datamaterialet valde vi att 
se hur olika variabler korrelerar. En korrelation beskriver hur mycket den oberoende variabeln 
påverkar den beroende variabeln (Bryman & Bell 2011; Lantz 2011). Den metod som 
korrelationen beräknas genom beror i sin tur på vilken skala variablerna har uppmätts i. 
Oavsett metod kommer en korrelationskoefficient fås fram. Hur variablerna samverkar kan ta 
en negativ eller positiv riktning, eller inte visa på ett samband alls. Vår enkät bestod 
övervägande av variabler som uppmätts på ordinalskalor. Detta gjorde att vi undersökte 
korrelationen genom Spearman’s rho. Korrelationerna jämfördes sedan med Kendall’s tau-b 
för att stärka trovärdigheten i våra resultat.  
 
För att kunna säga något om huruvida korrelationen återfinns i populationen beaktades 
signifikansnivån, känt som p-värdet (Bryman & Bell 2011). I studien valde vi att utgå från 
signifikansnivån 5 % (0.05) och har därmed kunnat förkasta eller bekräfta hypoteserna. 
Signifikansnivån 5 % är en standardiserad nivå och har använts i liknande studier (se t.ex. 
Ederyd 2010 och MacKerron et al. 2009). Av signifikansnivå 5 % kan tydas att korrelationen 
från vår studie till 95 % sannolikhet också finns i populationen.  
 
Olika risker följer med olika signifikansnivåer där Bryman och Bell (2011) beskriver hur p < 
0.05 innebär en risk för felet type 1 error, dvs. att vi förkastar nollhypotesen fast den 
egentligen skulle behållas. Detta har vi tagit i beaktande genom att t.ex. observera antalet 
celler med mindre än fem observationer i Chi2-testet. Det har även gjorts genom att beakta 
skillnaden mellan chi2-värdet och det kritiska tabellvärdet (Lantz 2014). 
 
Hypotes 1 bestod av flera attitydfrågor som sammanvägdes för att förklara viljan att 
miljökompensera. För att mäta sambandet för dessa förklarande variabler gjordes en multipel 
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regressionsanalys. En linjär multipel regression är en matematisk modell som skattar 
sambanden till en rät linje (Lewis 2007). För studien var inte den multipla regressionens 
ekvation intressant, utan dess korrelationer till den beroende variabeln. Detta gör att vi inte 
presenterar modellen vidare. Hypotes 2, 3 och 4 testades med Spearman’s rho och 
kontrollerades med Kendall’s tau-b. För att kunna göra korrelationsanalysen för hypotes 2 
behövde vi koda om observationerna för svaret “mer än 100 kr” på frågan om 
miljökompensationens nivå. Svaret fick det absoluta talet 120 kr eftersom det följde 
intervallets storlek. Detta beaktas vidare i analysen. Hypotes 5 innehöll dummyvariabeln kön 
som uppmätts på en nominalskala. Kön är en kategorisk variabel som inte berättar något om i 
vilken grad kategorierna förhåller sig till varandra, vilket ledde till utförandet av vi ett Chi2-
test.  
 

3.5 Metodreflektion 
 

3.5.1 Metodens styrkor och svagheter 
En av fördelarna med kvantitativ metod, jämfört med kvalitativ, är möjligheten att beskriva 
små skillnader mellan människor på aktuella variabler (Bryman & Bell 2011). I kvantitativ 
metod hålls ett objektivt förhållningssätt till det som studeras, vilket gör det möjligt för andra 
forskare att replikera studien och erhålla jämförbara resultat (Bryman & Bell 2011). Slutligen 
har kvantitativ metod fördelen av att vara lättare att generalisera till en population.  
  
Den kvantitativa metoden har dock utsatts för kritik, främst från kvalitativa förespråkare. Två 
former av kritik berör det faktum att resultatet ger en statisk bild av socialt liv, samt saknar 
“ekologisk” validitet på grund av förlitande på instrument och mått (Bryman & Bell 2011). 
Kritiker menar att man bör ta hänsyn till sociala aspekter för att uppnå resultat som speglar 
verkligheten i högre grad. Vi valde ändå att använda kvantitativ metod baserat på tidigare 
forskning som framgångsrikt använt denna för att uppfylla likartade syften (Choi & Richie 
2014; MacKerron et al. 2009). Vår önskan med kvantitativa forskningstekniker var att påvisa 
mer precisa resultat på sociala beteenden från det urval vi gjorde. Med kvantitativ metod 
minimerades även risken för subjektivitet och påverkan från personliga tolkningar (Bryman & 
Bell 2011). 
 
Valet att genomföra en onlinebaserad enkätundersökning hade fördelar såväl som nackdelar. 
En fördel, jämfört med andra datainsamlingsmetoder, var möjligheten att skicka enkäter till 
många respondenter och ändå kunna hantera och analysera insamlad data relativt enkelt 
(Bryman & Bell 2011). Dessutom gick det snabbt att nå ut till många, och tack vare utskick 
via e-mail kunde kostnaderna hållas nere.  
 
En ytterligare fördel med att genomföra en enkätundersökning var att risken för 
intervjuareffekt utesluts (Bryman & Bell 2011). Respondenten väljer själv när det passar att 
svara på enkäten, och svaren påverkas inte av personkemi eller andra faktorer som vanligen 
förekommer vid metoder där en intervjuare är fysiskt delaktig under datainsamlingen. Att 
respondenten lämnas att fylla i enkäten på egen hand medför dock ett antal risker som är svåra 
att kontrollera (Bryman och Bell 2011). Till exempel behöver det inte vara den tilltänkta 
respondenten som faktiskt fyller i enkäten. Det skulle kunna ske i fall där flera 
familjemedlemmar delar på samma mailadress. I det här fallet ser vi dock inte detta som ett 
stort problem, då vi utgår från att majoriteten av de mailadresser som studenterna registrerat 
är personliga och sällan används av flera.  
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En annan risk med enkätundersökningar är att det kan bli stora bortfall, både externa och 
interna. Kännetecknande för onlinebaserade enkätundersökningar är att svarsfrekvensen ofta 
förblir låg, och därmed ger ökad risk för ett resultat som inte avspeglar populationen korrekt 
(Bryman & Bell 2011). Vi har motverkat stora externa bortfall genom en inledningstext som 
förklarar studiens syfte och tiden det tar att fylla i enkäten. Vi förklarade även för 
respondenten att denne blivit slumpmässigt utvald att delta i undersökningen, och på så sätt 
känna att det individuella deltagandet är viktigt.  
 
