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Abstract 
The fashion industry has been characterized by an awareness of the industry's pollution and its 
environmental-related sustainability issues. As a result, there has been an implementation of 
sustainability within the textile value chain. To attract new and existing customers to their 
more sustainable products, fashion companies continuously work with formulating messages 
containing environmental claims. However, it has been found that this is a difficult message 
to convey and it is even harder for companies to get their consumers to trust, perceive and 
receive the information communicated when consumers have a skeptic attitude towards green 
marketing. In order to create an understanding of the underlying causes of this problem, this 
study investigates consumers attitudes and interpretations of green advertisements from 
fashion companies. This study takes shape through a qualitative research method which 
compares if there are differences between the attitudes and interpretations from consumers of 
different age groups. The research has been conducted through four focus group interviews 
consisting of a total of 18 respondents. Nine of the respondents were in the ages of 22-25 and 
the remaining nine were in the ages of 45-58. The results of the study indicate that there are 
both similarities and differences between how consumers of different age groups interpret 
green advertisement and what attitudes they form against the advertised messages. The study 
shows that these similarities and differences of consumers attitudes are based on the formation 
of the advertisement. The formation also has an impact on how consumers interpret the green 
advertisements, if they are perceived as more or less environmentally friendly, and if 
consumers perceive the green advertisements as credible. 
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III 

Sammanfattning 
Modeindustrin präglas av ett uppmärksammande kring industrins förorening och dess 
miljörelaterade hållbarhetsproblematik. Till följd av detta har det skett en implementering av 
hållbarhet inom den textila värdekedjan. För att attrahera nya och existerande kunder till sina 
mer hållbara produkter arbetar modeföretag kontinuerligt med att formulera budskap 
innehållande påståenden om miljörelaterad hållbarhet. Det har dock visat sig att detta är ett 
svårt budskap att förmedla och ännu svårare är det för företag att få sina konsumenter att lita 
på, uppfatta och ta till sig den information som kommuniceras ut då grön marknadsföring ofta 
möts med skepsis. För att skapa förståelse för vad som ligger till grund för denna problematik 
undersöker denna studie konsumenters attityder och tolkningar till gröna annonser från 
modeföretag. Denna studie tar sin form genom en kvalitativ undersökning som jämför om det 
finns skillnader mellan de attityder och tolkningar som konsumenter i olika åldersgrupper 
bildar. Undersökningen har genomförts genom fyra stycken fokusgruppsintervjuer bestående 
av totalt 18 respondenter. Nio av respondenterna var i åldrarna 22-25 och de resterande nio i 
åldrarna 45-58. Studiens resultat visar på att det förekommer likheter såväl skillnader mellan 
hur konsumenter av olika åldersgrupper tolkar gröna annonser samt vilka attityder de bildar 
mot annonseras budskap. Studien påvisar att dessa likheter och skillnader grundar sig i 
annonsernas utformning vilket innefattar de termer som används, den textmängd som 
förekommer, om annonsen innefattar miljömärkningar samt vilka bilder och färger som 
återfinns i annonsen bildar konsumenterna olika attityder. Annonsernas utformning har även 
en inverkan på hur konsumenter tolkar de grön annonserna, om de upplevs som mer eller 
mindre miljövänliga samt om konsumenterna uppfattar de gröna annonserna som trovärdiga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Grön marknadsföring, Gröna annonser, Marknadskommunikation, 
Konsumentattityder och Marknadsföringsstrategi 
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Förord 
Det här är en kandidatuppsats som är skriven för programmet Textil Produktutveckling och 
Entreprenörskap vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås. Vi vill rikta ett stort tack till vår 
handledare Ida Hermansson för hennes engagemang, stöd och den vägledning som hon 
bidragit med under uppsatsskrivandet. Vi vill även tacka de opponenter som bidragit med 
konstruktiv kritik och förslag på förbättringar. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till de 
respondenter som deltog och genom sina livliga diskussioner gjorde studien möjlig. 
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1 Inledning 
Denna uppsats behandlar ämnet grön marknadsföring och undersöker ämnet ur ett 
konsumentperspektiv. En fokusgruppsundersökning har genomförts för att studera svenska 
konsumenters attityder och tolkningar av modeföretags gröna annonser. I detta inledande 
kapitel presenteras först en bakgrund till ämnet, följt av en problemdiskussion där tidigare 
forskning presenteras. Därefter preciseras uppsatsens syfte och frågeställningar som har 
formulerats med grund i bakgrunden och problemdiskussionen. Detta kapitel presenterar 
även de avgränsningar som valts och uppsatsens huvudsakliga begreppsdefinitioner.  
 

1.1 Bakgrund 
Modeindustrin har under de senaste åren präglats av uppmärksammandet kring industrins 
förorening och dess hållbarhetsproblematik. Detta har lett till en ökad implementering av 
hållbarhet inom den textila värdekedjan (Shen, Li, Dong & Perry 2017). Denna förändringen 
syns hos de flesta företagen som agerar inom modebranschen. Trots den ökade 
implementeringen av hållbarhetsarbeten saknas en fast definition av vad som faktiskt är 
hållbart mode. Ett mer korrekt uttryck att använda inom modeindustrin är därför mer hållbart. 
Detta definierar mode som ur miljömässiga, sociala och ekonomiska förhållande har 
producerats, marknadsförts och används på ett hållbart försvarbart sätt (Green strategy 2018a, 
2018b).  
 
För att öka den hållbara utvecklingen av industrin har konsumenterna tillsammans med 
företagen en betydande nyckelroll. Det finns en tydligt ökad oro för de negativa 
miljöeffekterna som den nuvarande konsumtionen av mode har. En effekt av detta är att 
konsumenterna har börjat förändra sitt beteendemönster och sina attityder kring mer hållbart 
mode. Genom detta agerande driver konsumenterna en ökad efterfrågan på marknaden av mer 
hållbart mode, vilket också är en bidragande faktor till den mer hållbara utvecklingen inom 
modeindustrin (Boström & Micheletti 2016). 
 
På grund av den rådande utvecklingen söker därmed modeföretag nya möjligheter att 
attrahera både existerande och nya konsumenter till deras erbjudanden. Modeföretag använder 
sig i större utsträckning av grön marknadsföring till följd av att konsumenter är mer villiga att 
handla från företag som använder sig av detta. Grön marknadsföring kan förklaras som den 
drivande utvecklingen som genom aktiviteter och marknadsföring av mer hållbara produkter 
som bidrar till en minimerad skada och förbättring av miljön (Stall-Meadows & Davey 2013). 
Aktiviteter som design, mer ekologiskt ansvarsfull produktion, marknadsföring, prissättning, 
distribution och återvinning inkluderas därmed i grön marknadsföring (Polonsky 2011; Stall-
Meadows & Davey 2013). Grön marknadsföring kan därför inte endast ses som en 
marknadsföringsstrategi utan ett begrepp som inkluderar alla former av aktiviteter som bidrar 
till att skapa en förbättring eller återställning av det naturliga ekosystemet (Polonsky 2011). 
  
Modeföretag kan genom grön marknadsföring motivera konsumenterna att agera mer 
ansvarsfullt och öka deras vilja att köpa mer hållbart mode (Polonsky 2011). Dock är det 
viktigt att ha i åtanke att konsumenternas faktiska inköp inte alltid speglar deras vilja att köpa 
mer hållbart mode. Detta kan vara en effekt av att konsumenter har indikerat på den 
bristfälliga miljöinformation som finns för dem att tillgå, vilket skapar en osäkerhet för 
konsumenterna om tillgängligheten av mer hållbart mode (Chan & Wong 2012). Ur 
konsumentperspektiv kan grön marknadsföring betraktas som vilseledande. Därmed genererar 
inte alltid detta en positiv respons från konsumenterna. Då konsumenter på dagens marknad 
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värderar hållbara produkter är det viktigt att de påståenden som ett modeföretag 
kommunicerar ut är legitima och tydliga (Stall-Meadows & Davey 2013). 

1.2 Problemdiskussion  
På grund av industrins förändring arbetar modeföretag kontinuerligt med att formulera 
budskap innehållande hållbarhet och ekologisk eftertänksamhet mot sina konsumenter. Detta 
är dock ett svårt budskap att förmedla och ännu svårare är det för företag att få sina 
konsumenter att lita på, uppfatta och ta till sig den information som kommuniceras (Morsing 
2005). Detta blir ett problem som leder till brister i kommunikationen. Därmed skapas en 
dissonans mellan hur konsumenterna ser på företaget gentemot hur företag själva ser på sitt 
hållbarhetsarbete (Ross & Harradine 2011). 
 
Konsumenter i dagens samhälle har ett tydligt ökat intresse och efterfrågar information 
rörande företags miljörelaterade arbeten. Trots detta möts grön marknadsföring ofta med 
skepsis. Denna skeptiska inställning uppkommer på grund av att miljöfrågor för 
konsumenterna är ett känsligt ämne (Du, Bhattacharya & Sen 2010; Schmeltz 2014). Denna 
känsloladdning har sin grund i att miljörelaterade frågor berör något som är skadligt för 
människor eller människans omgivning (Dahlén & Lange 2017). Den skeptiska syn som 
konsumenterna har till grön marknadsföring påverkas även av den rådande mediala debatten. I 
takt med att miljökrisen växer sig större präglas medielandskapet av avslöjande journalistik 
vilket har en negativ inverkan på hur konsumenter ställer sig till grön marknadsföring 
(Olausson 2009). Vidare påverkar även den bransch som företaget agerar inom 
konsumenternas inställning. Detta på grund av att konsumenter tenderar att se negativt på 
grön marknadsföring från företag inom branscher med koppling till negativ miljöpåverkan. 
Modebranschen är en bransch vars miljörelaterade konsekvenser har varit väl omdiskuterade i 
media. Därför är det av stor vikt för modeföretag att utforma sitt marknadsföringsmaterial på 
ett sätt som minskar konsumenternas skepsis mot och ökar dess trovärdighet av den 
information som de kommunicerar (Du, Bhattacharya & Sen 2010).  
 
Miljöfrågors aktualitet och dess kommunikativa brister är ett pågående problem. Trots det 
faktum att flera forskare studerat anledningen till detta har de ännu inte kunna enas om den 
bakomliggande anledning till att konsumenter och företag har svårt att förstå varandra. 
Anledningen till detta kan vara det faktum att många studier innefattar undersökningar som 
endast baseras på en specifik, ofta ung, åldersgrupp (Beckmann, Bigné, Andreu, Cáceres & 
Swaen 2004, 2005; Schmeltz 2017, 2014). Enligt en studie av Tandon och Sethi (2017) har 
ålder en inverkan på konsumenters förhållande och relation till grön marknadsföring. Då de 
tidigare studier som utförts inte tagit hänsyn till detta tappar de sin relevans. Vidare studier 
med ett bredare åldersperspektiv krävs därför för att kunna klargöra de bakomliggande 
faktorerna till problematiken inom grön marknadsföring. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur konsumenter i olika åldrar tolkar gröna 
annonser samt vilka attityder de har till det budskap som förmedlas. 
 

1.4 Frågeställningar 
• Vilka attityder har olika åldersgrupper till grön marknadsföring? 
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• Vilken påverkan har utformning av gröna annonser på konsumenters attityder och 
tolkningar? 

- Vilken utformning avgör att konsumenter uppfattar gröna annonser som 
trovärdiga? 

- Vilken utformning avgör att konsumenterna uppfattar ett budskap som mer 
miljövänligt än ett annat? 

 

1.5 Avgränsningar 
Denna uppsats kommer endast att beröra marknadsföringsmaterial innehållande ett 
miljörelaterat budskap. Därmed tar inte denna studie hänsyn till sociala och ekonomiska 
aspekter inom grön marknadsföring. Det marknadsföringsmaterial som används i denna studie 
är från företag aktiva inom modebranschen och därmed berör studien inte grön 
marknadsföring från andra industrier. Då denna studie kommer att undersöka ämnet ur ett 
konsumentperspektiv kommer därmed inte de valda företagens hållbarhetsrapporter och 
hållbarhetsarbeten att beröras. 
 

1.6 Begreppsdefinitioner 
Under följande stycke kommer uppsatsens huvudsakliga begrepp att definieras, detta för att 
underlätta och öka läsarens förståelse för ämnet. 
 
Greenwashing - Marknadsföring som kommunicerar ett positivt miljöbudskap trots den 
bakomliggande negativa miljöpåverkan av en produkt. 
Grön marknadsföring - Marknadsföring som har målet att kommunicera ut det positiva 
budskapet kring en produkts minskade miljöpåverkan. 
Hållbart mode - Mode som producerats av tillverkningsprocesser eller material som har en 
mindre påverkan på miljön än traditionell produktion. 
Marknadsföringsstrategier - Ett företags marknadsföring som inkluderar dess inriktning, 
segmentering, positionering och differentiering. 
 

1.7 Disposition 
I nästkommande kapitel presenteras den vetenskapliga metod som har använts på denna 
studie. Detta kapitel behandlar studiens forskningsansats, forskningsstrategi och 
forskningsdesign. Här redogörs även för det tillvägagångssätt och den urvalsstrategi som har 
använts i samband med den empiriska undersökningen samt de etiska principer som denna 
studie har tagit hänsyn till.  I efterföljande kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram 
vilket lyfter fram tidigare teorier och forskning inom ämnesområdet grön marknadsföring.  Då 
denna studie undersöker konsumenters attityder och tolkningar redogör detta kapitel även för 
teorier inom ämnesområdet attityder.  Därnäst återfinns uppsatsens fjärde kapitel vilket 
presenterar det empiriska resultatet. I detta kapitel presenteras läsaren för resultatet från den 
empiriska undersökningen vilket innebär en presentation av respondenternas uttalanden och 
åsikter. Detta resultat analyseras i det nästkommande kapitlet diskussion. Detta kapitel 
redogör för den analyserade datan och presenterar likheter samt skillnader mellan den 
teoretiska referensramen och det empiriska resultatet. Avslutningsvis redogörs för uppsatsens 
slutsats där uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras. Här presenteras även förslag på 
vidare forskning inom det valda ämnesområdet. 
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2 Metod 
I detta metodkapitel presenteras den forskningsansats och forskningsmetod som 
uppsatsskribenterna kommer att använda för att undersöka studiens valda syfte. Vidare 
presenteras även urval och de etiska principer som skribenterna valt att ta hänsyn till. 
Metodkapitlet redogör även för de strategiska beslut som tagits för att stärka studiens 
validitet och reliabilitet. 
 

2.1 Forskningsansats 
Då uppsatsen ämnar till att skapa en förståelse för konsumenters attityder och tolkningar av 
grön marknadsföring har en empirisk undersökning genomförts. Resultatet från denna 
undersökning har sedan analyserats utifrån den teori och tidigare forskning som presenteras i 
uppsatsen. Det tillvägagångssätt som innefattar att teori och empiri kombineras är en abduktiv 
forskningsansats vilket kan ses som en utveckling, och kombination, av de traditionella 
ansatserna deduktion och induktion (Alvesson & Sköldberg 2017; Fejes & Thornberg 2015). 
Deduktion är den ansats som har sin grund i teorin och genom den bildas hypoteser som 
testas. Induktion kan ses som motsatsen till detta då denna ansats har sin grund i empirin och 
utifrån empiriska undersökningar bildar nya teorier (Bryman & Bell 2013). Då den abduktiva 
ansatsen innebär en systematisk kombination av dessa, vilket är en kombination av ny data 
och redan kända teorier, kan tolkningar och jämförelser vidtas för att nå den mest sannolika 
förklaringen (Fejes & Thornberg 2015). Detta tillvägagångssätt är även fördelaktigt då det till 
skillnad från den deduktiva och induktiva ansatsen inte reglerar uppsatsskribenterna vilket ger 
en djupare förståelse samt chans att hitta den bästa förklaringen för det ämne som undersöks 
(Bryman och Bell 2015; Patel & Davidson 2011). Abduktiv ansats var därmed den 
lämpligaste forskningsansatsen för denna studie. Detta på grund av att uppsatsen grundar sig i 
att skapa en förståelse för och förklara konsumenters attityder och tolkningar av grön 
marknadsföring. Denna ansats har möjliggjort för skribenterna att undersöka nuvarande teori 
inom grön marknadsföring för att få förståelse för ämnet och skapa en grund för den 
empiriska undersökningen. Utifrån resultaten från den empiriska undersökningen har sedan 
den teoretiska referensramen upptagits för utveckling och bearbetning.  
 

2.2 Forskningsdesign 
För att skapa förståelse för attityder och tolkningar av grön marknadsföring har attityder hos 
konsumenter från två olika åldersgrupper undersökts och jämförts. Detta tillvägagångssätt har 
vidtagits i syfte att undersöka om ålder påverkar de attityder som bildas. Genom att studien 
behandlar och jämför uttalanden från två olika åldersgrupper faller den under kategorin 
komparativ studie (Bryman & Bell 2013). Att använda sig av flera olika infallsvinklar likt 
detta kan minska skepsis och därmed möjliggöra för ett starkare resultat (Yin & Nilsson 
2007). 
 

2.3 Forskningsstrategi 
Den forskningsstrategi som har använts på undersökningen avser hur skribenterna valt att 
generera, bearbeta och analysera den information som samlats in (Patel & Davidson 2011). 
 Studien ämnar till att, utifrån ett konsumentperspektiv, skapa en förståelse för vilka attityder 
och tolkningar som bildas av grön marknadsföring. Därmed har en kvalitativ forskningsmetod 
varit väl underbyggd då det är den strategi som skapar förståelse och ett tolkande synsätt 
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(Denscombe 2000). Vidare ger denna strategi även ett omvärldsperspektiv med möjlighet att 
komma under ytan och undersöka de bakomliggande anledningar och faktorer som ligger till 
grund för den problematik som står i fokus för studien (Bryman & Bell 2013). 
 

2.4 Fokusgrupper  
Den kvalitativa strategin har tagit sin form genom fokusgruppsintervjuer vilket innebär att en 
grupp respondenter tillsammans har diskuterat olika aspekter av ämnet (Ahrne & Svensson 
2015; Johannessen, Tufte & Johansson 2003). Genom de diskussioner som uppkom vid 
intervjutillfällena fick deltagarna möjlighet att med sina egna ord uttrycka sina åsikter. 
Därigenom skapades interaktioner mellan deltagarna vilket resulterade i ny kunskap och 
förståelse. Fokusgruppsintervjuer var även fördelaktigt för studien då denna metod enligt 
Ahrne och Svensson (2015) möjliggör för nyanserade och varierande uttalanden vilket skapar 
en rik och varierande datainsamling.  
 
Då studien innefattar en jämförelse av uppfattningar från olika åldersgrupper segmenteras 
fokusgrupperna utifrån respondenternas åldrar. Detta resulterade i att två grupper bestod av 
fyra respektive fem respondenter i åldrarna 22–25 samt två grupper av fyra respektive fem 
respondenter i åldrarna 45–58. Dessa åldersgrupper var fördelaktiga då de utgör majoriteten 
av dagens konsumenter inom modebranschen (Holmberg & Roos 2010). Valet av storleken 
och antalet respondenter i respektive grupp har baserats på att fyra till åtta respondenter per 
grupp samt tre till fyra fokusgrupper är det ideala antalet för denna typ av studie (Ahrne & 
Svensson 2015; Johannessen, Tufte & Johansson 2003). Johannessen, Tufte och Johansson 
(2003) menar även att små grupper kan generera en mer intensiv diskussion än stora grupper 
vilket är gynnsamt för en empirisk datainsamling. 
 
Fokusgrupperna har genomförts på Högskolan i Borås då deras bokningsbara lokaler är 
passande för detta ändamål. De lokaler som används var fördelaktiga då de var neutrala i sin 
utformning vilket under undersökningen bidrog till en icke-dömande och tillåtande miljö. 
Enligt Ahrne och Svensson (2015) bildas i en sådan miljö ett klimat och en dynamik som gör 
deltagarna mer benägna att dela med sig av sina erfarenheter. 
 

2.5 Urvalsstrategi 

2.5.1 Urval av respondenter  
Under utformningen av fokusgrupperna har homogenitet och heterogenitet tagits i beaktning. 
 Homogenitet skapar en känsla av delaktighet och samhörighet vilket bidrar till en naturlig 
miljö. Homogenitet avser gemensamma faktorer likt ålder, kön eller socioekonomiska 
faktorer (Ahrne & Svensson 2013). Detta har i undersökningen skapats genom att 
fokusgrupperna segmenterats utifrån respondenternas åldrar. Enligt Johannessen, Tufte och 
Johansson (2003) krävs även heterogenitet då skillnad bland deltagarna i gruppen ger en 
gruppdynamik där olika uppfattningar framkommer. I fokusgrupperna har detta skapats 
genom att grupperna innefattar såväl kvinnliga som manliga respondenter. 
 
Deltagarna till de olika fokusgrupperna har valts ut genom ett icke-sannolikhetsurval i 
enlighet med studiens syfte. Därmed är det urval som har appliceras på studien ett strategiskt 
urval. Enligt Wibeck (2010) är detta en urvalsstrategi som bidrar till ökad insikt och förståelse 
av ett mindre antal människor vilket är gynnsamt vid en kvalitativ studie likt denna. Det 
strategiska urvalet har även använts för att välja respondenter som sedan tidigare inte känner 
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varandra. Genom detta har det inte funnits någon historia eller samspelsmönster mellan dem 
vilket enligt Bryman och Bell (2013) medför att respondenterna fritt och öppet kan samtala 
med varandra (Ahrne & Svensson 2015). 
 

 Ålder Antal respondenter Datum Längd 

Fokusgrupp 1 22–25 4 2018-04-15 48 min 

Fokusgrupp 2 22–25 5 2018-04-17 54 min 

 Totalt: 9 respondenter   

Fokusgrupp 3 51–56 4 2018-04-14 1 h 7 min 

Fokusgrupp 4 45–58 5 2018-04-26 58 min 

 Totalt: 9 respondenter   

Hela studien 22–58 Totalt: 18 respondenter   

Tabell 1: Respondenttabell 
 

2.5.2 Urval av grön marknadsföring 
Undersökningen innefattar marknadsföringsmaterial från sex företag som agerar inom 
modebranschen. Urvalet av dessa företag grundade sig i teori och tidigare forskning inom 
ämnesområdet grön marknadsföring. Denna teori visar på att grön marknadsföring innefattar 
annonser innehållande ett påstående om en minskad skadlig påverkan av miljön (Stall-
Meadows & Davey 2013). Det material som denna studie baseras på är hämtat från företagen 
Carlings, Cubus, Jigsaw, Levis, Stella McCartney och Reformation.  
 
De annonser som används i denna studie har valts ut baserat på fyra urvalskriterier. Det första 
kriteriet är att annonsen kommer från ett företag som marknadsför och erbjuder mode till både 
kvinnor och män. De andra kriterierna är att annonsen kommer från ett modeföretag som 
marknadsför mer hållbara produkter. Det tredje kriteriet är att annonsen innehåller ett 
miljörelaterat budskap. Det fjärde kriteriet är att annonsen inte är äldre än 10 år samt har 
publicerats för allmänheten.  
 

2.5.2.1 Cubus - Svanenmärkt kollektion 
Cubus är en modekedja som erbjuder mode och accessoarer till kvinnor, män och barn 
(Varner u.å.). Cubus har valt att producera en del av sitt sortiment utefter miljömärkningen 
Svanens krav. Detta sortiment innefattar främst trikåplagg till kvinnor och barn. Under våren 
2018 valde de även att addera en av sina populäraste jeansmodeller till detta sortiment 
(Svanen 2017a). I samband med denna lansering syntes annonser på Cubus hemsida 
innehållande gröna budskap i form av text, svanenmärkning samt modellbilder (Cubus u.å.a). 
Annonsmaterial från denna kampanj återfinns i Bilaga 1.  
 

2.5.2.2 Levi’s - Water>Less 
Levis är ett modeföretag som är kända för sina jeansmodeller. Utöver detta erbjuder företaget 
mode för kvinnor, män och barn (Levis 2018). Då Levis strävar efter att vara ett hållbart 
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företag såg de behovet av att kartlägga vilken miljöpåverkan deras produkter har. En 
utredning visade att vattenpåverkan vara den största negativa effekten av Levis klassiska 
jeansmodell 501. Det framkom även att konsumenterna stod för den största vattenåtgången i 
produktens livscykel (Peeters 2010). Till följd av detta producerade företaget en 
jeanskollektion med en minskad vattenåtgång. I samband med lanseringen utformades en 
interaktiv marknadsföringskampanj tillsammans med organisation Water.org. Kampanjens 
huvudbudskap var att uppmuntra konsumenterna till att tvätta mindre och därmed minska 
vattenåtgången ytterligare (Water.org 2018). Annonsmaterial från denna kampanj återfinns i 
Bilaga 2. 
 

2.5.2.3 Carlings - Svanenmärkta jeans 
Carlings är ett jeansvarumärke som sedan start har haft tydliga miljöambitioner (Carlings u.å.; 
Gustafsson 2017). I april 2017 lanserade de fyra olika jeansmodeller som är producerade 
utefter miljömärkningen Svanens krav. Målet med dessa produkter är enligt företaget att 
kunna erbjuda mer hållbara kollektioner samt att öka konsumenternas miljömedvetenhet 
(Eriksson 2017). I samband med detta skapades en kampanj bestående av en bildserie där de 
fyra jeansmodellerna visas upp. I samtliga bilder visas produkten upp på en modell som står 
bredvid en svan (Mynewsdesk 2017). Annonsmaterial från denna kampanj återfinns i Bilaga 
3. 

2.5.2.4 Jigsaw - For life not landfill 
Jigsaw är ett varumärke som erbjuder mode för kvinnor, män och barn. Reklamkampanjen för 
deras höst- och vinterkollektionen 2015 producerades tillsammans med reklambyrån The 
Corner. I kampanjen kommunicerade Jigsaw huvudbudskapet “For Life Not Landfill” genom 
att styla nya plagg tillsammans med äldre plagg insamlade från konsumenter. Varumärket 
strävade efter att med denna kampanj visa deras kärnvärde vilket är att designa plagg som 
håller över lång tid samt att deras plagg alltid ska vara lika vackra som den dagen de köptes 
(Ruis 2015). Marknadsföringsmaterialet består av modellbilder där ljusa plagg fotograferats 
mot en färgstark bakgrund. Dessa bilder har sedan placerats som en kontrast mot en dyster 
avfallsbakgrund för att uppmuntra konsumenter att investera i plagg med längre livslängd 
(Smith 2015). Annonsmaterial från denna kampanj återfinns i Bilaga 4.  
 

2.5.2.5 Reformation - RefRecycling 
Reformations är ett modeföretag som erbjuder damkläder och accessoarer. Företaget har ett 
tydligt hållbarhetsperspektiv och tillverkar sina plagg av miljövänliga material samt 
spillmaterial från produktion (Reformation u.å.). Förutom att tillverka nya kläder arbetar 
företaget med återvinning. Då en konsument beställer en vara och får den levererad hem kan 
de, i den förpackning kläderna kom i, skicka iväg plagg de inte längre vill ha. För att 
marknadsföra detta återvinningssystem har företaget skapat kampanjen RefRecycling. De 
annonser som kampanjen innefattar visar modeller iklädda andrahandskläder. I effekt av att 
bilderna är dekorerade med texten “You should probably recycle that” uppmanar företaget 
sina konsumenter till att återvinna sina plagg och därmed agera mer hållbart (Chon 2015; 
Sustainable Brands 2015; Silver 2015). Annonsmaterial från denna kampanj återfinns i Bilaga 
5.  

2.5.2.6 Stella McCartney - kampanj för kollektionen AW 17  
Stella McCartney är ett modehus som erbjuder dam-, herr- och barnkläder. Företaget påstår att 
hållbarhet är en central del av alla deras kollektioner (Stella McCartney u.å.). Kampanjen som 
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skapades i samband med företagets höstkollektion 2017 bestod av bilder fotograferade på en 
soptipp (Stella McCartney 2017b). Med kampanjen ville företaget belysa den problematik 
som finns inom dagens konsumtionssamhälle (McCartney 2017a). I de bilder som kampanjen 
bestod av visades poserande modeller på en soptipp. Genom detta avsåg företaget att förmedla 
vilken inställning de har till miljörelaterade frågor (Stella McCartney 2017a). Annonsmaterial 
från denna kampanj återfinns i Bilaga 6.     
 
De annonser som används i denna studie har fördelaktigt valts ut baserat utifrån fyra 
urvalskriterier. Det första kriteriet är att annonsen kommer från ett företag som marknadsför 
och erbjudermode till både kvinnor och män. Det andra kriteriet är att annonsen kommer från 
ett modeföretag som marknadsför mer hållbara produkter. Det tredje kriteriet är att annonsen 
innehåller ett miljörelaterat budskap. Det fjärde kriteriet är att annonsen inte är äldre än 10 år 
samt har publicerats för allmänheten. Annonserna kommer i uppsatsen att benämnas med 
nummer.  
 

Benämning Modeföretag Kampanj 

Marknadsför 
och säljer 

mer hållbara 
produkter 

Annonsen 
innehåller ett 
budskap om 

miljörelaterad 
hållbarhet. 

Publiceringsår 
Publicerat 

för 
allmänheten 

Bilaga 

Annons 1 Cubus Svanenmärkt 
kollektion x Miljömärkning 2018 x Bilaga 1 

Annons 2 Levi’s Water>Less x Miljömärkning 2012 x Bilaga 2 

Annons 3 Carlings Svanenmärkta 
Jeans x Miljömärkning 2018 x Bilaga 3 

Annons 4 Jigsaw For life not 
landfill x Miljövänligt 

materialval 2015 x Bilaga 4 

Annons 5 Reformation RefRecycling x Återvinning 2015 x Bilaga 5 

Annons 6 Stella 
McCartney 

Kampanj AW17 
kollektion x Visar negativa 

effekter 2017 x Bilaga 6 

Tabell 2: Tabell av gröna annonser 
 
Fördelaktigt med de annonser som valts ut är att de särskiljer sig genom olika former av 
marknadsföringsstrategier, språklig identitet, bildretorik och färgsättning. Detta urval 
möjliggjorde därmed att skribenterna kunde utläsa vilka komponenter i utformningen som gav 
upphov till respondenternas attityder.  Inför undersökningen modifierades annonserna genom 
att logotyper och namn från företagen togs bort. Tidigare forskning och studier har påvisat att 
varumärken har en inverkan på konsumenters attityder mot marknadsföringsmaterial. Detta på 
grund av att vissa modeföretag profilerar sig genom en hållbar- och miljömedvetenhet vilket 
medför att konsumenterna har en förutbestämd inställning som är svår att ändra (Yan, 
Hyllegard & Blaesi 2012; Cherian & Jacob 2012; Dangelico & Vocalelli 2017). Detta innebär 
att om varumärken återfinns på marknadsföringsmaterialet uppstår en risk att de påverkar 
respondenternas attityder och tolkningar. Då denna studie inte ämnar till att undersöka 
konsumenters relation till varumärken var detta beslut väl underbyggt. 
 
Företagen vars material använts i studien har inte kontaktats eller fått förfrågan om att delta. 
Detta på grund av att det marknadsföringsmaterial som användes i studien var tillgängligt för 
allmänheten. Vidare underbyggdes detta även då marknadsföringsmaterialet endast användes 
som ett verktyg i syfte att undersöka respondenternas attityder och tolkningar av materialet.  
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2.6 Utförande 

2.6.1 Inför intervjutillfällena 
Inför fokusgrupperna fick respondenterna ta del av det utvalda marknadsföringsmaterialet. 
Genom detta hade respondenterna chans att bekanta sig vid annonserna och kunde därmed 
bilda sig en uppfattning om materialet redan innan intervjutillfället. Ahrne och Svensson 
(2015) menar på att det är gynnsamt för fokusgrupper att respondenterna är kunniga och 
insatta i ämnet innan intervjutillfället då det är deras åsikter som driver samtalet. Genom att 
låta respondenterna ta del av materialet i förtid skapades därmed en bättre utgångspunk och en 
djupare samt mer ingående datainsamling. 
 
En intervjuguide upprättades inför intervjutillfällena. Trots det faktum att syftet med 
fokusgrupperna var att skapa diskussion var denna guide fördelaktig. En effekt av detta var att 
det under intervjutillfällena skapades ett tydligt upplägg och en god struktur. Enligt Ahrne och 
Svensson (2015) skapar en intervjuguide även givande diskussioner och bidrar till en 
fokusgrupp av hög kvalitet. Bryman och Bell (2013) påstår även att en guide är fördelaktigt 
vid en jämförelse av olika infallsvinklar då detta är en forskningsstrategi som kräver struktur. 
 
De frågor som intervjuguiden innefattade utformades med grund i den teoretiska 
referensramen och den sammanfattande analysmodellen. Intervjuguiden utformades även på 
ett sådant sätt att den svarade mot och belyste studiens syfte, vilket medförde en mer gynnsam 
datainsamling (Ahrne & Svensson 2015).  Den intervjuguide som upprättades var uppdelad i 
tre delar. Till skillnad från del två och tre innefattade den första delen frågor relaterade till 
respondenternas allmänna uppfattning av hållbarhet inom modebranschen. Trots att detta inte 
var det som studien ämnade till att undersöka var denna del av intervjuguiden betydelsefull då 
den syftade till att vara en introduktion till ämnet och att öppna upp för diskussion. Vidare var 
de frågor som intervjuguiden innefattade utformade på ett sådant sätt att det under 
intervjutillfällena fanns utrymme för skribenterna att ställa följdfrågor kopplat till de 
diskussioner som uppstod. Detta skapade en flexibel intervjuprocess vilket enligt Bryman och 
Bell (2013) är fördelaktigt för datainsamlingen. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 7. 
 

2.6.2 Under intervjutillfället 
Gemensamt för samtliga intervjutillfällen var att det förekom ett gott samtalsklimat. Den 
första delen i intervjuguiden, som var avsedd till att vara en introduktion till ämnet, var 
fördelaktig då den bidrog till att respondenterna fick chans att bekanta sig med varandra. 
Därigenom skapades en avslappnad stämning vilket medförde att ingen form av grupptryck 
uppkom. Detta visade sig genom att respondenterna delade såväl lika som olika åsikter. I de 
fall det uppstod olikheter mellan respondenternas åsikter resonerade och diskuterade de i vad 
dessa olikheter grundade sig i samt om de höll med varandra eller inte. Genom detta skapades 
diskussioner där samtliga respondenter var delaktiga och där de alla hade chans att dela sina 
åsikter. Under intervjutillfällena uppstod det stunder då vissa av respondenterna inte var lika 
aktiva som resterande. I dessa fall agerade skribenterna genom att ställa en fråga riktad mot 
denna respondent för att leda tillbaka respondenten till diskussionen. Skribenterna agerade 
även i de fall då respondenterna diskuterade irrelevanta ämnesområden under en längre tid. 
Detta för att möjliggöra att utfallet från fokusgrupperna skulle vara i linje med studiens syfte. 
På grund av intervjuguidens utformning och skribenternas agerande bildades det därmed 
under intervjutillfällena ett lättsamt klimat som gav utrymme för känslor, fördjupade 
diskussioner och ärliga åsikter.  
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2.6.3 Transkribering och analys 
Efter samtycke från samtliga respondenter, spelades de fyra fokusgrupperna in för att sedan 
transkriberas. Valet av detta tillvägagångssätt baserades på att det är fördelaktigt att spela in 
intervjuer eftersom det möjliggör för en fullständig redogörelse för vad respondenterna 
uttrycker, men även hur de uttrycker det (Bryman & Bell 2013). Genom att spela in 
intervjuerna kunde skribenterna närvara i diskussionerna utan att bli distraherade av behovet 
att föra anteckningar. Då transkribering är ett tidskrävande moment påbörjades detta innan 
samtliga fokusgrupper var genomförda och skedde därmed parallellt med genomförandet av 
den empiriska datainsamlingen. Därmed blev skribenterna medvetna om flertalet olika 
ämnesområden som respondenterna i sina diskussioner berörde. De resterande 
fokusgrupperna anpassades utefter dessa ämnen vilket gav en datainsamling som möjliggjorde 
för en mer likvärdig jämförelse.  
 
Under transkriberingen noterades de händelser, samspel och uttryck som uppstod under 
fokusgrupperna. Genom detta kunde skribenterna identifiera olika ämnesområden som 
respondenterna i sina diskussioner berörde. Då denna uppsats är baserad på en abduktiv 
forskningsansats kunde empiri och teori bearbetats växelvis. Därmed användes dessa ämnen 
för att anpassa den teoretiska referensramen samt upprätta en analysmodell. Då denna modell 
sedan användes för att analysera den insamlade datan kunde likheter och skillnader mellan de 
olika åldersgrupperna avläsas. Enligt Bryman och Bell (2013) är tillvägagångssättet att 
analysera data utefter ämnesområden även en metod som gör det möjligt att utläsa likheter 
och olikheter mellan det insamlade materialet och den redan existerande litteraturen. 
 

2.7 Etiska principer 
Kvalitativ forskning är i många avseenden en balans mellan att fritt bedriva forskning men att 
samtidigt visa respekt för respondenterna som är delaktiga i studien (Ahrne & Svensson 
2015). Därför krävs ett antal ställningstaganden för att säkerställa att studien efterlever en god 
forskningsetik och att de respondenter som deltar behandlas etiskt rätt (Fejes & Thornberg 
2015). Dock är det svårt att veta vad som är etiskt rätt. Genom att vara medveten om följande 
etiska frågor har skribenterna kunnat ta välgrundade beslut om vad som är lämpligast och 
riktigast att göra (Bryman & Bell 2013). 
 