Vi har motverkat interna bortfall genom att utforma vår enkät så enkelt och tydligt som 
möjligt. Vi ville förhindra att frågor missades, samt lämnades obesvarade på grund av 
oklarheter i frågeställningarna. Däremot markerade vi inte alla enkätfrågor som obligatoriska 
eftersom vi, trots vår önskan om fullständigt ifyllda enkäter, ville lämna utrymme för 
respondenten att inte svara ifall denne av någon anledning inte ville dela viss information. 
Detta med hänsyn till Bryman och Bells (2011) etiska principer. 
 

3.5.2 Generalisering inom och utöver populationens gränser 
Tack vare en urvalsmetod som säkrar att alla inom populationen har lika chans att komma 
med i stickprovet, samt en tillräckligt stor stickprovsstorlek, kan vi generalisera våra resultat 
till populationen. Vi vill även belysa det faktum att resultatet från stickprovet är 
generaliserbart utanför populationens gränser, då de undersökta variablerna inte är begränsade 
till studenter på den undersökta högskolan. Det är möjligt att generalisera till andra svenska 
högskolor och universitet då det med stor sannolikhet finns likheter studenter emellan. Här 
bör dock ett varningens finger lyftas för att olika högskolor har olika utbildningsprofiler, olika 
geografiska lägen och erbjuder olika utbildningsprogram, vilket skulle kunna ge olika resultat 
från det som erhålls i denna undersökning. Den undersökta högskolan består till stor del av 
textilrelaterade utbildningar, vilket inte är fallet på majoriteten av andra svenska högskolor 
och universitet. Det finns anledning att misstänka att resultaten kan skilja sig åt. Speciellt då 
undersökningen berör miljöfrågor inom textil och mode, eftersom många studenter på den 
undersökta högskolan läser program där hållbarhet inom just textil är ett återkommande ämne.     
 

3.5.3 Förhållning till etiska principer 
Vi beaktade Bryman och Bells (2011) etiska principer och ville inte, medvetet, utsätta de 
deltagande för övertramp, t.ex. genom brist på samtycke av deltagande. Då vi genomförde en 
enkätstudie fanns det rum för respondenten att inte svara på en eller flera frågor om denne 
trots allt upplevde olust. Vi ville inte heller att vår studie utgjorde skada, varken psykisk eller 
fysisk, för de deltagande. Sist men inte minst ämnade vi inte undanhålla någon viktig 
information.  
 
Under enkätfrågan kön angav en individ “annat” som svar. På grund av statistiska 
analyssvårigheter i Chi2-testet fick vi väga statistisk användbarhet mot den etiska aspekten av 
att inkludera alla könstillhörigheter i datamaterialet. Av statistiska skäl valde därför vi att 
betrakta observationen som ett internt bortfall vid genomförandet av chi2-test.  
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4 Empiriska resultat 
 
Nedan följer resultat av de tester som gjordes på datamaterialet. Med resultaten har vi kunnat 
besvara våra hypoteser men även kunnat uttala oss om centraltendensmått samt spridning i 
datamaterialet. För att analysera den insamlade data användes mjukvaruprogrammet SPSS.  
 

4.1 Beskrivande statistik 
 
Tabell 6 beskriver medelvärdet av respondenternas svar i enkätundersökningen. Tabellen 
presenterar även spridningsmåtten standardavvikelse, samt minsta och högst observerade 
värde per fråga. Medianen och typvärdet av kompensationsnivån presenteras inte i tabellen 
men uppgår till 40 kr respektive 20 kr i urvalet.  
 
Tabell 6. Beskrivande statistik av variabler 

 N Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Beroende variabler      

INT 224 3,87 0,950 1 5 

WTP 225 48,27 31,975 0 120 

Oberoende variabler      

PCE (motsatt 
riktning)  

225 1,76 0,999 1 5 

KUN 225 3,77 1,097 1 5 

ATTG 225 4,37 0,863 1 5 

ATTI 225 3,56 1,051 1 5 

ATTO 225 3,94 1,046 1 5 

ATTE 225 3,96 1,089 1 5 

 
 

4.2 Medelvärden 
Tabell 7 beskriver genomsnittliga värden per enkätfråga utifrån bakgrundsvariablerna kön 
samt utbildningsprogram. Från tabellen kan utläsas att männen, generellt, har lägre upplevd 
kunskap kring de miljöproblem som uppstår vid odling och produktion av en t-shirt i bomull 
än vad kvinnorna har. Männens generella attityd till huruvida dessa miljöproblem hotar dem 
individuellt, samt planeten globalt, är också lägre än kvinnornas. Även männens 
genomsnittliga vilja samt nivå av miljökompensation understiger kvinnornas.  
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Tabell 7. Genomsnittliga värden 

 N Ålder KUN PCE ATTG ATTI ATTO ATTE  INT  WTP 

Män 28 26 3,41 3,72 4,14 2,93 3,66 3,62 3,28 37,24 

Kvinnor 196 26 3,83 4,32 4,41 3,65 3,97 4,00 3,96 49,95 

           