Under studien har det varit av vikt att säkerställa att respondenterna i samband med sitt 
deltagande inte utsätts för någon form av skada. Med detta menas både fysisk skada men även 
psykisk i form av hinder för personlig utveckling eller stress som kan leda till sämre 
självkänsla (Bryman & Bell 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) är etiska frågor det som 
rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. För att säkerställa respondenternas 
säkerhet har därför ett antal krav ställts och riktlinjer utvecklats.   
 
Denna studie kräver att alla respondenter samtycker till att delta. Inför fokusgrupperna har 
respondenterna informerats om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätten att, när de 
önskar, avbryta sitt deltagande. Detta innebär även att de i efterhand kan avsäga sig 
deltagandet. Skulle detta ske kommer de attityder och tolkningar som respondenten bidragit 
med tas ut ur uppsatsen samt den traskirberade datan.  
 
Det är näst intill omöjligt att i förväg veta om undersökningen inkräktar på respondenternas 
privatliv (Bryman & Bell 2013). Då denna studie berör ett ämne som har en direkt koppling 
till respondenterna och deras omgivning uppstår det en risk för att de frågor som ställs 
inkräktar på deras integritet. För att minska risken för integritetsintrång utfördes därför en 
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testintervju. De personer som deltog i denna intervju var av samma åldersgrupp och hade 
samma relation till ämnet som de respondenter som deltog i den faktiska studien. Denna 
testintervju resulterade i att de frågor som intervjuguiden innefattar inte visade på någon form 
av intrång eller etisk problematik. Därmed kunde skribenterna göra bedömningen att 
intervjuguiden inte krävde någon korrigering.  
 
Vidare krav på studien är att respondenterna inte förses med felaktig information. Därmed 
informerades respondenterna innan intervjutillfället om undersökningens syfte samt hur den 
information som de delade med sig av skulle komma att användas (Bryman & Bell 2013). För 
att säkerställa att informationen nått respondenterna på rätt sätt och att det som presenteras i 
studien är i linje med respondenternas uttalanden skrevs en sammanfattning efter varje 
fokusgrupp. Denna sammanfattning vidarebefordras sedan till respondenterna för deras 
samtycke.  
 
Alla respondenter som deltog är garanterade anonymitet. För att säkerställa detta har all 
insamlade data anonymiserats för att inga resultat ska kunna härledas till en enskild person. 
Vidare har alla person- och kontaktuppgifter behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte har 
tillgång till dem. Alla uttalanden som respondenterna angivit i fokusgrupperna är 
konfidentiella och det som diskuterats får endast användas till det ändamål som studien avser.  
 

2.8 Validitet och Reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp i forskning. Enligt Bryman och Bell (2013) 
avser validitet om det som undersöks är relevant i samanhanget och reliabilitet om det är 
undersökt på ett tillförlitligt sätt. De båda begreppen delas ofta in utifrån ett internt såväl som 
ett externt perspektiv (Bryman & Bell 2013). 
 
Intern validitet avser att de observationer som görs stämmer överens med de teorier som 
utvecklas (Bryman & Bell 2013). I fokusgrupperna har både det som respondenterna uttalat 
och observationer av hur de presenterat sina uttalanden undersökts. Genom observationer har 
skribenterna kunnat avläsa likheter mellan uttalanden och iakttagelser vilket enligt Bryman 
och Bell (2013) styrker studiens validitet. Dock menar Wibeck (2010) att det under 
fokusgrupper kan uppstå situationer, exempelvis grupptryck, som kan medföra att deltagarna 
inte uttrycker sina faktiska åsikter. Detta är ett problem som är svårt att komma runt. Genom 
att skribenterna i utförandet var medvetna och uppmärksamma kring detta skapades en öppen 
och avslappnad atmosfär vilket enligt Wibeck (2010) minskar risken för att detta sker. 
 
Något som är svårt att uppnå i kvalitativa studier är extern validitet. Detta gäller även denna 
studie då den avser specifika aspekter och baseras på ett begränsat urval respondenter, vilket 
medför svårigheter i att generalisera resultatet (Bryman & Bell 2013). Resultatet av denna 
studie kan därmed inte generaliseras och klargöra för hela befolkningens relation till grön 
marknadsföring. Då studien är menad att endast skapa en förståelse för attityder och 
tolkningar som olika åldersgrupper har av grön marknadsföring uppfyller den ändå sitt syfte. 
 
Intern reliabilitet syftar till i vilken uträckning skribenterna kommer överens om hur de ska 
analysera den insamlade datan och om de gör detta på ett tillförlitligt sätt (Bryman & Bell 
2013; Patel & Davidson 2011). Studiens interna reliabilitet har stärkts genom att utomstående 
personer, oberoende av varandra, har analyserat den insamlade datan. Detta har applicerats på 
en fjärdedel av två fokusgrupper och därmed på 12,5 % av den totala datan.  Då resultatet av 
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de oberoende personerna var likvärdigt med den analys som skribenterna genomfört kunde 
det säkerställas att datan analyserats korrekt (Wibeck 2010). 
 
Då resultatet av studien påverkas av den sociala kontext som respondenterna är en del av har 
det varit svårt att uppnå extern reliabilitet. Detta på grund av att en social miljö är omöjlig att 
frysa och skulle studien upprepas vid ett senare skede kan därmed resultatet bli annorlunda. 
Detta sker till följd av att en social miljö kontinuerligt förändras (Bryman & Bell 2013). 
 

2.9 Referenslitteratur 
Valet av referenslitteratur grundar sig dels utifrån studiens syfte och dels utifrån hur de gröna 
annonserna som används i denna studie är utformade. Intentionen med detta var att få fram en 
teoretisk referensram som möjliggjorde för en undersökning av konsumenters attityder till 
grönt marknadsföringsmaterial.  
 

2.10 Sökning och urval 
Tidigare litteratur och forskning inom området grön marknadsföring var okänt vid 
inledningsskedet. Därmed utfördes inledningsvis en ytlig sökning av tidigare forskning och 
uppsatser inom huvudämnet grön marknadsföring via databasen PRIMO på Högskolan i 
Borås. Genom denna sökningen hittades relevanta sökord och diverse referenslitteratur. 
Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna har hämtats från tidskrifter med fokus på 
management och marketing. 
 
Den tryckta litteraturen som bidrar till den teoretiska referensramen har sökts fram genom 
bibliotekets databas PRIMO på Högskolan i Borås. De vetenskapliga artiklarna är inhämtade 
från databaserna PRIMO och Google Scholar. 
 
Litteratursökningen har i huvudsak utgått ifrån sökorden: Grön marknadsföring, Green 
marketing, Environmental advertisement, Greenwashing, Marketing, Consumer perception, 
Consumer understanding, Consumer attitudes, Attitudes och kombinationer av dessa. 
 

2.11 Källkritiskt perspektiv 
I huvudsak har de källor som använts i studien bestått av vetenskapliga artiklar som är 
aktuella inom ämnet, publicerade i erkända tidskrifter och skrivna av forskare. Majoriteten av 
artiklarna har granskats genom en referensgranskning, vilket kallas Peer Review, därmed 
anser uppsatsskribenterna att artiklarna i denna kategori är pålitliga. Detta grundar sig på att 
dessa artiklar granskats av en sakkunnig person som gått i god för dess kvalitet (Rienecker, 
Stray Jørgensen, Hedelund & Lagerhammar 2008). I den teoretiska referensramen har 
huvudsakligen sekundära källor använts. Dessa källor har genomgått en referensgranskning, 
vilket uppsatsskribenterna anser ökar dess trovärdighet. När äldre litteratur, vilket avser 
publikationer innan 2010, använts har skribenterna efter diskussion avvägt dess relevans och 
aktualitet inom ämnet. Därmed har ett källkritiskt förhållningssätt applicerats genom hela 
studien.  
 
Till skillnad från den teoretiska referensramen består den empiriska datainsamlingen 
uteslutande av primärdata. Detta grundar sig i att de fokusgrupper som genomförts behandlar 
resultat från respondenternas personliga åsikter, attityder och tolkningar. Därmed klassas det 
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empiriska datainsamlingen som en primärkälla (Jacobsen 2002). Detta då fokusgrupperna 
behandlar information som grundats på respondenternas egna tankar och upplevelser.  
 
Böckerna Företagsekonomiska Forskningsmetoder av Bryman och Bell (2013), Handbok i 
kvalitativa metoder av Ahrne och Svensson (2015) och Tolkning och reflektion: 
Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod av Alvesson och Sköldberg (2017) har använts som 
huvudsakligt stöd åt uppsatsens metodkapitel. 
 

2.12  Metoddiskussion      
De kvalitativa fokusgrupperna, med de två åldersgrupperna, utgjordes av totalt 18 
respondenter. Dessa 18 personer intervjuades vid fyra olika tillfällen. Vid samtliga 
intervjutillfällen användes en intervjuguide. Det finns ett flertal frågor i intervjuguiden som 
respondenterna hade svårt att förstå. Detta trots att guiden innan intervjutillfällena testades på 
personer av samma ålder och relation till ämnet som de respondenter som deltog i 
undersökningen. Fördelaktigt för studien hade varit om intervjuguiden inför varje del 
innefattade en informativ introduktion om de kommande frågorna. Detta hade kunnat öka 
respondenternas förståelse för innebörden av frågorna. Trots denna problematik var guiden 
fördelaktig då den gav stöd till diskussionen och bidrog till dialog samt gav utrymme för 
vidareutvecklade frågor och svar. 
 
Den forskningsmetod som applicerades på studien var ett lämpligt val då respondenterna 
under intervjutillfällena interagerade med varandra vilket gav upphov till gynnsamma 
diskussioner. Detta resulterade i att respondenterna tillsammans resonerade och delade tankar, 
attityder samt tolkningar. Det hade varit önskvärt att få ta del av attityder och tolkningar från 
fler respondenter samt undersöka respondenter i en ännu yngre åldersgrupp.  Att basera 
undersökningen på fler respondenter hade möjliggjort för att till viss del kunna generalisera 
studiens resultat. Att ha respondenter av en yngre åldersgrupp hade kunna gett upphov till 
ännu tydligare skillnader och likheter. Trots detta har de uttalanden som delgivits från de 18 
respondenterna påvisat tydliga skillnader såväl som likheter mellan åldersgrupperna. Inför 
intervjutillfällena fick respondenterna ta del av det material vilket intervjutillfällena baserades 
på. Det var fördelaktigt att respondenterna fick chansen att bilda sig en uppfattning och attityd 
redan innan intervjutillfället då det bidrog till bra och livliga diskussioner. Dock drabbades 
den empiriska undersökningen av en del återbud tätt inpå intervjutillfällena. Detta medförde 
att nya respondenter fick delta utan att i förväg ta del av materialet. Fördelaktigt hade varit om 
samtliga respondenter inför intervjutillfällena hade haft samma förberedelser. Dock var detta 
inte möjligt på grund av återbud med kort varsel.  
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3 Teoretisk referensram 
Under denna del av uppsatsen redogörs för definitioner, strategier och teorier som är av 
betydelse för det valda ämnet. Inledningsvis presenteras en övergripande presentation av 
traditionell marknadskommunikation, detta för att tillgodose läsaren med en grundförståelse 
för ämnet. Vidare kommer definitioner och strategier inom grön marknadsföring att förklaras, 
följt av greenwashing som är den negativa motsatsen till grön marknadsföring. Detta för att 
upplysa om de risker och negativa effekter som kan uppstå vid användandet av grön 
marknadsföring. Detta följs upp av en presentation av forskning och teori kring attityder och 
hur de påverkar konsumenters inställning till miljörelaterade frågor. Den teoretiska 
referensramen avslutas med en sammanfattning av hur den insamlade teorin ska användas 
samt en presentation av den analysmodell som ligger till grund för analysen av den empiriska 
datainsamlingen.  
 

3.1 Marknadskommunikation 
Det gröna marknadsföringsmaterial som denna studie kommer att använda som verktyg i de 
empiriska undersökningarna är visuellt kommunikationsmaterial. Detta avser kommunikation 
baserat på en uppsättning visuella resurser vilket avser att kommunicera idéer, attityder eller 
värderingar (Machin 2014). Marknadsföringsmaterialet är en kanal genom vilket företagen 
kommunicerar med sina konsumenter och ses ofta som deras främsta resurs i kampen om 
konsumenternas uppmärksamhet (Dahlén & Lange 2009). Genom detta material kan ett 
samförstånd mellan företag och deras konsumenter skapas. Därför ses företagens 
marknadsföringsmaterial som ett medel genom vilket en relation mellan de två aktörerna 
skapas (Lagergren 1998; Skoog 2009).  

3.2 Kommunikationsprocessen  
I slutet på 1940-talet utformade Shannon och Weavers den kommunikativa basmodell som 
har kommit att ligga till grund för forskning och teoribildning inom kommunikation (Larsson 
2014).   
  
 

 
Figur 1: Kommunikationsmodellen (Larsson 2014, s.50). 
 
Shannon och Weavers kommunikationsmodell beskriver kommunikation som en process 
vilket avser överföring av meddelanden från en sändare som kodar ett budskap och genom en 
signal skickar detta till mottagaren som tar emot och avkodar budskapet utefter sin personliga 
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ståndpunkt (Fiske & Olofsson 1997). I marknadsföring och kommunikation mellan företag 
och konsumenter agerar företagen som sändare av information och konsumenterna som 
mottagare. Företagen försöker informera, instruera och övertyga medan konsumenten tar emot 
budskapet och anpassar det till befintliga och omväxlande omständigheter (Holm 2006). I den 
signal som skickas mellan sändaren och mottagaren uppkommer det ett brus vilket avser de 
faktorer som resulterar i att mottagaren inte avkodar budskapet på det sätt som sändaren 
avsett. I praktiken kan detta resultera i att det budskap som företagen kommunicerar snedvrids 
och därmed missförstås av konsumenten (Fiske & Olofsson 1997).  Resultatet av detta är att 
mindre än hälften av konsumenterna uppfattar det budskap som företagen menar att 
kommunicera genom sin marknadsföring (Karsaklian 2016).   
  
Då budskapet skapas i kommunikationsprocessen mellan de två aktörerna kan företagen aldrig 
behålla kontrollen över det (Karimova 2015). Trots att företag lägger stor vikt på att utforma 
sitt kommunikationsmaterial finns det därmed aldrig en säkerhet i att budskapet mottas på det 
sätt som är avsett (Lagergren 1998). Anledningen till detta är att konsumenter är individer 
som har personliga åsikter redan innan de tar del av kommunikationen. Dessa åsikter ligger 
till grund för hur de tolkar budskapet vilket leder till en annan avkodning än vad företagen 
avsett (Lagergren 1998; Ross & Harradine 2010). Utöver det personliga perspektivet påverkar 
dagens kommunikationssamhälle konsumenternas förmåga att avkoda budskapet. 
Konsumenter blir dagligen överösta med marknadsföring vilket bidrar till en överstimulans 
som minskar deras förmåga att processa den information som når dem. Detta leder till att de 
bildar uppfattningar redan innan de tagit del av all den information som företaget sänder ut 
(Ross & Harradine 2010). 
 

3.3 Grön marknadsföring och marknadskommunikation 
Hållbarhet ur miljöperspektiv inom modebranschen är inte en förbipasserande trend och 
därmed sker det en konstant utveckling av grön marknadsföring och dess definitioner 
(Dangelico & Vocalelli 2017). Grön marknadsföring som begrepp introducerades 
ursprungligen för att möta utvecklingen av den gröna konsumtionen och den ökade 
miljömedvetenheten på marknaden (Ottosson & Parment 2016a). Grön marknadsföring kan 
definieras som alla aktiviteter avsedda för att generera och underlätta erbjudanden för att 
tillgodose och tillfredsställa människors behov och önskemål samtidigt som de har en 
minskad skadlig påverkan på miljön (Polonsky 2011). Därmed inkluderar grön 
marknadsföring ett företags ansträngningar till att designa, utveckla, producera och sälja 
produkter som har en minskad skada på miljön. Som en effekt av detta krävs det att företagen 
utvecklar sin affärsmodell och skapar en god relation till sina leverantörer (Cherian & Jacob 
2012). Utöver detta bör även konsumenternas tillfredsställelse och behov uppfyllas för att 
grön marknadsföring ska lyckas. Om någon av dessa faktorer förbises kommer appliceringen 
av grön marknadsföring att misslyckas (Dangelico & Vocalelli 2017).  
 
Enligt Dangelico & Vocalelli (2017) förlorar utvecklingen av mer hållbar produkter sin 
mening om de inte sprids jämnt på marknaden. Därmed spelar marknadsföringen av dessa en 
viktig roll för att driva utvecklingen framåt. För att öka konsumenternas åtrå av dessa 
produkterna kräver grön marknadsföring därför att lämpliga marknadsföringsstrategier 
appliceras (Dangelico & Vocalelli 2017). På sådant sätt kan företagen öka konsumenternas 
vilja att handla mer hållbart vilket även resulterar i ökad kundnöjdhet och en ökning av 
företagets marknadsvärde (Dahlén & Lange 2009). 
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3.4 Gröna annonser och deras budskap 
Grön marknadskommunikation är en aktivitet inom grön marknadsföring och definieras av 
produkterbjudande och marknadsföringsmaterial innehållande påståenden om miljörelaterad 
hållbarhet. Därmed är det centrala i detta att belysa miljöaspekten av erbjudandet. Genom 
detta kan sedan konsumenter välja produkter utifrån en grund av hållbara kvaliteter (Ottosson 
& Parment 2016a). En identifierad huvudaktivitet inom denna form av marknadsföring är 
därmed att använda sig av gröna annonser. Denna form av annonser syftar till att upplysa 
konsumenterna om ett företags miljöarbeten och att påverka deras köpbeteende genom att 
presentera hållbara produkter som är tillgängliga. Bristande kommunikation är den vanligaste 
anledningen till att grön marknadsföring misslyckas, vilket beror på att kommunikationen är 
den ledande faktorn för att förändra och utveckla en mer hållbar konsumtion (Cherian & 
Jacob 2012). En nyckelaktivitet inom grön marknadsföring är därmed att upprätthålla en god 
kommunikation mellan företaget och konsumenterna (Dangelico & Vocalelli 2017). 
 

3.5 Marknadsföringsstrategier  
Dagens konsumenter möts av tusentals olika meddelanden och budskap som konkurrerar om 
deras uppmärksamhet. Därmed är det omöjligt för dem att ta till sig all den information som 
sänds ut. En effekt av detta är att konsumenter idag har skapat ett strategiskt urvalssystem där 
de genom en selektiv process försvarar sig från trycket och endast tar till sig den information 
de anser är lämplig (Bergström 2014). Att undvika att konsumenter selektivt bortser från 
företags gröna marknadsföring har visat sig vara ett problem. För att öka konsumenternas 
mottaglighet av företags marknadsföring har traditionella marknadsföringsstrategier 
modifierats för att bättre kunna kommunicera ut miljömässiga budskap och information kring 
produkter (Yan, Hyllegard & Blaesi 2012).  
 

3.5.1 Skrämseltaktiken  
Skrämseltaktik är ett centralt attribut inom grön marknadsföring och innebär att företag väljer 
att belysa de negativa effekter som en produkt medför och hur företag hanterar dessa på ett 
trovärdigt och hållbart sätt (Ottosson & Parment 2016). Denna strategi kan dock vara riskabel 
då de negativa aspekterna i marknadsföringen kan resultera i att konsumenterna slår ifrån sig 
budskapet (Dahlén & Lange 2009).  För att undvika detta måste företagen med hjälp av 
negativa motiv och text dramatisera på ett sådant sätt att mottagaren kan identifiera sig och 
återkalla minnet av en skräckartad upplevelse. Om företagen lyckas med detta blir resultatet 
att konsumenten känner ett stort behov av att agera ansvarsfullt och lösa problemet. Genom 
detta blir konsumenterna tilltalade av marknadsföringen och skrämseltaktiken blir en effektiv 
och slagkraftig strategi för företagen (Bergström 2015).  
 

3.5.2 Relationellt budskap 
Flera studier visar på att en marknadsföringsstrategi som är utformad utifrån konsumentens 
synvinkel och på ett sätt som tillgodoser konsumenternas personliga intresse är fördelaktig 
(Schmeltz 2014). Marknadsföring med denna utformning är ämnad att lyfta fram aspekter 
vilket svarar till konsumenternas personliga intresse och därigenom skapa en relation mellan 
företagets budskap och konsumenten. Detta är en strategi där marknadsföringen sker genom 
ett relationellt budskap. Till skillnad från den tidigare nämnda skrämseltaktiken skapar istället 
denna strategi ett begär hos konsumenter (Bergström 2015). Då denna strategi medför att 
budskapet är relevant för konsumenten samt innefattar något som de kan identifiera sig med 
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kan företaget genom detta tillvägagångssätt öka konsumenternas förtroende för 
marknadsföringen. Att använda sig av denna strategi medför att chansen för företag i högre 
grad fångar konsumentens uppmärksamhet och ger konsumenterna en positiv syn på företaget 
(Dahlén & Lange 2009; Lagergren 1998; Ross & Harradine 2010).  
 
Att använda sig av ett relationellt budskap kan dock vara riskabelt då företaget, genom att 
lyfta fram det som intresserar konsumenten, riskerar att tappa kopplingen till sin egen 
organisation. Dahlén och Lange (2017) menar att då det inte finns ett samband mellan ett 
företags miljörelaterade arbete, gröna marknadsföring och organisationen har konsumenten 
svårt att se orsaken bakom engagemanget. Effekten av detta kan vara att konsumenterna blir 
misstänksamma mot företagets miljöengagemang och ser skeptiskt på den information som 
kommuniceras. Ellen, Webb, och Mohr (2006) menar dock att detta inte är en risk och 
företagen endast bör fokusera på att skapa värde för konsumenten då marknadsföring som inte 
innefattar konsumenternas intresse kan ses som egoistiskt.  
 

3.5.3 Säljande budskap 
Marknadsföringens syfte är att övertyga konsumenten och att skapa ett begär. Dock kan 
företagets vilja att påverka konsumenterna bli för stor vilket resulterar i att ett alltför säljande 
budskap formuleras. Budskapet tenderar då att utgå från företagets egen synvinkel och ett jag-
fixerat budskap utformas. Då företaget, i eget tycke, anser att sin produkt är den bästa används 
ofta överdrivna termer som enastående, fantastisk och finaste i texten. Denna typ av termer 
kan dock ha en blockerande effekt och bör därför undvikas (Bergström 2015; Larsson 2014).  
 

3.6 Språklig identitet 
Den språkliga identitet som ett företag använder sig av i sin kommunikation är av stor 
betydelse. Detta grundar sig i att de termer som används, textens rytm och den ton som texten 
har påverkar konsumentens uppfattning av och känslor mot företaget (Carnevale, Luna & 
Lerman 2017). Det krävs en lockande rytm bland termerna och ett språk med en växlande 
variation och framåtrörelse för att skapa nyfikenhet och fånga konsumenternas intresse 
(Bergström 2015). Då betydelse framgår tydligare genom språk än genom bilder kan företag 
genom att inkludera text i sitt marknadsföringsmaterial stärka sitt budskap. Slutligen är språk 
även en stor fördel eftersom det genom text är möjligt att kommunicera direkt information, 
medan marknadsföringsmaterial som bara innefattar bilder är tydligt begränsat till visuell 
kommunikation (Ventola, Charles & Kaltenbacher 2004).  
 

3.6.1 Uppbyggnad och ordval  
Traditionella miljörelaterade termer som eco, organic, sustainable, naturlig och ekologisk 
förekommer i modeföretags kampanj- och annonsmaterial. Problematiken kring dessa termer 
är att de oftast används utan kontext, det vill säga utan ytterligare information om vad som 
faktiskt motiverar och utgör att produkten är mer hållbar. En effekt av detta är att budskapet 
kan tappa sin tydlighet och termerna blir vaga, vilket skapar en osäkerhet och förvirring hos 
konsumenten. Därmed får konsumenten svårt att avgöra budskapets legitimitet och 
trovärdighet vilket gör att det ökar risken för greenwashing. Bristen av sådana kontexter och 
ytterligare information i dessa budskap gör att ansvaret läggs över på konsumenten. Därmed 
förväntas konsumenten själv söka ytterligare information och kunskap kring produkten, vilket 
i många fall är en för komplex uppgift för konsumenterna att utföra (Yan, Hyllegard & Blaesi 
2012). Enligt Yan, Hyllegard och Blaesi (2012) bör därför tydliga budskap och termer med 



- 19 - 
 

klara definitioner användas om ett modeföretag vill nå ut med ett miljörelaterat budskap.  Det 
är även av vikt för företagen att inte använda sig av svepande eller allt för övergripande 
beskrivningar. Den text som används i grön marknadsföring bör istället vara konkret och 
detaljerad i korta termer och meningar då detta ger ett slagkraftigare budskap (Bergström 
2015).  
 

3.6.2 Storlek och placering  
Även storleken på texten är betydelsefull då en större textstorlek är gynnsamt eftersom det 
attraherar konsumenternas uppmärksamhet. Genom att använda sig av kortare och större 
texter kan ett slagkraftigt budskap utvecklas vilket bidrar till att konsumenterna lättare lägger 
marknadsföringen på minnet och i större utsträckning förstår det budskap som företaget 
försöker kommunicera (Larsson 2014; Lepkowska-White, Parsons & Ceylan 2014). För att 
öka denna effekt bör texten dessutom placeras högst upp eller i mitten av 
marknadsföringsmaterialet. Även textens färg har betydelse då en svart text på vit bakgrund är 
det som är lättast att läsa och därmed även den färguppsättning som medför att 
konsumenterna i större utsträckning förstår det budskap som företaget avser att kommunicera 
(Lepkowska-White, Parsons & Ceylan 2014).   
 

3.7 Bildretorik   
Det är tveksamt om marknadsföring fungerar utan bilder och om företag som inte använder 
sig av bildretorik kan lyckas påverka människor (Bergström 2015). Då grön marknadsföring 
av den visuella formen ofta innehåller bilder är bildretorik något som företagen behöver ta i 
beaktning. Detta på grund av att de bilder som marknadsföringen innefattar påverkar 
konsumenternas förståelse av budskapet (Gkiouzepas & Hogg 2011). Bildernas betydelse och 
deras påverkan på konsumenterna grundar sig i att de baseras på stimulans och gestaltning 
vilket därmed direkt anspelar på en persons känslor (Ventola, Charles & Kaltenbacher 2004). 
Gemensamt för all bildretorik är att den bild som presenteras bör ha en direkt koppling till den 
text som finns i marknadsföringsmaterialet då detta annars kan förvirra konsumenten vilket 
ger en ogynnsam inverkan på deras förståelse av marknadsföringen (Kergoat, Meyer & Merot 
2017). 
       

3.7.1 Presentativ bildretorik 
Denna metod används då företaget vill illustrera och visa hur något egentligen ser ut och 
belysa vilka egenskaper objektet i bilden har. I marknadsföring används denna bildretorik för 
att informera konsumenten om produkten (Bergström 2015). Ett exempel av presentativ 
bildretorik kan vara bilder vars enda syfte är att visa upp en produkt som på ett företags 
webbsida. Enligt Kergoat, Meyer och Merot (2017) har presentativa produktbilder en större 
inverkan på konsumenter än metaforisk bildretorik. 
      

3.7.2 Metaforisk bildretorik 
Företag kan enligt Gkiouzepas och Hogg (2011) stärka sitt budskap genom att använda bilder 
som metaforer. Denna bildretorik innebär att företaget ersätter produkten med en bild från ett 
annat sammanhang för att förtydliga, förstärka och kasta nytt ljus över budskapet genom en 
jämförelse (Bergström 2015). Genom detta tvingas mottagaren att ta ett så kallat associativt 
kliv från ett område till ett annat vilket enligt Bergström (2014) kan göra det lättare för 
konsumenten att förstå budskapet. Metaforer kan vara både positiva och negativa. En negativ 
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metafor används när marknadsföringen belyser något som mottagaren ska akta sig för eller 
hålla sig ifrån och en positiv metafor innebär att företaget lyfter fram något tryggt eller som 
konsumenterna anser vara åtråvärt. Metaforisk bildretorik är effektiv men samtidigt 
avancerad. Därmed finns det risk att företagen inte lyckas med sin jämförelse vilket leder till 
att konsumenterna missuppfattar budskapet (Bergström 2015).  
 

3.7.3 Synekdoke bildretorik 
Synekdoke är en så kallad retorisk substitutform vilket innebär att ett produktbudskap 
kommuniceras genom att en delen står för en helhet. Ett exempel på detta är att en bild visar 
en detalj, som en bomullsplanta, med avsikten att spegla hela bomullsindustrin. I 
marknadsföring används denna bildretorik när då avsikten är att bevisa att det produktbudskap 
som sänds är relevant och trovärdigt (Bergström 2015).  
 

3.7.4 Miljörelaterade märkningar 
Miljörelaterade märkningar har blivit ett allt vanligare sätt att presentera vad en produkt står 
för (Berglund & Boson 2010; D´Souza 2000).  De flesta miljömärkningar är väletablerade på 
marknaden vilket leder till att konsumenterna kan identifiera sig med dem och lätt uppfatta 
dess mening vilket underlättar vid val av produkt (Berglund & Boson 2010; D´Souza 2000; 
Thøgersen, Haugaard & Olesen 2010). Dock är detta inte alltid positivt då den syn 
konsumenterna har på märkningarna kan vara positiv såväl som negativ. Vid användning av 
miljömärkningar påverkas relationen mellan företag och konsument av konsumentens tidigare 
relation till märkningen. Då konsumenten har en negativ inställning till en miljömärkning kan 
detta medföra att konsumenten får en negativ syn på företaget som använder sig av 
märkningen (Thøgersen, Haugaard, & Olesen 2010). 
 

3.8 Färger  
Precis som språk tillåter oss att förverkliga talhandlingar, tillåter färg oss att se färgakter. 
Detta på grund av att färger är mycket kraftfulla och kan minska eller höja stressnivåerna. Att 
lägga till färg har påvisat kunna öka den tid som läsaren avsätter med mer än 80 procent. I 
marknadsföring används färg även genom att den får ett symboliskt värde kopplat till 
produkten som marknadsförs. Ett exempel på detta är att en blå färg på ett tvålpaket förmedlar 
lugn, rent och sterilitet (Kress & Van Leeuwen 2002).  
 

3.8.1 Färgassociationer  
Färger har olika symboliska betydelser och olika färgupplevelser kopplade till dem.  Genom 
detta kan färg effektivt skapa och förstärka stämningen i företags marknadsföringsmaterial. 
Lätta och glada färger som rött och gult aktiverar hjärnan och skapar en upprymd stämning 
medan blå och gröna toner skapar ett lugnare uttryck. I utformningen av grön marknadsföring 
bör företag därmed välja en färg som ger samma stämning som det budskap som de avser att 
kommunicera (Bergström 2015). Färger har även en symbolisk betydelse. Till exempel är rött 
ofta stark förknippat med kärlek och passion men även med eld och fara medan grönt är 
förknippat med natur och hopp (Kress & Van Leeuwen 2002; Bergström 2015). Vidare 
associeras de flesta ljusa färger med femininitet medan mörka färger är kopplade till 
maskulinitet (Bergström 2015).  
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3.8.2 Färgkontext 
Färgers betydelse kan ändras beroende på den kontext som de återfinns i. I 
marknasföringssammanhang har färgkontexten en avgörande roll då det påverkar 
konsumentens relation till marknadsföringsmaterialet. Färger kan delas in i tre kontexter 
beroende på var i färgcirkeln de återfinns. Viskande färger avser två färger i samma del av 
färgcirkeln. Då närliggande färger går ton i ton bidrar denna kontext till att marknadsföringen 
blir lugn och harmonisk. Den andra färgkontexten är talande färger. Med detta menas två 
färger som återfinns i närliggande kvadrater av färgcirkeln, som exempelvis rött och blått. Att 
använda talande färger skapar enligt Bergström (2014) liv i bilden. Den sista färgkontexten är 
skrikande färger vilket avser en kombination av färger från två kvadrater som ligger mitt emot 
varandra i färgcirkeln. Skrikande färger är i kontrast till varandra vilket bidrar till att fånga 
uppmärksamhet vilket är gynnsamt i marknadsföringssammanhang. Dock bör företag vara 
försiktiga vid användning av skrikande färger då det kan ses som oprofessionellt (Bergström 
2015).  
    

3.9 Greenwashing 
Greenwashing kommer ursprungligen från begreppen white wash som refererar till att få 
något att verka bättre än det i själva verket är och brainwash som refererar till att manipulera 
någons uppfattning. Greenwashing som aktivitet innebär att annonser, reklam och kampanjer 
förmedlar gröna budskap utan kontexter och faktiska bevisningar som stödjer påståendet. 
Ross och Deck (2011) påpekar att misskommunikation genom text, visuella och grafiska 
komponenter, vaga eller överdrivna budskap och brist på hjälpfull information är vanliga 
aktiviteter som kan leda till att greenwashing uppstår (Dangelico & Vocalelli 2017). Därmed 
kan greenwashing definieras som följande: 
 

Begreppet Greenwashing används för att beskriva hur företag använder 
marknadskommunikation och särskilt reklam för att påstå att produkter är betydligt mer 
miljövänligare än vad som i själva verket är. 

(Ottosson & Parment 2016b, s. 108) 
 
Gränsen till greenwashing måste alltid beaktas. När allt fler konsumenter orienterar sig mot 
hållbarhet i sin konsumtion ökar också deras medvetenhet, vilket gör det särskilt viktigt att 
undvika överdrivna påstående om produkter och potentiella negativa effekter som kan komma 
att uppstå för samhället vid användningen av produkterna (Ottosson & Parment 2016a). 
Eftersom greenwashing har blivit en vanligt förekommande aktivitet finns det enligt Emery 
(2012) en tendens att konsumenterna avvisar allt marknadsföringsmaterial som innefattar 
gröna påståenden och budskap. En effekt av detta är att konsumenten kan komma att välja 
andra varumärken och produkter som inte kommunicerar sådana argument. Detta är en 
allvarlig och olycklig effekt av greenwashing, eftersom en stor andel av konsumenterna kan 
komma att helt och hållet överge hållbara produkter samt vända sin uppmärksamhet från de 
viktiga hållbarhets- och miljöaspekterna (Ottosson & Parment 2016a).  
 
Ett företag som agerar mer hållbart och som utför mer hållbara aktiviteter bör utvärdera dessa. 
Detta för att underlätta beslutet om vilka aktiviteter som är lämpligast att kommunicera ut till 
konsumenterna. Detta för att undvika att greenwashing uppstår och företaget minimerar risken 
att konsumenten får en negativ syn på deras verksamhet. När dessa beslut tas bör de grundas 
utifrån att kunna tillfredsställa dagens konsumenters behov utan att ha en negativ påverkan för 
nästkommande generationer (Ottosson & Parment 2016a).  
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Genom att identifiera specifika fördelar, presentera fakta och definiera termer kan företag 
undvika risken att sända ut vaga budskap. Därmed stärker företag det gröna budskapets 
trovärdighet. Ytterligare krav är att budskapet ska vara ärligt, transparent och legitimt för att 
det ska kunna vara till en fördel för ett företag (Dangelico & Vocalelli 2017). Företag kan 
ytterligare styrka trovärdigheten och legitimiteten genom att vara transparenta och att 
kommunicera ut fullständig information (Ottosson & Parment 2016a). Grant (2007) menar att 
även förnuftiga påståenden som saknar transparens och bristande information kan vara 
kontraproduktiva, detta då konsumenten kommer ställa sig frågande till om företaget har 
något att dölja eftersom det ägnar sig åt vilseledande grön kommunikation (Ottosson & 
Parment 2016a). 
 

3.10 Attityder 
Då denna studie ämnar till att undersöka konsumenters attityder är det av vikt att förstå vad en 
attityd är och hur den formas. Attityder är den inställning en person har till ett objekt och 
avser både positiva och negativa aspekter. Attityder bildas mot allt som en person kan 
utvärdera. Detta avser både konkreta objekt, som exempelvis ekologisk bomull, samt 
abstrakta objekt som till exempel ett hållbarare samhälle. (Bohner, Wänke, Chester & Mistry 
2014; Nilsson & Martinsson 2012a). Den definition av attityder som kommer att appliceras på 
denna studie är följande:  
 

Attityder är en psykologisk tendens som uttrycks genom att utvärdera en specifik enhet 
med någon grad av gillande eller ogillande. 

(Nilsson & Martinsson 2012b, s.12) 
 
Attityder bildas genom att en person i en specifik situation får tillgång till information kring 
ett objekt. Baserat på informationen och personens personliga värderingar bildas en attityd 
mot objektet. Den attityd som bildas påverkas av ett flertal faktorer rörande både objektet med 
även den attitydbildande personen. En av dessa faktorer är den kontext som objektet befinner 
sig i. En viss produkt kan tolkas som miljövänlig i en viss kontext och mindre miljövänlig i en 
annan. Vidare påverkas även en persons attityder av dess omgivning, de objekt och individer 
som den interagerar med (Bohner, Wänke, Chester & Mistry 2014). Media är ett 
informationsgivande objekt som personer interagerar med och har därmed en påverkan på 
personers attityder. Effekten av detta kan grön marknadsföring från ett företag påverka 
personers attityd mot företagets miljörelaterade arbeten. Vad som föregår en attityd och vad 
som blir resultatet och konsekvenserna av en attityd kan förklaras genom följande modell.  
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Figur 2: Attitydmodellen (Nilsson & Martinsson 2012b, s.12). 
 