Textilekonom 41 24 4,56 4,34 4,88 3,76 4,34 3,95 4,00 40,83 

Textildesign 7 25 4,00 4,00 4,57 3,83 4,57 3,71 3,29 45,71 

Magisterutbildnin
g i 
Företagsekonomi 

3 32 3,25 3,75 4,50 3,50 4,25 4,75 4,00 35,00 

Event 
Management 

19 23 3,05 3,95 4,00 3,26 3,74 4,26 3,95 37,89 

Barnmorskeutbil
dning 

6 36 3,83 4,50 3,83 3,67 3,33 3,50 3,67 50,00 

Organisation och 
Personalutvecklar
e i Samhället 

48 28 3,23 4,19 4,04 3,19 3,42 3,96 3,60 41,67 

Specialistsjukskö
terskeutbildning 
(vård av äldre) 

4 34 4,00 4,50 4,75 4,50 4,50 3,75 4,75 45,00 

Specialistsjukskö
terskeutbildning 
(intensiv) 

9 36 2,33 4,44 3,33 3,00 3,33 3,33 3,22 40,00 

Grundlärarutbild
ning (fritidshem) 

13 25 3,63 4,54 4,23 3,92 3,23 4,08 3,92 67,69 

Grundlärarutbild
ning (årskurs 4-6) 

15 26 3,29 4,29 4,00 3,43 3,71 3,71 3,64 32,86 

Webbredaktör 19 23 3,68 4,00 4,37 3,74 4,21 3,89 4,11 63,16 

Modedesign 10 24 4,30 4,40 4,80 3,80 4,60 3,70 4,20 64,00 

Textil 
Produktutvecklin
g 

31 25 4,58 4,32 4,84 3,71 4,39 4,19 4,13 56,13 

Totalt 225 26 3,77 4,24 4,37 3,56 3,94 3,96 3,87 48,27 
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4.3 Sambandsanalys  
I tabell 8 presenteras styrkan av variablernas korrelationer samt huruvida dessa är statistiskt 
signifikanta eller inte.  
 

 

Tabell 8. Korrelationsmatris 

 ATTG ATTI ATTO ATTE PCE KUN INT WTP 

ATTG  0,498** 0,650** 0,156** 0,107** 0,462** 0,283 - 

ATTI 0,498**  0,511** 0,084 0,177** 0,305** 0,256 - 

ATTO 0,650** 0,511**  0,131* 0,137* 0,421** 0,262** - 

ATTE 0,156** 0,084 0,131*  0,229** 0,124* 0,336** - 

PCE 0,107** 0,177** 0,137* 0,229**  0,102 0,236** 0,225** 

KUN 0,462** 0,305** 0,421** 0,124* 0,102  0,246** 0,236** 

INT 0,283 0,256 0,262** 0,336** 0,236** 0,246**  0,463** 

WTP - - - - 0,225** 0,236** 0,463**  

Kommentar:* Signifikant vid p<0.05, ** Signifikant vid p <0.01, - Inte testad 

 

4.3.1 Korrelation: vilja och nivå 
 
Hypotes 1 
H0: Viljan att miljökompensera påverkar inte nivån av miljökompensation 
H1: Viljan att miljökompensera påverkar nivån av miljökompensation 
 
Vi tolkar svarsskalan från den beroende variabeln nivå som ordinal och inte som en 
intervallskala. Därför utförde vi ett Spearman’s rho-test. Vi kan med hjälp av resultatet 
fastställa att till 99 % sannolikhet finns ett medelstarkt samband, med 
korrelationskoefficienten 0,463, mellan konsumentens vilja att miljökompensera och nivå av 
miljökompensation. Vi kan förkasta nollhypotesen eftersom p-värdet 0,0000037 < 0,05 och 
0,01. Appendix 1 beskriver resultaten för korrelationsanalysen på hypotesen.  
 

4.3.2 Multipel regression: attityd och vilja  
 
Hypotes 2 
H0: Attityd till hållbar klädkonsumtion påverkar inte viljan att miljökompensera 
H1: Attityd till hållbar klädkonsumtion påverkar viljan att miljökompensera 
 
Tidigare studier (Choi & Ritchie 2014) har valt att tolka den beroende variabeln vilja som en 
intervallskala. Vi följde denna metod i hypotes två och gjorde en multipel regressionsanalys, 
men där endast korrelationskoefficienterna beaktades. I analysen användes fyra olika 
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enkätfrågor som tillsammans mätte konsumentens attityd till miljöpåverkan från produktion 
av kläder (se tabell 3). Dessa variabler användes som oberoende för att förklara sambandet till 
hur konsumentens attityd påverkar dennes vilja. För att vara säkra på att de förklarande 
variablerna inte korrelerade med varandra beaktades VIF-värdena (se appendix 2.4). Eftersom 
inget av värdena översteg 5 behövde de förklarande variablerna inte justeras.  
 
Anova-tabellen (se appendix 2.3) visar att det finns en modell som förklarar sambandet, men 
inte vilka variabler som driver det. Genom att beakta koefficienterna (se appendix 2.4) utläses 
att endast två av de fyra förklarande attitydvariablerna korrelerade med konsumentens vilja att 
miljökompensera för miljöpåverkan som uppstår vid produktion av kläder. De två variabler 
som korrelerade med konsumentens vilja att miljökompensera förklaras separat som: 
 

- Individens uppfattning om att miljöpåverkan som uppstår vid produktion av kläder 
påverkar dennes eget välbefinnande. Det finns ett svagt positivt samband med 
korrelationskoefficienten 0,131. P-värdet 0,076 < 0,1 vilket gör att vi med 90 % 
sannolikhet kan säga att det finns ett samband mellan variablerna.  

 
- Individens tro på att en miljökompensation bidrar till minskning av de negativa 

miljöproblem som uppstår vid produktion av kläder. Det finns ett svagt positivt 
samband med korrelationskoefficienten 0,296. P-värdet 0,000037 < 0,05 och 0,01 gör 
att vi med 99 % sannolikhet kan säga att finns ett samband mellan variablerna. 