Som modellen visar är personens emotionella, kognitiva och beteendemässiga processer 
grunden till den attityd som bildas. Den emotionella processen avser de positiva alternativt 
negativa känslor som förknippas med objektet, den kognitiva processen handlar om den 
kunskap och de erfarenheter personen har och den beteendemässiga processen handlar om det 
beteende som personen kopplar till attityden. Vidare får attityder även emotionella, kognitiva 
och beteendemässiga konsekvenser (Nilsson & Martinsson 2012). För att få en djupare 
förståelse kan modellen illustreras med ett praktiskt exempel. En konsuments attityd till 
miljöförstöringar formas av kunskap kring ökade utsläpp av koldioxid och miljöfarliga ämnen 
och är en del av den kognitiva processen. Konsumentens frustration och sorg över att 
fabriksarbetare i utvecklingsländer skadas av dessa miljöfarliga ämnen är den emotionella 
processen. Att konsumenten väljer att handla kläder som är tillverkade på ett sätt som 
genererar mindre utsläpp är den beteendemässiga processen.  
 
Som modellen visar har attityder en direkt koppling till hur personer agerar och vilka val vi 
gör (Min Kong & Ko 2017; Nilsson & Martinsson 2012). Vidare har attityder även en 
inverkan på hur personer väljer ut, tolkar och processar information om ett objekt (Bohner, 
Wänke, Chester & Mistry 2014; Nilsson & Martinsson 2012). Ett exempel på detta är att en 
person med en positiv attityd mot miljöfrågor har ett annat sätt att ta till sig och tolka den 
information som kommuniceras i grön marknadsföring jämfört med en person med en negativ 
attityd mot ämnet (Bohner, Wänke, Chester & Mistry 2014). 
 

3.10.1 Attityder mot miljöproblem 
Värderingar är de grundläggande motivationer som bidrar till hur personer orienterar sig i 
tillvaron och vägleder dem om vad som är viktigt i livet. Forskning har visat att när det gäller 
miljörelaterade frågor har en persons värderingar en betydande inverkan på hur deras attityder 
formas. Därmed är värderingarna även en drivande faktor i de miljövänliga val, eller icke-val, 
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som en person agerar utefter. I Sverige är miljöfrågor ett omdiskuterat ämne vilket leder till 
stor medvetenhet och starka attityder hos konsumenterna. Dessa attityder kan vara positiva 
såväl som negativa (Nilsson & Martinsson 2012). Den positiva inställningen till miljöfrågor är 
enligt Min Kong och Ko (2017) en effekt av grön marknadsföring. Den negativa attityden 
kring ämnet kan däremot bero på att miljöproblem i många fall inte påverkar oss förrän långt i 
framtiden och därmed är det svårt för personer att se konsekvenserna (Nilsson & Martinsson 
2012). Dessa attityder är något som har byggts upp under lång tid och är djupt rotade hos 
konsumenterna vilket gör att de är svåra att förändra.   
 
Trots att det är svårt att ändra redan befintliga attityder visar forskning att attityder aldrig är 
absoluta och att de kan omskapas. Detta kan göras genom att förse personer med mer 
information rörande attitydobjektet (Bohner, Wänke, Chester & Mistry 2014). Många 
modeföretag har idag information om sitt miljörelaterade arbete i sin årsredovisning och 
hållbarhetsrapporter, vilket är något som konsumenter sällan läser (Olausson 2009). Därmed 
förses de inte med information om företagets miljörelaterade arbete vilket resulterar att de 
formar en negativ attityd mot det. För att ändra denna attityd bör företag kommunicera ut sitt 
miljörelaterade arbete på ett sätt som gör att konsumenterna ser det. Genom detta kan de 
förses med mer information och därmed mer kunskap vilket har visats ha en positiv inverkan 
på miljörelaterade attityder (Min Kong & Ko 2017).  
 

3.10.2 Ålder i relation till attityder 
Då denna studie avser att jämföra attityder till grön marknadsföring från två åldersgrupper är 
det av vikt att se till hur ålder påverkar personers attityder. Yoon och Kim (2016) visar med 
sin studie att ålder är en påverkande faktor för hur vi förhåller oss till miljörelaterade frågor. 
Deras studie visar att unga personer har en positivare attityd mot grön marknadsföring än de 
av en äldre generation. Däremot kommer deras studie även till resultatet att trots unga 
konsumenters positiva inställning är den inte kopplad till försäljning av gröna produkter då 
det är den äldre generationen som faktisk genomför de miljövänliga köpen.  
 
Beroende på konsumenters ålder finns det skillnader i behov och beteende. Skillnaden mellan 
yngre och äldre konsumenter beror på de förändringar i omgivning och samhälle som en 
generation genomgår under sin livstid. En persons beteende kopplat till ålder beror på hur de 
fysiska, psykologiska och den sociala statusen förändras över tiden. En effekt av detta är att 
äldre konsumenter agerar på ett annat sätt än yngre konsumenter. Denna skillnad grundar sig 
att konsumenter blir formade av sin generations kollektiva erfarenheter vilket underbygger 
deras sätt att tänka och därmed även deras agerande (Helm & Landschulze 2013).  
 

3.11 Sammanfattning 
Med grund i den teoretiska referensramen har en analysmodell utvecklats. Detta är den modell 
som kommer att användas vid analys av den data som samlas in under den empiriska 
undersökningen. Modellen är en utveckling av Shannon och Weavers kommunikationsmodell 
som har anpassats till det specifika syftet med denna studie.  
 
Utifrån teori och tidigare forskning inom området grön marknadsföring har kampanjer och 
gröna annonser från modeföretag identifierats.  Då grön marknadsföring har som grund att 
förbättra miljön, har material med ett miljörelaterat budskap valts ut. Modellen avser att 
undersöka hur gröna annonsers budskap når konsumenten. Därmed är avsändaren i detta 
sammanhang modeföretag som strategiskt arbetar med att främja miljön och som genom 
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marknadsföringsmaterial kommunicerar detta till sina konsumenter. Det miljörelaterade 
budskapet som används i de empiriska undersökningarna avser därmed den signal som genom 
vilket budskap kommuniceras till mottagaren.  
 
Bruset i den traditionella modellen är faktorer som resulterar i att mottagaren inte avkodar 
budskapet på det sätt som sändaren avsett. I praktiken kan detta resultera i att det budskap 
som modeföretagen avser att kommunicera snedvrids och därmed missförstås av 
konsumenten. I den analysmodell som appliceras på denna undersökning utgörs bruset av de 
marknadsföringsstrategier och grafiska samt visuella komponenter som återfinns i 
marknadsföringsmaterialet. Dessa komponenter är de medel genom vilket företaget 
kommunicerar sitt budskap. 
 
Modellens sista del är mottagaren, vilket i detta fall är konsumenter i olika åldrar. Med grund 
i den presenterade teorin om attityder analyseras den insamlade datan för att undersöka om 
konsumenterna bildar negativa eller positiva associationer till budskapet och de visuella 
komponenterna. I de negativa och positiva attityderna innefattas även om konsumenterna ser 
skeptiskt eller trovärdigt på marknadsföringen. Vidare undersöks även om konsumenterna 
uppfattar grön marknadsförings koppling till miljö.   
  
Denna modell möjliggör därmed för uppsatsskribenterna att kartlägga grön marknadsföring, 
analysera budskapet och de visuella komponenterna för att sedan ta reda på vilken betydelse 
de har och i vilken utsträckning de påverkar konsumenternas attityder mot denna form av 
marknadsföringsmaterial.  
 

3.12 Analysmodell 

 
 
Figur 3: Analysmodell. 
 
 
 



- 26 - 
 

4 Empiriskt resultat 
Under detta kapitel kommer resultatet från den empiriska undersökningen att presenteras. 
Inledningsvis presenteras uttalanden och attityder från den yngre åldersgruppen. Följt av den 
äldre åldersgruppens uttalanden och attityder.  
 

4.1 Yngre åldergrupp 
Den yngre åldersgruppen som deltog i den empiriska undersökningen bestod av nio 
respondenter i åldrarna 22–25 år. Dessa respondenter var fördelade i två fokusgrupper som 
bestod av både män och kvinnor. Under fokusgrupperna användes den intervjuguide som 
upprättats inför undersökningen. I kommande stycken presenteras resultatet från samtliga 
respondenter i den yngre åldersgruppen. Denna del utgör därmed attityder och tolkningar från 
totalt nio stycken respondenter.  
 

4.1.1 Allmänt om hållbarhet  
Respondenterna ansåg att dagens konsumtionssamhälle är den största källan till 
modebranschens negativa miljöpåverkan. Därmed upplevde de att konsumentbeteende samt 
den mängd kläder som idag säljs är det största miljörelaterade problemet inom modeindustrin. 
Detta då respondenterna i sina diskussioner var kritiska mot hållbarhet från 
lågprisvarumärken. Respondenterna ifrågasatte de aktiviteter som dessa varumärken anser är 
hållbara och uttryckte att de ser skeptiskt på deras hållbarhetsarbeten. Några av 
respondenterna uttryckte att de tror att dessa företag har ett kryphål genom vilket de kan säga 
sig vara hållbara, trots att de inte är det. En av respondenterna resonerade kring detta med 
följande uttalande.  
 

De använder ju mycket ekologiska bomull eller till en viss procent, men sen hänger det 
en grön lapp och sen ska man tänka att detta är jättebra och mycket bättre än en annan 
t-shirt. Men sen är ju bomull i sig inte något miljövänligt material eftersom det går åt 
mycket vatten och så där när man framställer det.1 

 
En annan respondent ansåg att företagen bör specificera vilken form av hållbarhet de arbetar 
med och att deras hållbarhetsarbete därmed skulle uppfattas som mer trovärdigt.  
 

I så fall får man säga att man jobbar med hållbarhet på det här sätter istället för att säga 
att "vi jobbar hållbart" för vad är hållbart?2 

 
Samtliga respondenter var eniga om att anledningen till att företag idag arbetar med 
hållbarhetsfrågor beror på att konsumenterna efterfrågar det. De ansåg att då konsumenterna 
efterfrågar hållbara alternativ har det blivit ett måste för företagen att tillgodose detta. 
Respondenterna ansåg sig uppleva att det har blivit en trend för företag att marknadsföra sig 
som hållbara och miljövänliga. De uttryckte även att de tror att detta är något som 
modeföretagen använder som konkurrensmedel och att företag i dagens samhälle inte kan 
överleva utan att arbeta och marknadsföra sig som hållbara.  
 

                                                 
1 Uttalande från respondent 25 år, fokusgrupp 2, 2018-04-17, Borås 
2 Uttalande från respondent 24 år, fokusgrupp 2, 2018-04-17, Borås 
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Trots det faktum att respondenterna ansåg att hållbarhet inom modebranschen är något viktigt 
medgav majoriteten av respondenterna att de inte tar hänsyn till miljöpåverkan vid inköp av 
mode. Dock uttryckte dessa respondenter att detta är något de strävar efter. Den främsta 
anledningen till att dessa respondenter idag inte tar miljöfrågor i beaktning ansåg de var 
ekonomisk. Detta grundade sig i att de upplever att mer hållbart mode ofta är dyrt.  Ett fåtal 
av respondenterna ansåg även att plaggets utseende är en påverkande faktor. De menade att 
detta beror på att hållbart mode oftast inte uppfyller den modegrad som de önskar.  

 
Hållbarhet det ska ju inte vara tråkigt men ofta är de produkterna som är hållbara ofta 
tråkiga. Så typ att ha så här en speciell stil eller något, det får man nog ha när man 
tjänar lite mer pengar och kan lägga lite mer på så här hållbara. Alla trendplagg de blir 
ju uteslutande.3 

 
De resterande respondenterna informerade om att de tar hänsyn till miljön då de handlar 
mode. Ett fåtal av respondenterna förklarade att de gör detta genom att konsumera mindre 
samt genom att de tänker efter innan de handlar nya plagg. En av de nio respondenterna 
uttryckte sig ha gjort ett aktivt val och därmed slutat handla mode som har en negativ 
påverkan på miljön. Respondenten menade dock att detta är mycket svårt då det, enligt 
respondenten själv, är många företag som inte tar hänsyn till hållbarhet. Därmed ansåg 
respondenten sig uppleva en brist av hållbara alternativ på marknaden.  
 

4.1.2 Annons 1  
Det framkom att samtliga respondenter i den yngre åldersgruppen tilltalades av denna annons. 
De ansåg att detta grundade sig i att annonsen upplevdes som enkel och avskalad. Som en 
effekt av detta upplevde de annonsens budskap som tydligt och enkelt att förstå. 
Respondenterna ansåg även att detta grundade sig i att annonsen anspelar på glädje och har ett 
vänligt uttryck.  
 
Att respondenterna hade lätt att förstå annonsens budskap menade de även berodde på den 
text som annonsen innehåller. Detta grundar sig i att respondenterna upplevde texten som 
informerande. Vidare ansåg de att annonsens budskap förstärktes genom att ordet ”Natural” 
återfinns på en av produkterna. Flera respondenter uttryckte att då detta ord är placerat i 
samband med en produkt var det tydligt vad annonsen syftar till att marknadsföra. Annonsen 
innefattar även ordet ”change” vilket däremot var ett ord som respondenterna i den yngre 
åldersgruppen ställde sig frågande och skeptiska till. Detta ord anspelar på en förändring och 
flertalet respondenter ifrågasatte varför denna förändring inte skett tidigare. En av 
respondenterna menade att ett miljövänligt förhållningssätt bör vara en grundförutsättning hos 
modeföretag och inte något som ska ske genom en förändring. Därmed ansåg respondenterna 
att annonsen, genom användningen av detta ord, till viss del förlorade sin trovärdighet.  
 
Det framkom att respondenterna var kritiska till annonsens säljande budskap. Respondenterna 
ansåg själva att deras kritiska inställning berodde på att annonsen uppmanar till konsumtion. 
En av respondenterna anser att ett säljande budskap är negativt och ifrågasätter i vilken mån 
företag kan påstå sig vara miljövänliga då de uppmanar till konsumtion.  
 

Ja det är fortfarande så här "kom och köp" de vill ju att man ska köpa deras grejer sen 
är de lite bättre än andra men det är fortfarande att uppmana till konsumtion.4 

                                                 
3 Uttalande från respondent 24 år, fokusgrupp 2, 2018-04-17, Borås 
4 Uttalande från respondent 23 år, fokusgrupp 1, 2018-04-15, Borås 
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Trots denna kritiska inställning ansåg respondenterna att denna annons upplevdes som 
miljövänlig. Denna uppfattning grundade sig i att annonsen innefattar en miljömärkning och 
färgen grön. Märkningens positiva inverkan på respondenternas attityd påstod de berodde på 
att det bakom märkningen finns en opartisk organisation vars verksamhet har ett motiv som är 
större än att sälja mode. Respondenterna påpekade även att en märkning likt detta visar att 
mer information finns att tillgå vilket stärker trovärdigheten. Att de upplevde annonsen som 
miljövänlig förstärktes även av den gröna färgen då det är en färg som de lärt sig associera till 
det som är naturligt och miljövänligt. Dessa två komponenter medförde även att 
respondenterna upplevde annonsen som trovärdig.  
 
Trots det faktum att respondenterna ifrågasatte det säljande budskapet medförde annonsens 
bild, tillsammans med den informerande texten och den gröna miljömärkningen att samtliga 
respondenter bildade en positiv attityd till denna annons.  
 

4.1.3 Annons 2  
De yngre respondenterna var oeniga i sina attityder och tolkningar av denna annons. 
Majoriteten av respondenterna ansåg att annonsen upplevdes som otydlig och svårtolkad 
vilket gav upphov till en negativ attityd. Resterande respondenterna menade dock att 
annonsen innefattar bra information som uppmanade till ett hållbart beteende. Genom detta 
bildade de en positiv attityd.  
 
Att majoriteten av respondenterna bildade en negativ attityd mot denna annons berodde på ett 
flertal faktorer. En av dessa är den mängd text som annonsen innefattar. Dessa respondenter 
uttryckte att annonsen innefattar för mycket text vilket medförde att de fann det svårt att ta till 
sig budskapet. På grund av detta ansåg de att den information som texten innefattar var svår 
att förstå. En av respondenterna ansåg att annonsen kommunicerade dubbla budskap:  

 
Vill ni att jag ska tvätta mindre eller köpa mer jeans. Jag tyckte den var lite svår att 
fatta. På grund av det som står. Jag förstår inte om det är produktionen som sparar 
vatten eller om det är för att man inte behöver tvätta det.5 

 
En annan faktor som påverkade den negativa attityd som majoriteten av respondenterna 
bildade är de ord som texten innefattar. En respondent ifrågasatte att annonsen innehöll 
tidsbegränsande ord:  
 

Det jag reagerar på är ”This spring”, det är så tidsbegränsat. Är det bara under den 
tiden som de kommer spara på 16 miljoner liter vatten liksom? Det känns som det är 
tidsatt och att man bara bryr sig under den tiden och sen bryr man sig inte längre.6 

 
Annonsens bild var även något som påverkade respondenternas negativa attityd. 
Respondenterna ansåg att annonsens bild innehöll för mycket detaljer. På grund av detta 
upplevdes bilden förvirrande vilket medförde att bilden bidrog till en minskad förståelse från 
respondenterna.  
 
De resterande respondenterna bildade däremot en positiv attityd till denna annons då de ansåg 
att den innefattar mycket bra information. Detta medförde att de upplevde att annonsen var en 

                                                 
5 Uttalande från respondent 22 år, fokusgrupp 2, 2018-04-17, Borås 
6 Uttalande från respondent 25 år, fokusgrupp 2, 2018-04-17, Borås 
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tankeställare som uppmanade till ett mer hållbart beteende. På grund av detta ansåg 
respondenterna att annonsen inte var säljande och inte uppmanade till konsumtion. Detta 
medförde att de respondenter som bildade en positiv attityd mot denna annons även ansåg att 
den uppfattades som trovärdig.  
 
Det är tydligt att respondenterna hade delade meningar om denna annons. Majoriteten av 
respondenterna upplevde att det var svårt att utläsa annonsen budskap, detta bidrog till att de 
inte tog ställning till om annonsen är trovärdig samt om den anspelar på miljö. Däremot 
menade de respondenter, som kunde utläsa ett budskap, att annonsen är miljövänlig och 
trovärdig. Detta grundar sig i att de upplevde annonsen som informerande istället för säljande. 
Trots dessa delade åsikter var respondenterna eniga om att bildens färgsättning inte upplevdes 
som intresseväckande. Flera respondenter uttryckte att de inte hade stannat upp och läst texten 
i fall de passerat denna annons.  
 

4.1.4 Annons 3  
Samtliga respondenter i den yngre åldersgruppen uttryckte ett tydligt intresse för denna 
annons. De ansåg att då bilden saknar text, samt innehar en utstickande färg, fångade den 
deras uppmärksamhet. På grund av detta kunde respondenterna bilda egna tolkningar vilket 
bidrog till att de såg bilden som stark och trovärdig. Det framkom även att respondenterna 
inte upplevde annonsen som säljande. Detta grundade sig i avsaknaden av text och att bilden i 
annonsen inte anspelade på glädje. Därmed ansåg respondenterna att annonsen upplevdes som 
trovärdig vilket medförde en positiv attityd.  
 
Annonsens trovärdighet stärktes av den miljömärkning som annonsen innehar. 
Respondenterna menade att detta var på grund av att märkningen påvisar att mer information 
finns att tillgå. Denna märkning hade även stor betydelse för respondenternas förståelse av 
annonsens budskap. Detta grundar sig i att majoriteten respondenter ansåg att 
miljömärkningen var avgörande för möjligheten att utläsa budskapet.  
 
De resterande respondenterna ansåg även att den svan som återfinns i annonsen var 
bidragande till deras förståelse av budskapet.  Respondenterna ansåg även att svanen stärkte 
bildens koppling till miljö. En respondent menade att detta grundar sig i att hållbarhet ofta 
associeras med djur och natur. En annan respondent ansåg att den metaforiska bildretoriken 
medförde att annonsen upplevdes som stark och tydlig.  
 

Nej men alltså jag tycker den är grym. Jag älskar den. Den är så typ så stark på något 
sätt just det här med att det är. Jag vet inte om det är jeansen? Jag vet inte, jag bara 
tycker att den är stark för att det känns som att han har liksom på sig jeans och bomulls 
t-shirt och det är mycket vatten och svanar gillar att simma i vatten. Jag antar att det har 
med vatten att göra och när man tänker på fattiga länder de har verkligen inget vatten 
och här går vi runt och har tio par jeans i garderoben. Det är som en orättvis man måste 
se. Man måste dela med sig. Den har tydligt budskap och är verkligen bra.7 

 
Trots det faktum att samtliga respondenter ansåg att annonsens budskap var tydligt hade de 
svårt att utläsa vilken produkt som marknadsförs. Då bilden innefattar en mängd olika textila 
föremål ställde sig respondenterna frågande till vilken av dessa Svanenmärkningen syftar till.  
 

                                                 
7 Uttalande från respondent 22 år, fokusgrupp 2, 2018-04-17, Borås 
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Det är otydligt vilka utav plaggen som märkningen syftar till. Är det jeansen? Är det T-
shirt? Strumpor? Skor? Eller gardinen i bakgrunden? Hur bra är den egentligen? 
Mattan? Alltså det är textil i hela bilden. Då blir jag så här, vad är Svanenmärkt, vad är 
inte?8 

 
 

4.1.5 Annons 4  
Det framkom att majoriteten av respondenterna bildade en negativ attityd till denna annons. 
Annonsens utformning medförde att respondenterna hade svårigheter att utläsa budskapet. 
Respondenterna uttryckte även att annonsen inte syns tillräckligt mycket och att den därmed 
inte fångade deras uppmärksamhet. Detta påverkades av annonsens bakgrundsbild då de 
upplevde den som motsägelsefull. En av respondenterna ansåg att annonsen på grund av detta 
var svårplacerad.  
 
Det framkom att ett fåtal respondenter upplevde att annonsens budskap förtydligades genom 
den text som annonsen innefattar. De ansåg även att texten i annonsen stärkte att den 
anspelade på miljö. En respondent menade att detta grundade sig i att texten syftar på den 
produkt som marknadsförs. En annan respondent ansåg även att texten i annonsen gav upphov 
till tankar om ett förändrat beteende. 
  
Majoriteten av respondenterna ansåg däremot att det var svårt att utläsa annonsens budskap. 
Detta grundade sig i att annonsen innefattar orden ”life” och ”landfill”. Dessa respondenter 
ansåg att orden har en för stor betydelse vilket medförde att de upplevde att det var svårt att 
förstå deras innebörd. Då respondenterna inte kunde utläsa innebörden av dessa ord upplevde 
de inte annonsen som trovärdig.  
 
Samtliga respondenter såg negativt på de färger som återfinns i annonsen. De ansåg att 
färgerna är för starka och uttryckte att de därmed hade svårt att närma sig och ta till sig 
annonsen. En av respondenterna uttryckte att då annonsen innefattar en röd bakgrundsfärg 
med en vit text påminner den om en stopskylt. Den färgsättning som annonsen har medför 
även att respondenterna inte upplevde annonsen som miljövänlig. En respondent menar att 
detta grundar sig i att färgerna upplevs som ”skrikiga” vilket inte associeras till miljö.  
 

4.1.6 Annons 5  
Majoriteten av respondenterna ansåg att denna annons var tilltalande vilket medförde att en 
positiv attityd bildades. Dessa respondenter menade att annonsens utformning bidrog till en 
tydlighet vilket medförde att det var enkelt för dem att ta till sig budskapet. En av 
respondenterna förklarar det på följande sätt. 
 

Jag tycker femman är typ bäst tror jag. För den är så här bom! Rakt på sak och den är 
snygg tycker jag med och då blir det lite. Den är lite hipp liksom på något sätt.9 

 
Respondenterna ansåg att annonsen inte uppmanar till konsumtion utan var en tankeställare 
till ett förändrat beteende. På grund av detta ansåg de även att annonsen hade en stark 
anknytning till miljö. Detta var samtliga respondenter eniga om. Annonsens utformning och 
det faktum att budskapet uppfattades som uppmanade istället för säljande medförde även att 

                                                 
8 Uttalande från respondent 22 år, fokusgrupp 1, 2018-04-15, Borås 
9 Uttalande från respondent 22 år, fokusgrupp 2, 2018-04-17, Borås 
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respondenterna ansåg annonsen trovärdig. Trots att respondenterna fann annonsen tydlig 
ställer sig en respondent frågande till valet av bakgrundsbild då bilden upplevdes som 
avkapad och otydlig.  
 
Flertalet respondenter ansåg att denna annons var intresseväckande på grund av att den 
innehåller lugna färger. Detta medförde att de upplevde annonsen som inbjudande och 
miljövänlig. 
 

4.1.7 Annons 6  
Majoriteten av respondenterna bildade en negativ attityd till denna annons. Detta grundade sig 
i att de upplevde annonsen som ”äcklig” och ”motbjudande”. Därmed ville dessa respondenter 
inte ta till sig annonsen vilket medförde att de ställde sig skeptiska till den. En av dessa 
respondenter ifrågasatte även företaget bakom och vad avsikten med annonsen var.  
 

Jag får bara en dålig känsla. Inte just att det är mot kläder utan bara fy. Om det hade 
stått ett varumärke får under så hade jag bara, vad vill det här företaget? 10 

 
Det framkom att samtliga respondenterna hade svårt att förstå budskapet med denna annons. 
De ansåg själva att detta grundade sig i att annonsen inte innehåller text. Respondenterna 
ansåg att detta medförde att de inte förstod annonsens budskap. Flertalet respondenter tyckte 
därmed att annonsen inte var trovärdig.  
 

Jag fattar den inte. Hon ligger där i en grön klänning. Är det hon som är miljövänlig 
eller vem är hon? Hon är grön i en sophög. Jag vet inte vad hon vill säga. Jag förstår 
inte budskapet eller varför de har slängt henne där eller så. Vad händer som jag handlar 
av dem? Blir jag också slängd där? Menar de att hon är grön och då slänger vi henne i 
skräpet så även fast det är bra så är det dåligt? Jag fattar inte.11 

 
Majoriteten av respondenterna associerade inte annonsen till miljö. Dessa respondenter ansåg 
att annonsen på grund av modellens position, kläder samt den vinkel bilden är tagen i 
anspelade på sexism och kvinnoutnyttjande. De resterande respondenterna ansåg dock att 
annonsen upplevdes som miljövänlig då den till viss del innefattar grön färg. En av de 
respondenter som instämde med detta ansåg även att det var positivt att annonsen visade en 
verklighet. En annan respondent höll med och uttryckte att detta medförde dåligt samvete 
samt en vilja om ett förändrat beteende. Som en effekt av detta upplevde dessa respondenter 
annonsen som stark.  
  

4.2 Äldre åldersgruppen 
Den äldre åldersgrupp som deltog i undersökningen bestod av nio respondenter i åldrarna 45–
58. Dessa respondenter var fördelade i två fokusgrupper som bestod av både män och 
kvinnor. Under fokusgrupperna användes den intervjuguide som upprättats inför 
undersökningen. Nedan presenteras resultatet från den äldre åldersgruppen vilket utgör 
attityder och tolkningar från totalt nio respondenter. 
  

                                                 
10 Uttalande från respondent 24 år, fokusgrupp 1, 2018-04-15, Borås 
11 Uttalande från respondent 22 år, fokusgrupp 2, 2018-04-17, Borås 
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4.2.1 Allmänt om hållbarhet 
Respondenterna inom denna åldersgrupp ansåg sig ha en låg medvetenhet och kunskap kring 
modebranschens miljöpåverkan. Däremot uttryckte även samtliga respondenter att de hade en 
större medvetenhet av hållbarhet ur de sociala aspekterna inom modebranschen, speciellt 
kring arbetsförhållanden och arbetsmiljö. På grund av detta påpekade denna åldersgrupp att de 
hade en stor medvetenhet för sociala frågor som berör människors utsatthet eller situationer 
där människor kan komma till skada. Respondenterna påpekade dock att modebranschens 
miljöpåverkan är en diskussion som de ansåg har blivit mer aktuell och mer omtalad än 
tidigare. En av respondenterna ansåg att den diskussion som pågår kring hållbarhet inte är 
anpassad för konsumenterna att förstå, vilket skapar en problematik. Detta instämde 
majoriteten av respondenterna med, då de medgav att de reflekterar väldigt lite eller inte alls 
kring modes påverkan på miljön. Därmed tyckte denna åldersgrupp att det finns en brist av 
hållbarhet ur miljöaspekt inom modebranschen. 
  

Märks mer i media och det diskuteras mycket mer i media i samband med det tycker 
jag att man får sig en tankeställare. Men det handlar kanske inte så mycket om så att 
säga miljöbiten utifrån ett hållbarhetsperspektiv utan snarare väldigt mycket fokus på 
arbetsmiljö och arbetsförhållanden.12 

 
Majoriteten av respondenter var eniga om att deras låga kunskap inom området är en följd av 
den bristfälliga informationen som finns att tillgå. Respondenterna saknade speciellt bättre 
och tydligare information vid köptillfället. Detta ansåg de hade kunnat öka deras medvetenhet 
om miljöpåverkan vilket de hade kunnat basera sina inköp på. Samtliga respondenter 
påpekade att det saknas bilder, texter, lappar och information som bidrar till att de tänker och 
reflekterar mer över sina faktiska inköp. Därmed blir det tydligt att denna åldersgrupp ansåg 
att det finns en avsaknad av information och marknadsföring. Respondenterna konstaterade 
därmed att förståelig och tydlig information hade varit ett hjälpmedel för att kunna utföra mer 
miljövänliga val. Genom detta hade de, ur ett miljöperspektiv, kunnat konsumera bättre. 

 
Jag tror att klädbranschen överlag, eller miljön skulle vinna på om klädbranschen blev 
duktigare på att tydligare få fram vad som är hållbart eller ekologiskt eller miljövänligt 
vilket ord man än använder, miljövänligt tror jag slår bäst. Det är lättast att förstår 
tänker jag.13 

 

4.2.2 Annons 1 
Samtliga respondenter ställde sig positiva till denna annons. Respondenterna påpekade att de 
kände igen den miljömärkningen som finns i annonsen. Därmed kunde de snabbt skapa sig en 
förståelse för annonsen. En respondent påpekade att märkningar som Svanen är mycket 
effektiva och underlättar för koppling till miljö. En annan respondent påpekade även att 
annonsens budskap stärktes då texten och listen har samma gröna färg som återfinns i 
märkningen. Endast några av respondenterna inom denna åldersgrupp valde bort annonsen. 
Detta då de ansåg att den innehåller för mycket text. Resterande respondenter ansåg att texten 
underlättade förståelsen för annonsens budskap. 

  
Jag läser den och vill veta mer vad den här kampanjen handlar om och vad det utgår 
ifrån. Hur kan jag som kund ändra tänk och tänka annorlunda?14 

  

                                                 
12 Uttalande från respondent 56 år, fokusgrupp 3, 2018-04-14, Borås 
13 Uttalande från respondent 55 år, fokusgrupp 3, 2018-04-14, Borås 
14 Uttalande från respondent 56 år, fokusgrupp 4, 2018-04-26, Borås 



- 33 - 
 

Majoriteten av respondenterna ansåg att annonsens budskap uppmanade till att göra ett bättre 
val för nästkommande generation. Trots att respondenterna visade en tydlig förståelse för 
annonsens budskap hade de svårare för att förstå vilken produkt som marknadsförs. Några av 
respondenterna kopplade annonsen till tvättmedel mer än till mode. Dessa respondenterna 
uttryckte att detta berodde på att de inte läste texten utan endast registrerade annonsen vid 
första anblick. 
   
Samtliga respondenter ansåg att denna annons hade ett trovärdigt budskap. Respondenterna 
menade att detta grundade sig i annonsens text, ordval och miljömärkning. En av 
respondenterna ansåg att bilden på kvinnan och barnet avspeglar en viss sanning och ärlighet. 
På grund av detta förstärkte denna bild respondentens trovärdighet för annonsen. Flera 
respondenter instämde med detta då de ansåg sig tro att denna bild påverkade deras förtroende 
för annonsen. 
 

[...] about change handlar om att byta riktning eller om en förändring. Det handlar ju 
inte om att vi kommer rädda världen utan en förändring. Det känns mer trovärdig än 
om det skulle står köp våra tröjor så kommer hela planeten räddas.15 

 

4.2.3 Annons 2 
Samtliga respondenter bedömde vid första anblick att denna annons var negativ. Detta 
menade respondenterna berodde på att den komplexitet som annonsen har. Flertalet av 
respondenterna beskrev bilden som rörig och plottrig. På grund av detta hade de svårt att 
förstå budskapet bakom annonsen. Majoriteten av respondenterna uttryckte att de inte kunde 
koppla annonsens budskap till miljö. En respondent ansåg att annonsen var den med minst 
miljövänligt budskap. Detta på grund av annonsens komplexitet och utformning. En annan av 
respondenterna tolkade istället budskapet till att tvätta mindre för att minska utsläpp och brist 
av vatten. Efter en djupare diskussion påpekade en respondent att det krävs en viss förkunskap 
för att förstå annonsens budskap. Flertalet av respondenterna instämde med detta. En av 
respondenterna konstaterade att det miljöbudskap som förmedlas kunde utläsas efter en 
närmare blick av annonsen.  

 
Men nu när jag läser den handlar den om att spara vatten och tvätta mindre. Absolut det 
är ju ett miljötänk jag står för.16 

  
Trots att flertalet av respondenterna kunde utläsa budskapet till att spara vatten bedömde ändå 
majoriteten att de, vid första anblick, inte orkade läsa texten. Respondenterna uttryckte att 
detta berodde på att annonsen innehåller för mycket text. På grund av den stora mängden text 
valde respondenterna därför bort denna annons. En av respondenterna ansåg sig även ha svårt 
att läsa texten då den består av flertalet olika storlekar. Flertalet av respondenterna höll med 
om att textens varierande storlekar försvårade för dem. En av respondenterna ansåg även att 
annonsen inte heller signalerar något miljötänkt genom färgerna. Ytterligare en respondent 
uttryckte att annonsen var ”tråkig” vilket berodde på annonsens färgsättning.  
 
Vidare påpekade ett fåtal av respondenterna den märkningen som återfinns i annonsen vänstra 
hörn. Dock kände ingen av respondenterna igen denna märkning och därmed kunde de inte 
avgöra vad märkningen betyder. På grund av detta värderade respondenterna inte märkningen 
utan de konstaterade endast att den finns med i annonsen. Detta instämde samtliga 

                                                 
15 Uttalande från respondent 51 år, fokusgrupp 4, 2018-04-26, Borås 
16 Uttalande från respondent 50 år, fokusgrupp 4, 2018-04-26, Borås 
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respondenterna inom denna åldersgrupp med. Därmed uttryckte flertalet av respondenterna att 
utformningen av annonsen inte var trovärdig. Därmed utsåg majoriteten av respondenterna att 
denna annons var den minst trovärdiga annonsen i undersökningen.  
  

4.2.4 Annons 3 
Majoriteten av respondenterna ansåg att denna annons var otydlig i sitt budskap. Detta 
skapade en problematik för respondenterna att kunna utläsa vad avsändaren bakom annonsen 
vill förmedla. Flertalet respondenter påpekade att deras förståelse för budskapet hade ökat om 
annonsen hade innehållit text. Trots denna otydlighet kunde flertalet av respondenterna 
genom märkningen koppla annonsen till något som var bra för miljön. Detta menade 
respondenterna berodde på att märkningen har en hög igenkänningsfaktor. En av 
respondenterna påpekade dock att det krävs en viss förkunskap för att kunna förstå vad 
Svanenmärkningen står för. 
  
Respondenterna var oeniga i sina tolkningar kring vilken produkt som marknadsförs. En av 
respondenterna kunde tydligt utläsa vilka produkter som marknadsförs och blev därmed 
köpsugen. En annan respondent tyckte det var svårt att utläsa vilken produkt som 
marknadsförs. På grund av detta kunde respondenten inte ta ställning till om produkterna i 
annonsen var miljövänlig. Flera av respondenterna instämde med detta. Därmed uttryckte 
även dessa respondenter en viss skepsis mot märkningens trovärdighet i denna annons. 
Effekten av detta var att majoriteten av respondenterna ansåg att deras trovärdighet för denna 
annons var låg. 
  

4.2.5 Annons 4 
Respondenterna inom denna åldersgrupp var oeniga om hur de skulle tolka annonsens 
budskap.  En av respondenterna ansåg att annonsen handlade om att vid köptillfället välja ett 
mer hållbart plagg, vilket respondenten ansåg var positivt. Detta grundade sig i att 
respondenten ansåg att annonsens miljövänliga budskap främst förmedlades genom texten 
“100 % knitted linen”. En annan respondent tolkade istället budskapet som att konsumenter 
bör investera i plagg av högre kvalitet. På grund av detta ansåg denna respondent att annonsen 
hade ett säljande budskap vilket respondenten tyckte var negativt. En tredje respondent 
associerade istället annonsens budskap till hur mycket mode som kastas i soporna. Istället 
associerade respondenten annonsen till överkonsumtion och återanvändning. Därmed 
upplevde respondenten att annonsens budskap var positivt. En fjärde respondent ansåg att 
annonsens budskap, på grund av bakgrundsbilden, är att sopor ska ses som en resurs hellre än 
fyllnadsmassa. Trots det faktum att dessa respondenter tolkar annonsens budskap olika var de 
eniga om att annonsen var tydlig.  
 