 
Eftersom vi utgick från att de fyra attitydvariablerna tillsammans påverkade viljan att 
miljökompensera kan vi inte förkasta nollhypotesen. Detta beror på att endast två förklarande 
variabler visar på ett statistisk signifikant samband. Appendix 2 beskriver resultaten för den 
multipla regressionen. 
 

4.3.3 Korrelation: miljökunskap och vilja 
 
Hypotes 3 
H0: Konsumentens upplevda nivå av miljökunskap påverkar inte viljan att miljökompensera 
H1: Konsumentens upplevda nivå av miljökunskap påverkar viljan att miljökompensera  
 
Vi testade konsumentens upplevda miljökunskap som en oberoende variabel av viljan att 
miljökompensera för den miljöpåverkan som uppkommer vid produktion av kläder. Vi fann 
att det med 99 % sannolikhet finns ett svagt positivt samband med korrelationskoefficienten 
0,246. Vi kan förkasta nollhypotesen eftersom p-värdet 0,000197 < 0,05 och 0,01. Appendix 
3 beskriver resultaten för korrelationsanalysen på hypotesen.  
 

4.3.4 Korrelation: konsumenteffektivitet och vilja 
 
Hypotes 4 
H0: Högre konsumenteffektivitet har ingen inverkan på viljan att miljökompensera 
H1: Högre konsumenteffektivitet har inverkan på viljan att miljökompensera 
 
Vi undersökte hur konsumenten upplevde miljökompensationens effektivitet, som oberoende 
variabel, mot viljan att miljökompensera för den miljöpåverkan som uppkommer vid 
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produktion av kläder. Vi fann att till 99 % sannolikhet finns svagt positivt samband med 
korrelationskoefficienten 0,236. Vi kan förkasta nollhypotesen eftersom p-värdet 0,000377 < 
0,05 och 0,01. Appendix 4 beskriver resultaten för korrelationsanalysen på hypotesen.  
 

4.3.5 Chi2-test: könsaspekt och vilja 
 
Hypotes 5 
H0: Männens vilja att miljökompensera motsvarar kvinnornas 
H1: Männens vilja att miljökompensera motsvarar inte kvinnornas 
 
Variabeln vilja grupperades till lägre vilja, medelstark vilja samt stark vilja. Resultatet visade 
på ett chi2-värde som var högre än kritiskt tabellvärde och noll celler med ett förväntat värde 
under fem observationer. Vi kan inte förkasta nollhypotesen eftersom p-värdet 0,339 > 0,05. 
Appendix 5 beskriver resultaten för korrelationsanalysen på hypotesen. Respondenten som 
uppgav ”annat” på frågan om kön ingår inte i detta test, men angav 4 på frågan om hur villig 
denne var att miljökompensera. 
 

4.4 Miljökompensationens ändamål 
Tabell 9 beskriver konsumenternas åsikter angående hur miljökompensation helst bör 
användas. Resultatet visade på en spridning mellan ändamålen men där önskan om “lika del 
till alla projekt” var övervägande störst på 52 %.   
 
Tabell 9. Miljökompensationens ändamål 
Kategori Andel Antal  

Lika till alla projekt 52 % 117 

Projekt för snällare kemikalier 9,4 % 21 

Projekt för renare 
odlingsmarker 

10,9 % 24 

Projekt för renare vatten  8,9 % 20 

Projekt för minskade 
koldioxidutsläpp 

10,3 % 23 

Ingen åsikt 5,4 % 12 

Annat 3,1 % 7 

Totalt 100% 225 

 
 
Eftersom miljöpåverkan från kläder är diversifierade, samtidigt som individernas 
uppfattningar är subjektiva, tilläts respondenterna möjligheten att fylla i ett öppet 
svarsalternativ. De individer som svarade “annat” som ändamål önskade t.ex. att 
miljökompensationen gick till utbildning och forskning, en kombination av renare vatten och 
minskade koldioxidutsläpp eller till att främja ekologisk bomullsodling. En respondent 
menade på att kompensationen istället borde gå via staten genom den moms som läggs på 
försäljningspriset. 
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Figur 1. Miljökompensationens ändamål 
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5 Analys 
 
Nedan analyseras studiens resultat och kopplas till tidigare forskning.  
 

5.1 Vilja att miljökompensera  
Vi kan från våra resultat utläsa att det finns en vilja att miljökompensera vid inköp av kläder. 
Viljan att miljökompensera uppmättes till medelvärdet 3,87 på en skala 1-5. Detta är 
uppseendeväckande eftersom få företag erbjuder detta tillägg i dagsläget. Med hjälp av 
hypotesprövning kom vi fram till viss överensstämmelse med tidigare teorier om vilka 
faktorer som påverkar vilja. 
 
Vad gäller attityd, som mättes genom fyra påståenden, uppmättes det lägsta medelvärdet då 
respondenterna uppgav huruvida de anser att negativ miljöpåverkan är ett hot på individnivå. I 
genomsnitt instämde respondenterna på påståendet till 3,56 enheter på en skala 1-5, vilket ger 
oss ett relativt högt lägstavärde för variabeln attityd. Det högsta medelvärdet uppmättes till 
4,37 enheter och berörde huruvida respondenterna anser att den negativa miljöpåverkan är ett 
globalt hot. Detta höga medelvärde kan bero på att en stor del av informationen som 
konsumenten möter handlar om den globala utmaningen, snarare än individens egna skador. 
Att alla medelvärden för attityd är höga tyder på att respondenterna upplever att negativ 
miljöpåverkan från klädproduktion är ett existerande problem. Respondenternas tro på 
miljökompensation som verktyg, till medelvärdet 3,96, antyder att miljökompensationen tros 
kunna väga upp miljöpåverkan med miljönytta.  
 