Annons 4 är enkel, simpel, soporna i bakgrunden, överkonsumtion och att vi bör tänka 
oss för.17 

 
De resterande respondenterna påpekade att de hade svårt att utläsa annonsens budskap. Detta 
menade de berodde på annonsens färgsättning som består av en röd och grön färg. De ansåg 
att denna färgkombination medförde att de helt valde bort annonsen. Till skillnad från dessa 
respondenter ansåg ett fåtal av respondenterna att dessa färger medförde att annonsen 
upplevdes som intresseväckande. På grund av detta registrerade de annonsen.  

                                                 
17 Uttalande från respondent 50 år, fokusgrupp 4, 2018-04-26, Borås 
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Flera av respondenterna ansåg att annonsen hade en relativt hög trovärdighet då de ansåg att 
annonsen syftade till det textila materialvalet. En av respondenterna påpekade att ordvalet 
”not landfill” ökade deras trovärdighet för annonsen. Detta som en effekt av att respondenten 
hade förkunskap om att det textila materialet var ett miljövänligt material som är nedbrytbart 
och därför inte genererar mer sopor. De resterande respondenterna ansåg att denna annons 
hade en låg trovärdighet. Några av respondenterna menade att detta berodde på att annonsen 
inte upplevdes säljande.  
 

4.2.6 Annons 5 
Samtliga respondenter ansåg att denna annons hade det miljövänligaste budskapet. Detta på 
grund av att respondenterna kopplade bildens budskap till återvinning av mode. 
Respondenterna påpekade att en bidragande faktor till detta var ordvalet “recycle” vilket 
medförde att budskapet uppfattades tydlig. En av respondenterna påpekade att budskapet inte 
uppmuntrar till konsumtion utan till återvinning av mode. Ytterligare en respondent styrkte 
detta påståendet genom att påpeka att annonsens budskap inte alls kopplas till att handla nytt 
mode. Flertalet respondenter instämde med detta. Därmed ansåg majoriteten av 
respondenterna att denna annons inte var säljande.  
 

Annons 5 är ju ett helt annat problem för där pratar vi ju emot att handla så att säga. Så 
den har ju ett bra budskap som är i samklang med hållbar utveckling men den triggar ju 
mig att inte handla. Den har ju ett anit-budskap mot att handla. Budskapet är ju att jag 
ska recycla mina kläder, så den, om man ska vara kritisk så talar den ju emot hela 
tanken om att handla ekologiskt, den handlar om en hel del till någonting annat. 
Nämligen till att inte handla alls utan till att återanvända.18 

 
Annonsens utformning medförde att flera respondenter uttryckte att de hade lätt att relatera till 
den bild som syns i annonsen. Därmed ställde sig majoriteten respondenter positiva till 
annonsen och därför ansåg de sig också vara mer mottagliga för att ta till sig dess budskap. 
  

Den är inte så att man inte ser att det är någon flashig modell, eftersom det är en väldigt 
liten del som syns men ändå väldigt tydligt igenkänningsbart. Så är det väldigt enkelt 
att ta till sig.19 

  
Respondenterna påpekade att annonsens färgsättning är ”dov”. De ansåg att detta kunde vara 
en effekt som påverkade att de tydligt kunde utläsa budskapet. På grund av dessa färger 
beskrev en av respondenterna att annonsen kändes neutral och var behaglig att titta på. 
Flertalet respondenter påpekade även att annonsens färger bidrog till att de fokuserade mer på 
att läsa texten. Majoriteten av respondenterna ansåg att denna annons hade en hög 
trovärdighet. Flera av dessa respondenter påpekade att detta berodde på att annonsen inte 
triggar dem att handla nytt utan om hur mode ska hanteras som avfall.  
 

4.2.7 Annons 6 
Detta är den annons som alla respondenterna inom denna åldersgrupp ansåg var mest negativ. 
Respondenterna menade att bilden upplevdes negativ då de ansåg att den var ”provocerande” 
och ”obehaglig”. En av respondenterna påpekade att det ligger en massa nya väskor i 

                                                 
18 Uttalande från respondent 55 år, fokusgrupp 3, 2018-04-14, Borås 
19 Uttalande från respondent 51 år, fokusgrupp 3, 2018-04-14, Borås 
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sophögen vilket ur miljöperspektiv skapade en irritation. Detta på grund av att respondenten 
ansåg att det inte var miljövänligt att slänga nya produkter.  
 
Ingen av respondenterna kunde koppla annonsens budskap till miljö. Respondenterna 
påpekade att det enda i annonsen som de kunde koppla till miljön var den gröna färg som 
återfinns i annonsen. Då bilden enligt en av respondenterna avspeglar en utnyttjad människa 
kopplas annonsens budskap istället till sociala frågor. Ytterligare en respondent stärkte detta 
påståendet genom att beskriva bilden som en traumasituation. 
  

Den är helt sjuk för ens egna samvete, därför väljer man bort den.20 
  
På grund av annonsens obehagliga bild påpekade flera respondenter att de endast registrerade 
den vid första anblick för att sedan välja bort den. En av respondenterna påpekade att trots det 
negativa intrycket skapade denna annons den starkaste reaktionen. Detta instämde flertalet av 
respondenterna med och uttryckte att de kommer ha svårt att glömma annonsen. En av 
respondenterna påpekade att en text antagligen hade underlättat förståelsen för annonsens 
bild. Ett fåtal respondenter instämde med detta medan resterande ansåg att denna annons inte 
borde finnas tillgänglig för allmänheten. 
 

Annons 6 borde inte finnas asså, den borde inte slippa igenom.21 
 

                                                 
20 Uttalande från respondent 57 åt, fokusgrupp 4, 2018-04-26, Borås 
21 Uttalande från respondent 55 år, fokusgrupp 3, 2018-04-14, Borås 
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5 Diskussion 
I följande kapitel kommer uppsatsens diskussion att presenteras. Inledningsvis kommer det 
resultat från den empiriska undersökningen att diskuteras och kopplas till tidigare teori. 
Denna diskussion har tagit sin grund i den analysmodell som upprättats. Följt av detta 
kommer en sammanfattning av generella resultat att presenteras. Avslutningsvis kommer 
hållbarhetsaspekter. 
 

 
 
Figur 3: Analysmodell. 

5.1 Allmänt om hållbarhet  
I denna studie framkom det att respondenterna från de båda åldersgrupperna hade olika 
inställning till hållbarhet inom modebranschen. Detta stämmer överens med Yoon och Kims 
(2016) studie som påvisar att ålder påverkar konsumenters förhållande till miljörelaterade 
frågor. Denna skillnad framkom genom att respondenterna från de båda åldersgrupperna hade 
olika inställningar till hållbarhet inom modebranschen. Den empiriska undersökningen visade 
på att de yngre respondenterna ser konsumtion som den största källan till modebranschens 
negativa miljöpåverkan. Däremot visade den äldre åldersgruppen en större medvetenhet för de 
sociala hållbarhetsfrågorna. Att de äldre respondenterna påvisade en lägre medvetenhet för 
miljörelaterade frågor kan antas bero på att de saknade kunskap om modebranschens 
miljöpåverkan. Ur ett attitydperspektiv kan detta förklaras genom den kognitiva processen 
vilken innebär att kunskap spelar in på den attityd som en person bildar (Nilsson & 
Martinsson 2012). Det kan därmed antas att då de äldre respondenterna inte innehar en lika 
stor kunskap om modebranschens miljöpåverkan bildade de inte samma attityd och hade 
därmed inte samma medvetenhet kring dessa frågor som respondenterna i den yngre 
åldersgruppen. Att den yngre åldersgruppen påvisade större medvetenhet för modebranschens 
miljöpåverkan medförde att deras vilja för att förändra sitt beteende var större. En anledning 
till detta kan vara att attityder leder till beendemässiga konsekvenser (Nilsson & Martinsson 
2012). Denna teori kan även förklara att den äldre åldersgruppen inte påvisade lika stor vilja 
till att förändra sitt beteende. Dessa respondenter efterfrågade istället mer information att 
grunda sina beslut och beteenden på.  
 
Att resultatet från den empiriska undersökningen visade på olikheter mellan åldersgrupperna 
kan antas bero på att de tillhör två olika generationer. Enligt Helm och Landschulze (2013) 
påverkas personer av de förändringar i omgivning och samhälle som deras generation 
genomgår. Att det under de senaste åren skett en förändring inom modebranschens hållbarhet 
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kan därmed antas ha gett upphov till att de båda åldersgrupperna har olika relation och känslor 
till detta ämne. Enligt Nilsson och Martinsson (2012) påverkar de känslor en person har mot 
ett objekt den attityd som bildas genom den emotionella processen. Denna generationsskillnad 
kan därmed ha medfört att respondenterna från de olika åldersgrupperna hade olika attityder 
till hållbarhet inom modebranschen.  
 

5.2 Marknadsföringsstrategi  
I samband med den empiriska undersökningen framkom det skillnader i hur respondenterna 
från de olika åldersgrupperna uppfattade grön marknadsföring. Detta är i enlighet med 
Tandon och Sethis (2017) studie som visar att ålder har en inverkan på konsumenters 
förhållande och relation till grön marknadsföring. Dock stämmer det empiriska resultat inte 
med Yoon och Kim (2016) teori om att unga personer har en positivare attityd mot grön 
marknadsföring. Detta då resultatet visade att den yngre åldersgruppen hade ett mer kritiskt 
synsätt mot gröna annonsers budskap än den äldre åldersgruppen. 
 
Det framkom även likheter mellan åldersgrupperna då samtliga respondenter i den äldre 
åldersgruppen samt majoriteten av respondenter i den yngre åldersgruppen var negativa mot 
skrämseltaktiken. Denna reaktion kan förklaras genom tidigare teori som hävdar att då 
negativa aspekterna framhävs finns det en risk att mottagaren slår ifrån sig budskapet (Dahlén 
& Lange 2009). Att dessa respondenter tydligt tog avstånd från denna strategi kan även 
grunda sig i att miljöfrågor är ett känsligt ämne (Du, Bhattacharya & Sen 2010). Du, 
Bhattacharya och Sens (2010) teori stämmer delvis överens med det empiriska resultatet. 
Detta påvisades genom att en andel av respondenterna ansåg att då skrämseltaktiken endast 
utgör en del av en annons utformning ses den som intresseväckande. Enligt Bergström (2015) 
kan detta bero på att denna strategi, då den utformas på rätt sätt, kan bidra till en vilja att agera 
mer ansvarsfullt.  
 
Genom den empiriska undersökningen framkom det att den yngre åldersgruppen, trots 
negativa attityder, delvis var positiva till annonser innehållande skrämseltaktik. Detta då de 
ansåg att dessa annonser påvisade en verklighet. Anledningen bakom detta kan tolkas vara 
deras tidigare skeptiska syn mot konsumtionssamhället. Denna syn påvisas genom att de 
yngre respondenterna uttryckte sig vara kritiska mot modeföretag som säljer stora kvantiteter 
och att de upplever att dessa företag inte förmedlar hela sanningen kring deras miljörelaterade 
arbeten. Denna inställning kan förenas med teorin om att företag bör förmedla transparenta 
budskap för att minska risken att bemötas med skepsis från konsumenterna (Ottosson & 
Parment 2016a).  
 
Samtliga respondenter i den yngre åldersgruppen bildade en positiv attityd till det relationella 
budskapet. En anledning till detta kan vara den teori som påvisar att det är fördelaktigt med en 
utformning som tillgodoser konsumenternas personliga intresse (Schmeltz 2014). Det 
empiriska resultatet var i enlighet med denna teori då dessa respondenter var positiva samt 
visade intresse för annonser som innefattade denna strategi. Resultatet påvisade även att den 
yngre åldersgruppen uppfattade det relationella budskapet trovärdigt. Detta resultat stämmer 
överens med Dahlén och Langes (2009) teori som påstår att relationellt budskap kan medföra 
ett ökat förtroende. De äldre respondenternas inställning till relationellt budskap varierade 
beroende på annonsernas utformning. Detta kan antas bero på att respondenterna bildade sina 
attityder utifrån den grad annonsen kunde kopplas till deras eget intresse. Därmed kunde inte 
ett enhetligt resultat för de äldre respondenternas attityder mot denna strategi utläsas. En 
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effekt av detta var att ingen tydlig skillnad, eller likhet, mellan de två åldersgrupperna kunde 
pekas ut.   
 
Respondenterna i den yngre åldersgruppen visade på en mer negativ attityd mot annonser som 
innehåller ett säljande budskap än den äldre åldersgruppen. En anledning till detta kan vara att 
respondenterna i den yngre åldersgruppen hade en tydlig negativ inställning till den mängd 
mode som i dagens samhälle konsumeras. Att respondenternas inställning till denna 
konsumtion påverkade deras attityd till ett säljande budskap kan utifrån Nilssons och 
Martinssons (2012) teori bero på den emotionella processen. Denna process innebär att 
positiva alternativt negativa känslor utgör en grund för den attityd som bildas mot ett objekt 
(Nilsson & Martinsson 2012). Därmed kan det antas att deras negativa inställning till 
konsumtionssamhället medförde att de bildade en negativ attityd till annonser som uppmanar 
till konsumtion. Den emotionella attitydsprocessen kan även ligga till grund för att den äldre 
åldersgruppen, då de inte hade en negativ inställning till dagens konsumtionssamhälle, 
påvisade en positiv attityd mot annonser med ett säljande budskap. Att de inte såg negativt på 
detta resulterade i att de äldre respondenterna var mer mottagliga för annonser som innehöll 
denna marknadsföringsstrategi.  
 

5.3 Språklig identitet  
Båda åldersgrupperna visade på ett likvärdigt resultat mot språklig identitet. Detta grundade 
sig i att samtliga respondenter i undersökningen ansåg att gröna annonser som innehåller text 
var tydliga vilket underlättade deras förståelse för budskapet. Detta resultat stämmer med 
Ventola, Charles och Kaltenbachers (2014) studie som hävdar att då text förekommer i 
marknadsföringsmaterial framgår budskapet tydligare. 
 
Respondenter från båda åldersgrupperna bildade olika attityder beroende på hur texten var 
utformad. Detta stämmer överens med Carnevale, Luna och Lermans (2017) studie som visar 
att de termer som används, textens rytm och den ton som texten har påverkar konsumentens 
uppfattning av och känslor mot marknadsföringen. Den empiriska undersökningen visade att 
en stor mängd text medförde att samtliga respondenter valde att inte läsa annonsen vilket gav 
upphov till att de inte kunde förstå budskapet. Att respondenterna inte läste den text som 
annonsen innefattade kan antas ha medfört att de inte hade tillräckligt med information att 
grunda sina attityder på. Då information och kunskap ligger till grund för den kognitiva 
attitydsprocessen kan detta var orsaken till den negativa attityd som bildades. Majoriteten av 
respondenterna bildade en positiv attityd till en textmängd som bestod av en till två meningar 
och innehöll mellan fyra till sjutton ord. Detta medförde att de lättare kunde ta till sig 
budskapet och skapa en förståelse för vad annonsen avsåg att förmedla. Det finns anledning 
att tro att detta grundar sig i det strategiska urvalssystemet där konsumenter genom en selektiv 
process endast tar till sig den information de anser vara lämplig (Bergström 2014). Att 
respondenterna valde bort annonser med en stor mängd text visar på att det kan antas finnas 
en koppling mellan textmängden och den selektiva processen. För att undvika detta bör en 
lämplig textmängd användas. Detta resultat påvisar att den text som används i grön 
marknadsföring bör vara konkret och detaljerad i korta ord och meningar då detta ger ett 
slagkraftigare budskap (Bergström 2015).  
 
Det framkom även att de termer som texten innehåller är av betydelse. Detta genom att 
respondenterna från de olika åldersgrupperna hade delade meningar till de termer annonserna 
innefattades av. Den äldre åldergruppen reagerade positivt på ordet ”recycle” då de lätt kunde 
utläsa termens innebörd. Detta resultat stödjer Yan, Hyllegard och Blaesis (2012) studie som 
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hävdar att modeföretag bör använda sig av termer med klara definitioner för att kunna nå ut 
med ett miljörelaterat budskap. Däremot var den yngre åldersgruppen mer ifrågasättande till 
de termer som förekom i de gröna annonserna. Detta påvisades exempelvis genom att den 
yngre åldersgruppen bildade en negativ attityd mot termen ”change”. De ifrågasatte vad denna 
förändring innebar och varför den inte skett tidigare. Därmed utvecklade de en mer skeptisk 
inställning, än den äldre åldersgruppen, då termer likt detta förekom. Denna skillnad 
påvisades genom att de yngre respondenterna blev förvirrade av termernas innebörd och 
därmed osäkra på annonsens budskap. Detta resultat medförde även att de inte upplevde 
annonserna som trovärdiga. Denna inställning kan enligt Yan, Hyllegard och Blaesis (2012) 
studie bero på att miljörelaterade termer kräver en tydlig kontext och ytterligare information 
som motiverar budskapet. Om detta inte tas i beaktning kan budskapet tappa sin klarhet och 
termerna blir vaga, vilket skapar en osäkerhet och förvirring hos konsumenten (Yan, 
Hyllegard & Blaesis 2012). Detta resultat var intresseväckande då det påvisar att de termer 
som används i gröna annonser kan antas vara en påverkande faktor till att konsumenter 
avkodar ett budskap på ett annat sätt än vad modeföretaget avser.  Därmed kan de termer som 
används utgöra en del av det brus som stör kommunikationen inom grön marknadsföring. 
 

5.4 Bildretorik  
Det empiriska resultatet är i enlighet med Gkiouzepas och Hoggs (2011) studie som påvisar 
att de bilder som marknadsföringsmaterial innehåller påverkar konsumenternas förståelse av 
budskapet. Detta visade sig genom att respondenterna från båda åldersgrupperna bildade olika 
attityder till annonserna beroende på vilken bildretorik som de innefattar.  
 
Det empiriska resultatet visar att samtliga respondenter från de båda åldersgrupperna 
uppfattade den presentativa bildretoriken som tydlig. Detta kan antas bero på att denna 
bildretorik syftar till att informera och presentera (Bergström 2015). Därmed bidrog denna 
bildretorik till att respondenterna hade mer information att tillgå vilket kan ha gett en bättre 
grund för den kognitiva attitydsprocessen (Nilsson & Martinsson 2012). Detta kan vara en 
förklaring till att samtliga respondenter bildade en positiv attityd till de annonser som innehöll 
presentativ bildretorik. Detta kan även förklara det faktum att samtliga respondenter ansåg att 
bildretoriken synekdoke var svår att förstå. Det empiriska resultatet påvisade att 
respondenterna upplevde denna bildretorik som otydlig vilket medförde att de hade svårt att 
koppla bilden till annonsens budskap. Anledningen till detta antas vara att denna bildretorik 
innebär att visa upp en del som syftar till att belysa en helhet (Bergström 2015). Därmed 
bidrar inte denna bildretorik till samma mängd information för respondenterna att grunda sina 
attityder på. 
 