Trots att höga medelvärden uppmättes för attityd kan vi inte fastställa något samband mellan 
dessa och viljan att miljökompensera då vi inte kunde förkasta nollhypotesen. Därmed skiljer 
sig våra resultat från Banerjee & McKeages (1994) teori, vilken menar att övertygelse om ett 
existerande problem leder till högre vilja att agera lösningsorienterat. Våra resultat skiljer sig 
även från Laroche et al. (2001) då de hävdar att en individ som bedömer ett problem som 
viktigt tenderar att, i större utsträckning, vilja betala ett högre pris för att minimera den egna 
miljöpåverkan. I vår studie visar resultatet för påståendet huruvida miljöpåverkan är så stor att 
åtgärder behöver sättas in omedelbart till medelvärdet 3,94, men trots det kan vi inte bekräfta 
att det leder till högre vilja att miljökompensera. Vi vill dock poängtera att en anledning till 
skilda resultat kan bero på sammansättningen av de fyra attitydpåståenden vi använt, då två av 
fyra faktiskt är signifikanta.  
 
Som nämnts i kapitel två menar flera forskare att nivån av en konsuments upplevda kunskap 
kring ett visst ämne påverkar hur denne väljer att agera (Laroche et al. 2001; Kianpour et al. 
2014). I detta fall innebär det att respondenter som upplever sig besitta hög kunskap kring 
miljörelaterade frågor i samband med klädproduktion skulle visa en högre benägenhet att vilja 
miljökompensera för dessa. Resultat från vår studie visar ett medelvärde på 3,77 när 
respondenterna angett hur väl de instämmer i påståendet om att de besitter god kunskap om 
miljörelaterade frågor. Med korrelationsvärdet 0,246 kan vi i likhet med tidigare studier visa 
att upplevd miljökunskap påverkar vilja att miljökompensera. 
 
Vad gäller upplevd konsumenteffektivitet uppmättes ett medelvärde på 4,27. Resultatet innebär 
att respondenterna generellt sett har en stark tro på att den individuella handlingen har 
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betydande effekt för att minska den negativa miljöpåverkan. Vidare bekräftar 
hypotesprövningen att samband råder mellan den oberoende variabeln upplevd 
konsumenteffektivitet och den beroende variabeln vilja att miljökompensera. Resultatet 
bekräftar Ellen et al. (1991) teori om att högre upplevd konsumenteffektivitet påverkar 
individens motivation att agera miljövänligt. 
  
Slutligen undersöktes huruvida könstillhörighet påverkar viljan att miljökompensera. Efter 
genomförda tester av hypotes 5 erhöll vi ett resultat där vi inte kan förkasta nollhypotesen. 
Det betyder att männens vilja motsvarar kvinnornas. Således skiljer vårt resultat från tidigare 
studier där forskare hävdar att kvinnor, i större utsträckning än männen, är mer varsamma 
med natur och miljö (Zelezny, Chua & Aldrich 2000; Laroche et al. 2001). Det är intressant 
att diskutera vilka bakomliggande orsaker som gör att resultaten skiljer åt. En anledning kan 
vara att vår dataanalys inte visar helt korrekta resultat till följd av otillräcklig spridning bland 
observationerna. Datamaterialet visar dock på tendensen till en skillnad, något som däremot 
inte kunde bekräftas statistiskt. Sett till medelvärde kan vi se att kvinnornas vilja överstiger 
männens. En annan anledning kan vara att tidigare studier är flera år gamla, och att skillnaden 
mellan kvinnor och män faktiskt har minskat sen dess.  
 

5.2 Hur vilja påverkar nivå av miljökompensation  
Medelvärdet för kompensationsnivån uppgick till 48,27 kr för en t-shirt med priset 100 kr. 
Medelvärdet påverkas marginellt till följd av omkodningen av svaret “mer än 100 kr”, till det 
absoluta värde 120. Det är trots allt ett tillägg på nära 50 %, vilket vi vågar tro skulle ha stor 
effekt för att minska negativ miljöpåverkan vid produktion av kläder. Det antagandet gör vi 
trots att kostnadsberäkning för miljöförstöring ligger utanför denna studies ramar.   
 
Resultatet överskrider tidigare forskningsresultat markant. Till exempel uppgick 
kompensationsnivån i Tully och Winers (2014) studie till 16,8 % för en produkt som var 
framtagen med hänsyn till människans, djurens, och miljöns bästa. Att vårt resultat ligger 
högre kan bero på att olika undersökningsmetoder använts. Tully och Winer (2014) 
genomförde en litteraturstudie där de sammanställde resultat från 81 studier, gjorda olika år, i 
olika länder och på olika respondenter. Om konsumentens betalningsvilja har ökat sedan dess, 
riskerar deras medelvärde att hamna för lågt. Olika respondenter kan också ligga bakom 
resultatens stora skillnad, då vi kan ha undersökt en grupp med större intresse i frågan, och 
därmed högre betalningsvilja. 
 
Det höga medelvärdet i vår undersökning gör det spännande att tänka ett steg längre; vad 
händer om konsumenten är villig att betala mer än den verkliga kostnaden för orsakad 
miljöskada? Det skapar en möjlighet att inte bara kompensera för kläderna, utan även för 
tidigare orsakad miljöskada. Att städa upp efter tidigare miljöförstöring behövs enligt WWF 
(2017b) för att komma till rätta med bland annat koldioxidmängden i atmosfären. Minskning 
av framtida utsläpp inte är nog för att lösa problemet, dessutom krävs att redan befintlig 
koldioxid i atmosfären tas bort (ibid). Gällande kompensationsnivån vill vi dock poängtera att 
denna studie är begränsad till att undersöka kompensationsnivån för en t-shirt som kostar 100 
kr. Således är resultatet begränsat till kläder i lägre prisklass, och kan därför skilja från andra 
prisklasser.    
 
I hypotes ett fann vid ett samband mellan variablerna vilja och nivå, där vi erhöll ett 
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korrelationsvärde på 0,463. Eftersom vi tidigare fastställt att upplevd miljökunskap och 
upplevd konsumenteffektivitet påverkar vilja, kan vi fastställa att dessa har en indirekt 
påverkan på nivå. Det hade varit intressant att analysera hur förändring i vilja påverkar 
kompensationsnivån, t.ex. i en regressionsanalys. Det är dock vi lämnar för kommande 
studier. 
 
Genom att vi mätte vilja på en ordinalskala kan vi uttala oss om sambandet mellan starkare 
vilja och högre kompensationsnivå. I likhet med MacKerron et al. (2009), utgår vi från att en 
befintlig vilja är en förutsättning för att vidare kunna mäta nivå. I både vår och MacKerron et 
al. (2009) studie visar resultaten på samband mellan dessa variabler. Våra resultat är även 
jämförbara med Choi & Ritchies (2014).  

 

5.3 Interna och externa hinder 
Vi önskar att resultaten från detta scenario speglar verkligheten, dvs. att skillnaden mellan 
uppgett värde och verkligt värde är minimal. Skulle det skilja åt kan en förklaring vara 
scenariots natur, där respondenten tenderar att svara det som denne förväntas (MacKerron et 
al. 2009). När ett verkligt ekonomiskt beslut ska fattas uppstår dessvärre ett internt hinder och 
nivån riskerar att gå ner (Murphy, Allen, Stevens, & Weatherhead 2005). Gapet mellan 
angiven preferens och verklig preferens benämns i litteraturen som Attitude behavior gap 
(Johnstone & Tan 2015). Svårigheten för konsumenten att agera grönt beror på att det krävs 
att denne är påläst, har tillgång till produkterna samt har möjlighet att betala ett högre pris 
(ibid). Hanemann, Kristrom & Li (1996) menar även på att konsumenter nödvändigtvis inte 
vet exakt hur stor nytta hen får av en viss vara eller tjänst. I vår studie skulle det betyda att 
respondenternas nytta från miljökompenserade kläder med inte säkerhet speglas i variabeln 
vilja. Att helt ignorera osäkerheten i konsumenternas uttalade preferenser kan skapa ett mätfel 
(Akter, Brouwer, Brander & Beukering 2008). Det finns därför anledning att ifrågasätta hur 
precisa CV-frågor, som undersökningsinstrument, verkligen är.  
 
Tidigare forskning antyder att det finns vissa externa strukturella hinder som hämmar en 
frivillig kompensation från att få full effekt. Full effekt i det här fallet avser både deltagande 
och nivå av kompensation. Dessa hinder gör att konsumenter inte kan leva så hållbart de 
önskar Thøgersen (2005). Just konsumenteffektiviteten - känslan av att ens eget bidrag är av 
betydelse - är en betydande motivationsfaktor för huruvida man anammar en hållbar livsstil 
eller inte (ibid). Införandet av en branschtäckande möjlighet för konsumenten att frivilligt 
kompensera är därmed av stor betydelse. Detta kan stärkas med resultaten från vår studie som 
både beskriver graden av vilja samt den genomsnittliga kompensationsnivån.  
 
Ovan konstaterande leder oss in på hur konceptet frivillig miljökompensation bör utformas. 
En växande e-handel utgör en bra plattform för införande av en miljökompensation av kläder. 
Vi anser att miljökompensationen har chans att få större effekt online än om den skulle 
erbjudas i fysisk butik. Med en standardiserad kompensationsfunktion online ställs varje 
konsument inför samma val att aktivt kompensera. Det leder in på resultaten som MacKerron 
et al. (2009) fann, dvs. att flygresenärer visade högre vilja om de visste att andra resenärer 
också kompenserade. Konsumentens tro på det kollektiva bidraget är nyckeln för att öka 
deltagandet samt att höja nivån av miljökompensation. En online-funktion skulle även öka 
trovärdigheten till konceptet i det avseendet att konsumenten inte påverkas av den fysiska 
butikens sociala faktorer.  
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Flygresenärers ovilja att klimatkompensera beror delvis på avsaknaden av transparens 
(Hooper, Daley, Preston och Thomas 2008). Som tidigare konstaterat är trovärdigheten till 
konceptet en avgörande faktor för deltagande. Vid första föraning om att kompensationen 
används i fel syfte finns risken att viljan att delta sjunker drastiskt. Det förutsätter således att 
modeindustrin kommunicerar med konsumenterna om hur nyttan av deras extra bidrag 
förbättrar miljön.    
 

5.4 Miljökompensationens ändamål 
När respondenterna tillfrågades om vilket kompensationsändamål de helst såg kompensation 
användes för, uppgav 42,6 % något de fyra föreslagna projekten, eller till ett specifikt projekt 
de själva fyllde i. Endast 5,4 % uppgav att de inte hade någon åsikt i frågan. En splittrad 
mening av kompensationsändamålet ser vi som någonting positivt, då det kan tyda på 
medvetenhet och engagemang i problematiken kring miljöförstöring. Vi är inte ensamma om 
att hitta åsiktsskillnader gällande vilket ändamål konsumenten föredrar, då detta gjorts 
tidigare (Tully & Winer 2014). Då deras studie undersökte huruvida konsumenten vill betala 
extra för människo-, djur-, eller miljöfrämjande åtgärder kan vår studie ses som en 
förlängning av den sistnämnda kategorin. Även Choi och Ritchie (2014) undersökte hur 
konsumenter helst såg att klimatkompensationen för flygresor användes. De fann att projekt 
för förnyelsebar energi var det ändamål som flygresenärer helst såg sin klimatkompensation 
gå till.  
 
Drygt hälften av respondenterna svarade “lika till alla projekt”. Det är svårt att med säkerhet 
uttala sig om vad detta beror på. Vi kan inte svara på huruvida alla projekt anses vara lika 
viktiga att kompensera för, eller om det beror på ett icke-intresse i frågan. Eftersom 
alternativet “ingen åsikt” fanns gör vi tolkningen att respondenterna anser att alla de angivna 
alternativen är viktiga, men ställer sig likgiltiga inför en rangordning. 
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6 Slutsats 
Vi har konsumerat en enorm mängd kläder under de senaste decennierna, vilket hittills krävt 
mer och mer av vår planets naturresurser. Det går inte att fortsätta så i all evighet. Ett sätt att 
göra klädkonsumtion mer hållbar är att lyfta fram den kostnaden som väldigt få ser, den som 
just därför kallas för dold kostnad. Den dolda kostnaden är ett mått på orsakad miljöpåverkan 
vid klädproduktion, och har fallit mellan stolarna vad gäller tilldelning av ansvarig betalare. 
Vi föreslår ett alternativ där slutkonsumenten står för denna, då betalning för orsakad 
miljöskada bör ses som en lika naturlig del av plaggets tillverkningskostnad som material, 
arbetskraft och transport. 
 
I denna studie har vi undersökt konsumenters angivna preferenser till frivillig 
miljökompensation vid inköp av kläder, och resultatet visar en stark vilja att delta i en sådan 
aktivitet. Det här borde tas på allvar i modeindustrin eftersom det i dagsläget är ytterst få 
företag som erbjuder möjligheten att miljökompensera för nyinköpta kläder. Förutom viljan 
att miljökompensera kan vi också se att konsumenter kan tänka sig att betala nära 50 % i 
kompensation för en t-shirt som kostar 100 kr. Det är en mycket generös kompensationsnivå 
som stärker argumenten för erbjudandet av miljökompensation ytterligare. 
 
Vi kan även visa att konsumentens vilja att miljökompensera påverkar hur mycket denne kan 
tänka sig att betala. En konsument som besitter högre vilja kommer i de flesta fallen att betala 
mer i miljökompensation. Viljan att miljökompensera beror i sin tur på konsumentens 
upplevda miljökunskap samt upplevda konsumenteffektivitet. Därmed kommer en konsument 
som upplever sig vara insatt och kunnig i miljöproblematiken kring klädproduktion att vilja 
miljökompensera mer. Att vilja miljökompensera “mer” gäller i detta fall i dubbel 
bemärkelse, både genom en högre kompensationsvilja och högre kompensationsnivå. 
Detsamma gäller för en konsument som upplever att den egna insatsen har betydelse för att 
minska miljöförstöringen i stort. 
 
Med det vill vi i belysa faktumet att dag efter dag just nu passerar förbi, där mängder av 
kläder produceras och konsumeras utan att konsumenten erbjuds att betala för plaggets totala 
kostnad. Var och en av dessa dagar är en skam för modeindustrin som under lång tid 
anklagats för att orsaka miljöförstöring. Det är dags för modeindustrin att ta den hjälp som 
konsumenten erbjuder för att komma till rätta med dagens otillräckliga insatser.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
Eftersom resultaten från vår studie bygger hypotetiska värden vore det intressant att bygga 
vidare på detta genom undersökning av konsumenters faktiska preferenser (revealed 
preferences). Detta kan göras genom observationsstudier i situationer där konsumenten får 
möjlighet att kompensera för nyinköpta kläder i praktiken. Det bygger således på att 
möjligheten att miljökompensera redan implementerats i verklig miljö. Resultaten från sådana 
studier kan ställas mot tidigare forskning där tendenser visar på att det finns en gap mellan 
värdering och handling. Vidare forskning bör även undersöka de bakomliggande psykologiska 
faktorerna till konsumenters vilja, eller ovilja, att delta i frivillig miljökompensation. 
Undersökningsdesignen ter sig bäst av kvalitativ art där konsumenternas attityd analyseras 
genom de resonemang de för. Sådana studier skulle kunna förklara vad som krävs för att öka 
deltagandet i, och nivån av, miljökompensation. 
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8 Appendix 
 

8.1 Appendix 1 
 
 

Correlations 

	  

Du får chans att 
kompensera för T-

shirtens 
miljöpåverkan, på 
en skala 1-5, hur 

stor är din vilja att 
göra det? 

Hur mycket är du 
villig att 

miljökompensera? 

Spearman's rho Du får chans att kompensera för 
T-shirtens miljöpåverkan, på en 
skala 1-5, hur stor är din vilja att 
göra det? 

Correlation Coefficient 
1,000 ,463** 

Sig. (2-tailed) 
. ,000 

N 
224 224 

Hur mycket är du villig att 
miljökompensera? 

Correlation Coefficient 
,463** 1,000 

Sig. (2-tailed) 
,000 . 

N 
224 225 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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8.2 Appendix 2 
 

8.2.1 Appendix 2.1 
 

Correlations 

	  INT ATTG ATTI ATTO ATTE 

Pearson 
Correlatio
n 

INT 
1,000 ,283 ,256 ,262 ,336 

ATTG 
,283 1,000 ,498 ,650 ,156 

ATTI 
,256 ,498 1,000 ,511 ,084 

ATTO 
,262 ,650 ,511 1,000 ,131 

ATTE 
,336 ,156 ,084 ,131 1,000 

Sig. (1-
tailed) 

INT 
. ,000 ,000 ,000 ,000 

ATTG ,000 . ,000 ,000 ,010 

ATTI 
,000 ,000 . ,000 ,105 

ATTO 
,000 ,000 ,000 . ,025 

ATTE ,000 ,010 ,105 ,025 . 

N INT 
224 224 224 224 224 

ATTG] 
224 224 224 224 224 

ATTI 
224 224 224 224 224 

ATTO 
224 224 224 224 224 

ATTE 224 224 224 224 224 
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8.2.2 Appendix 2.2 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 
,433a ,188 ,173 ,864 

a. Predictors: (Constant), Ange i vilken utsträckning du instämmer i, eller tar avstånd från, följande påståenden: [Miljökompensation 
bidrar till minskning av negativa effekter på miljön], Ange i vilken utsträckning du instämmer i, eller tar avstånd från, följande 
påståenden: [Miljöförstöring från klädproduktion utgör ett hot mot min hälsa och mitt välbefinnande], Ange i vilken utsträckning du 
instämmer i, eller tar avstånd från, följande påståenden: [Miljöförstöring från klädproduktion utgör ett stort hot mot miljön globalt.], 
Ange i vilken utsträckning du instämmer i, eller tar avstånd från, följande påståenden: [Miljöförstöring från klädproduktion är så farlig 
att åtgärder för att minska dessa måste sättas in omedelbart] 
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8.2.3 Appendix 2.3 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
37,756 4 9,439 12,644 ,000b 

Residual 
163,490 219 ,747 	  	  

Total 
201,246 223 	  	  	  

a. Dependent Variable: Du får chans att kompensera för T-shirtens miljöpåverkan, på en skala 1-5, hur stor är din vilja att göra det? 

b. Predictors: (Constant), Ange i vilken utsträckning du instämmer i, eller tar avstånd från, följande påståenden: [Miljökompensation 
bidrar till minskning av negativa effekter på miljön], Ange i vilken utsträckning du instämmer i, eller tar avstånd från, följande 
påståenden: [Miljöförstöring från klädproduktion utgör ett hot mot min hälsa och mitt välbefinnande], Ange i vilken utsträckning du 
instämmer i, eller tar avstånd från, följande påståenden: [Miljöförstöring från klädproduktion utgör ett stort hot mot miljön globalt.], 
Ange i vilken utsträckning du instämmer i, eller tar avstånd från, följande påståenden: [Miljöförstöring från klädproduktion är så 
farlig att åtgärder för att minska dessa måste sättas in omedelbart] 
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8.2.4 Appendix 2.4  
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% 
Confidence 

Interval for B 
Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 
1,572 ,346 	  4,538 ,000 ,889 2,255 	  	  

ATTG 
,133 ,092 ,121 1,455 ,147 -,047 ,314 ,536 1,867 

ATTI 
,118 ,066 ,131 1,785 ,076 -,012 ,248 ,691 1,447 

ATTO 

,070 ,076 ,078 ,930 ,353 -,079 ,220 ,530 1,885 

ATTE 
,258 ,054 ,296 4,799 ,000 ,152 ,364 ,974 1,026 

a. Dependent Variable: Du får chans att kompensera för T-shirtens miljöpåverkan, på en skala 1-5, hur stor är din vilja att göra det? 
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8.3 Appendix 3 
 
 

Correlations 

	  

Du får chans att 
kompensera för T-

shirtens 
miljöpåverkan, på 
en skala 1-5, hur 

stor är din vilja att 
göra det? 

Ange i vilken 
utsträckning du 

instämmer i, eller 
tar avstånd från, 

följande 
påståenden: [Jag 
har god kunskap 
om miljöeffekter 
som uppkommer 

från 
klädproduktion] 

Spearman's rho Du får chans att kompensera för 
T-shirtens miljöpåverkan, på en 
skala 1-5, hur stor är din vilja att 
göra det? 

Correlation Coefficient 
1,000 ,246** 

Sig. (2-tailed) 
. ,000 

N 
224 224 

Ange i vilken utsträckning du 
instämmer i, eller tar avstånd 
från, följande påståenden: [Jag 
har god kunskap om 
miljöeffekter som uppkommer 
från klädproduktion] 

Correlation Coefficient 
,246** 1,000 

Sig. (2-tailed) 
,000 . 

N 
224 225 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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8.4 Appendix 4 
 
 

Correlations 

	  

Du får chans att 
kompensera för T-

shirtens 
miljöpåverkan, på 
en skala 1-5, hur 

stor är din vilja att 
göra det? 

Ange i vilken 
utsträckning du 

instämmer i, eller 
tar avstånd från, 

följande 
påståenden: [Det 

är ingen idé att jag 
miljökompenserar 

eftersom det 
endast har liten 
betydelse för de 

negativa 
effekterna på 

miljön] 

Spearman's rho Du får chans att kompensera för 
T-shirtens miljöpåverkan, på en 
skala 1-5, hur stor är din vilja att 
göra det? 

Correlation Coefficient 
1,000 ,236** 

Sig. (2-tailed) 
. ,000 

N 
224 224 

Ange i vilken utsträckning du 
instämmer i, eller tar avstånd 
från, följande påståenden: [Det är 
ingen idé att jag 
miljökompenserar eftersom det 
endast har liten betydelse för de 
negativa effekterna på miljön] 

Correlation Coefficient 
,236** 1,000 

Sig. (2-tailed) 
,000 . 

N 
224 225 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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8.5 Appendix 5 
 

8.5.1 Appendix 5.1 
 

Kompensationsvilja * Kön Crosstabulation 

	  

Kön 

Total Kvinna Man 

Kompensationsvilja Svag vilja Count 
9 6 15 

Expected Count 
13,0 2,0 15,0 

Medelvilja Count 
46 8 54 

Expected Count 
47,0 7,0 54,0 

Stark vilja Count 
139 15 154 

Expected Count 
134,0 20,0 154,0 

Total Count 
194 29 223 

Expected Count 
194,0 29,0 223,0 
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8.5.2 Appendix 5.2 
 

Chi-Square Tests 

	  Value df 

Asymptoti
c 

Significan
ce (2-
sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Significa
nce 

95% Confidence Interval 

Significa
nce 

95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Pearson Chi-
Square 

11,269
a 2 ,004 ,006b ,004 ,007 	  	  	  

Likelihood Ratio 
8,516 2 ,014 ,015b ,012 ,017 	  	  	  

Fisher's Exact 
Test 9,187 	  	  ,009b ,007 ,011 	  	  	  

Linear-by-Linear 
Association 8,802c 1 ,003 ,004b ,003 ,006 ,004b ,003 ,006 

N of Valid Cases 
223 	  	  	  	  	  	  	  	  

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,95. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1314643744. 

c. The standardized statistic is -2,967. 
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8.6 Appendix 6 
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