Det bildspråk som samtliga respondenter i båda åldersgrupperna uppfattade som mest 
miljövänlig var miljömärkningar. En anledning till detta kan vara att de flesta 
miljömärkningar är väletablerade på marknaden vilket bidrar till att konsumenterna kan 
identifiera sig med dem och lätt uppfatta dess innebörd (Berglund & Boson 2010; D´Souza 
2000; Thøgersen, Haugaard & Olesen 2010). Resultatet från den empiriska undersökningen är 
i enlighet med denna teori då respondenterna ansåg att då Svanenmärkningen användes 
krävdes det ingen text för att förstå budskapet. Det empiriska resultatet påvisade därmed att 
det krävs att de miljömärkningarna som används är väletablerade och igenkänningsbara. Att 
respondenterna påvisade att de sedan tidigare hade en relation till Svanenmärkningen kan ha 
legat till grund för deras kognitiva attitydsprocess. Därmed kan det antas att denna process 
påverkade den positiva attityd som bildades. Resultatet påvisade även att den äldre 
åldersgruppen uppmärksammade märkningen Water<Less, men då de inte sedan tidigare 
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kände igen märkningen kunde de inte förstå dess innebörd. Den yngre åldersgruppen 
uppmärksammade inte alls denna märkning. Därmed kan det antas att dessa respondenter inte 
sedan tidigare haft en relation till denna märkning vilket medförde att det saknade en grund att 
bilda sina attityder på. Detta kan enligt Bohner, Wänke, Chester och Mistrys (2014) bero på 
att attityder påverkas av omgivningar, de objekt och individer som personer interagerar med.  
  

5.5 Färger 
Det framkom i samband med undersökningarna att båda åldersgrupperna ansåg att grönt var 
den färg som hade tydligast association till miljö. Detta kan grunda sig i att grönt är en färg 
som är förknippad med natur och hopp (Kress & Van Leeuwens 2002; Bergström 2015). 
Ytterligare en förklaring till detta kan vara att färger i marknadsföringssammanhang får ett 
symboliskt värde kopplat till annonsens budskap (Kress & Van Leeuwen 2002). Detta kan 
antas vara en bakomliggande anledning till att då färgen grönt återfinns i annonserna upplevs 
denna färg miljövänlig, vilket medför att repondententerna enklare kan utläsa det 
miljörelaterade budskapet. Att grön är en färg vilket upplevs som miljövänlig kan grunda sig i 
att denna färg ofta förekommer i samband med ett miljöbudskap. Detta kan ha bidragit till att 
respondenterna lärt sig att associera grönt till miljörelaterad information. Denna association 
kan därmed antas ha påverkta den emotionella processen och gett upphov till en positiv attityd 
(Nilsson & Martinsson 2012). 
 
Samtliga respondenter i båda åldersgrupperna visade på en positiv attityd till annonser där 
färger kombineras i en viskande eller talande färgkontext. Då dessa färgkontexter användes 
hade respondenterna lättare att fokusera på texten vilket medförde att de blev mer mottagliga 
för annonsen budskap. Detta kan förklaras genom Bergstöms (2015) teori som påvisar att en 
viskande färgkontext skapar harmoni samt att en talande färgkontext bidrar med liv i 
annonsen. Denna teori hävdar även att en skrikande färgkontext bidrar till att fånga 
uppmärksamhet. Det empiriska resultatet stämde delvis inte in på detta då majoriteten av 
respondenterna valde bort de annonser som innehöll en skrikande färgkontext.  Det kan antas 
att när kontraster mellan två färger är för stor associeras annonsen med varningstecken. Detta 
visade sig bland annat genom att respondenterna uttryckte att de associerade en av annonserna 
med en skrikande färgkontext till en stoppskylt. Detta kan tolkas vara den bakomliggande 
anledningen till att respondenterna i vissa fall valde att inte interagera med annonser 
innehållande en skrikande färgkontext.  
 

5.6 Sammanfattning 
Resultatet från den empiriska undersökningen visar att den skeptisk attityd som förekommer 
påverkades av hur de gröna annonserna var utformade. Vidare resulterar undersökningen även 
i att den skepsis som uppstår varierar mellan åldersgrupperna. Detta framkom genom att de 
yngre respondenterna påvisade en mer skeptisk inställning mot de gröna annonserna. Du, 
Bhattacharya och Sen (2010) hävdar att den skepsis som finns mot gröna annonser uppstår på 
grund av att miljöfrågan är ett känsligt ämne. Att flertalet konsumenter ser skeptiskt på gröna 
annonser kan antas grunda sig i att annonserna inte är tillräckligt informerade. Resultatet av 
detta är att gröna annonser bör vara informerande då detta ligger till grund för den kognitiva 
attitydsprocessen. Därmed kan det antas att en informerande annons möjliggör för att en 
positivare attityd bildas. 
 
Förutom konsumenters skepsis är ett återkommande problem inom grön marknadsföring 
bristande kommunikation (Cherian & Jacob 2012). Det framkom i den empiriska 
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undersökningen att utformningen av gröna annonser kan antas vara en bakomliggande faktor 
till att kommunikationen brister. Detta kan förklaras genom att de komponenter som en 
annons innehåller påverkade respondenternas förståelse av annonsernas budskap. Därmed kan 
det antas att utformningen påverkar den mängd brus som uppstår i kommunikationsprocessen 
mellan företag och konsumenter. Detta påvisar att modeföretag genom sin utformning av 
gröna annonser strategiskt kan minska det brus som uppstår, vilket kan möjliggöra för att 
konsumenterna i större utsträckning avkodar budskapet på det sätt som företaget avsett. Med 
detta i åtanke kan den misskommunikation som grön marknadsföring i dagsläget präglas av 
minskas. Enligt Cherian och Jacob (2012) är kommunikationen den ledande faktorn för att 
förändra och utveckla en mer hållbar konsumtion. Att minska misskommunikationen inom 
grön marknadsföring kan därmed främja den hållbara utvecklingen som sker på marknaden.  
 
Det empiriska resultatet från denna studie är inte generaliserbart då det finns en individualitet 
kring det som respondenterna uttrycker. Detta kan grunda sig i att de attityder en individ 
bildar baseras på personliga värderingar samt att konsumenter är individer som har personliga 
åsikter redan innan de tar del av marknadsföringen (Bohner, Wänke, Chester & Mistry 2014; 
Lagergren 1998; Ross & Harradine 2010). Därmed är det underbyggt att resultatet inte går att 
applicera på allmänheten. 
 

5.7 Hållbarhetsaspekter    
Modeindustrin präglas av en hållbarhetsproblematik vilket har lett till en ökad hållbar 
utveckling av dagens marknad. Konsumenterna har en avgörande roll då deras konsumtion 
kan både hämma och främja den utveckling som sker inom industrin. Det empiriska resultatet 
visar att konsumenter på dagens marknad har en vilja att handla mer hållbart mode. Dock 
påvisar även resultatet att konsumenterna upplever en brist av information om mer hållbara 
produkter. Då deras roll för modebranschens hållbara utveckling är avgörande kan en effekt 
av detta bli att hållbarhetsproblematiken fortskrider. Denna studie är av vikt då det har visats 
att utformningen av gröna annonser har betydelse för om konsumenterna tar till sig dessa 
annonser och förstår deras budskap. Rätt utformning kan medföra att konsumenterna bli mer 
mottagliga av gröna annonser vilket resulterar i att de tilldelas mer information om vilka 
hållbara produkter som finns tillgängliga. Detta kan i sin tur medföra beteendemässiga 
konsekvenser genom att de handlar mer hållbart mode. Resultatet från denna studie kan vara 
ett hjälpmedel för att utforma gröna annonser. Detta kan möjliggöra för att konsumenter blir 
mer mottagliga för det miljörelaterade budskapet och därigenom väljer att handla mer hållbart 
mode. Då konsumenterna agerar mer hållbart kan även modebranschens hållbara utveckling 
fortskrida.  
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6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats. Denna slutsats är baserad på den diskussion 
som återfinns i tidigare kapitel. Slutsatsen är inte generaliserbar då studien endast ämnar 
till att skapa en fördjupad förståelse för konsumenters relation till gröna annonser. 
Därmed är det inte en allmän uppfattning som presenteras. Avslutningsvis lyfts förslag på 
vidare forskning fram.  
    
Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur konsumenter i olika åldrar tolkar gröna 
annonser samt vilka attityder de har till det budskap som förmedlas. Syftet med studien har 
uppnåtts då dess resultat visar på att det förekommer likheter såväl som skillnader mellan 
tolkningar och attityder från olika åldersgrupper. Det kan därmed konstateras att ålder är en 
bidragande faktor för de tolkningar, och vilka attityder, som bildas till grön marknadsföring.  
 
Studiens syfte har även uppnåtts då dess resultat är givande på många sätt. Dels bidrar studien 
till forskning inom ämnesområdet genom att belysa och konstatera att ålder är en påverkande 
faktor för konsumenters relation till gröna annonser.  Flertalet tidigare studier har endast 
undersökt ämnet ur unga konsumenters perspektiv. Därmed var det av vikt att undersöka om 
konsumenter i en äldre åldersgrupp har samma relation till grön marknadsföring som yngre 
konsumenter. Företag tillsammans med konsumenter står för en mer hållbar utveckling på 
marknaden vilket medför att branschen bör ta konsumenternas perspektiv i beaktning. Då 
denna studies syfte tar grund i ett konsumentperspektiv tillhandahåller den branschen med 
relevant forskning för modeföretag att grunda utformningen av gröna annonser på. Att studien 
undersöker ämnet utifrån ett konsumentperspektiv är även av vikt för allmänheten då 
problematiken belyses utifrån deras synvinkel.  
 
Nedan återfinns studiens fyra frågeställningar. Dessa besvaras utifrån studiens resultat och 
diskussion som presenterats i föregående kapitel. Den första frågeställningen berör vilka 
attityder som de två åldersgrupperna har till grön marknadsföring. Vidare presenteras den 
andra forskningsfrågan som klargör vilken påverkan utformningen av gröna annonser har på 
konsumenternas attityder och tolkningar. Slutligen återfinns de två sista frågeställningarna som 
berör huruvida gröna annonser tolkas som trovärdiga och miljövänliga.  
 

6.1 Vilka attityder har olika åldersgrupper till grön marknadsföring? 
Konsumenter av olika åldersgrupper visar på likheter såväl som skillnader i sina attityder till 
grön marknadsföring. De attityder de bildar är både positiva samt negativa och varierar 
beroende på annonsens utformning. Den tydligaste skillnaden som framkom mellan de olika 
åldrarna är att yngre konsumenter är mer ifrågasättande och har därmed en mer skeptisk 
inställning mot grön marknadsföring. Däremot är de äldre konsumenterna mer 
informationssökande vilket medför att de är mer mottagliga för grön marknadsföring. 
 

6.2 Vilken påverkan har utformning av gröna annonser på 
konsumenters attityder och tolkningar? 

Studien visar att utformningen påverkar vilken attityd konsumenter bildar mot gröna 
annonser. Beroende på vilka termer som används, den textmängd som förekommer, om 
annonsen innefattar en miljömärkning samt vilka bilder och färger som återfinns i annonsen 
bildar konsumenterna olika attityder. Utformningen har även en inverkan på hur konsumenter 
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tolkar de gröna annonserna, om de upplevs som mer eller mindre miljövänliga samt om 
konsumenterna uppfattar de gröna annonserna som trovärdiga.  
 

6.2.1 Vad avgör om konsumenter uppfattar gröna annonser som trovärdiga?  
Det förekommer såväl likheter som skillnader i vad som avgör att yngre och äldre 
konsumenter uppfattar gröna annonser som trovärdiga. Yngre konsumenter uppfattar gröna 
annonser som trovärdiga då de innefattar en miljömärkning samt då annonser inte har ett 
säljande budskap. Äldre konsumenter uppfattar gröna annonser som trovärdiga då de 
komponenter som förekommer i annonsen är enhetliga och informerande. Gemensamt för 
konsumenter i båda åldrarna är att då annonsen är utformat på ett sådant sätt att de kan förstå 
budskapets innebörd ökar deras trovärdighet för annonsen.  
  

6.2.2 Vad avgör om konsumenter uppfattar ett budskap som mer miljövänligt 
än ett annat?  

Det förekommer både likheter och skillnader i vad som avgör att yngre och äldre konsumenter 
uppfattar ett budskap som mer miljövänligt än ett annat. Skillnaderna är att unga konsumenter 
uppfattar budskapet som mer miljövänligt då det är informerande och inte säljande. De äldre 
konsumenterna uppfattar gröna annonser som miljövänliga när de är utformade på ett sådant 
sätt att de lätt kan uppfatta och känna igen sig själva i annonsens budskap. De likheter som 
finns är att yngre såväl som äldre konsumenter uppfattar ett budskap som mer miljövänligt då 
det i annonsen finns en miljömärkning samt då färgen grönt förekommer.  
 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Eftersom det förekommer negativa attityder till de gröna annonserna från de båda 
åldersgrupperna är förslag på vidare forskning att undersöka hur dessa negativa attityder kan 
undvikas. Det framkom under studien att konsumenternas tidigare kunskap påverkar vilken 
relation de får till grön marknadsföring. Förslag på vidare forskning är därmed att studier 
undersöker konsumenters attityder baserat på deras kunskapsområden. Då denna studie 
visar att konsumenter bildar olika attityder till grön marknadsföring är det av vikt att 
undersöka hur företag kan förhålla sig till dessa. Förslag på fortsatt forskning är att, baserat på 
konsumenternas attityder, tillgodose konceptet grön marknadsföring med tydligare riktlinjer. 
Avslutningsvis påvisade även denna studie att konsumenter är medvetna om sociala 
hållbarhetsaspekter. Därmed är det av högsta relevans att i vidare forskning undersöka om det 
förekommer skillnader mellan vilka attityder olika åldersgrupper bildar till annonser 
innehållande budskap om social hållbarhet. 
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Bilaga 1 
 

 
 
Annons 1: Cubus - Svanenmärkta plagg1 
 
Marknadsföringsstrategi  
I denna annons marknadsför företaget sina produkter genom att framhäva en positiv aspekt av 
dem.  Avsikten med detta marknadsföringsmaterial är därmed att genom produktrelaterad 
information skapa en köpvilja hos konsumenten. Den marknadsföringsstrategi som används i 
denna annons är i effekt av detta ett säljande budskap. Kommunikationen av detta budskap 
sker genom både bild och text till konsumenterna.  
 
Språklig identitet 
Denna annons innehåller en relativt stor mängd text. Den text som återfinns i annonsen består 
av två meningar som tillsammans bildas genom totalt 17 ord. Texten är skriven i versaler och 
är placerad överst i den högra delen av annonsen. I effekt av detta tar det textade budskapet 
upp en stor del av annonsen. Det budskap som företaget kommunicerar förmedlas genom 
positivt laddade ordval som “This is more” och “change”.  
 
Bildretorik  
Marknadsföringsmaterialet visa upp en bild på en vuxen kvinna och ett barn. De har båda på 
sig vita t-shirtar och toppen på den vuxna kvinnan är dekorerad med ordet “Natural”. Den bild 
som annonsen innefattar är fotograferad i en studiomiljö. Genom denna bild visar företaget 
upp produkterna och informerar konsumenten om dem. Därmed består denna annonsen av 
presentativ bildretorik. Utöver den presentativa bilden innehåller annonsen även 
miljömärkningen Svanen.  
 
Färg 

                                                 
1 Cubus. (u.å.b) Svanen t-skjorta 149:- | Cubus | Sverige [bild]. 
https://cubus.com/globalassets/inspirationcontent/2018/children/inspirasjon/q2/svanen/q2_pc_svanen2.jpg?
preset=SrcSetDefault_set10[2018-04-09] 
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Bilden på kvinnan och barnet, som utgör annonsens bakgrund, är i gråskala. Därmed 
innefattar majoriteten av annonsen färgerna svart, vit och olika gråa toner. Det är endast 
texten, miljömärkningen samt den list som dekorerar materialets överkant som är i en 
kontrasterande färg. Dessa tre komponenter är alla av samma gröna färg som återfinns i 
Svanen märkningen. Den gröna färgen tillsammans med den gråa bakgrunden utgör en 
talande färgkontext. Detta på grund av att dessa färger återfinns i närliggande delar av 
färgcirkel. 



- 54 - 
 

Bilaga 2 

 
 

Annons 2: Levi’s - Water>Less2 
 
Marknadsföringsstrategi 
Annonsen uppmanar till ett förändrat bettendemönster samtidigt som den bjuder in 
konsumenterna till att bli en del av företagets miljöarbete. Detta medför att annonsen, genom 
dess språkliga identitet, skapar en interaktion mellan företaget och konsumenten. Denna 
interaktion ger upphov till att en relation mellan dem kan bildas. Därmed är den 
marknadsföringsstrategi som används i denna annons ett relationellt budskap.  
 
Språkligidentitet 
Denna annons innehåller en stor mängd text. Den text som återfinns i annonsen består av fem 
meningar som tillsammans bildas genom totalt 40 ord. I effekt av detta tar den upp 
majoriteten av annonsen. Texten är skriven i versaler och med varierande textstorlek. Vidare 
är texten centrerad och placerad i annonsens nedre del.  
 
Bildretorik  
Bilderna som finns i denna annons innefattar tre olika former av bildretorik. En av bilderna är 
en produktbild som visar och informerar konsumenterna om vilken produkt som 
marknadsförs. I effekt av detta är denna bild av formen presentativ bildretorik. Runt om den 
presentativa bilden har det applicerats illustrerade figurer. Dessa figurer håller i hinkar fyllda 

                                                 
2 Pinterest. (u.å.) Pinterest [bild]. 
https://i.pinimg.com/564x/e3/16/49/e3164948732f1ee785ab7951e497aeed.jpg [2018-04-10] 
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med vatten samt skyltar med texten ”SAVE WATER”. Då denna komponent belyser 
budskapet utan att visa den faktiska produkten är denna bild metaforisk bildretorik. Vidare 
återfinns även märkningen Water<Less i annonsens nedre vänstra hörn.  
 
Färg  
Denna annons innefattar ett flertal olika färger. Annonsens bakgrund är beige, texten är svart 
och den presentativa bilden är i en mörkdenimblå färg. Textens och produktens mörka färg i 
relation till den ljusa bakgrunden skapar en tydlig kontrast. Denna kontrast bidrar till en 
talande färgkontext. Vidare skapar denna blåa färg i relation till den ljusa bakgrunden även en 
viskande färgkontext.  
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Bilaga 3 

 
 

Annons 3: Carlings - Svanenmärkta jeans3 
 
Marknadsföringsstrategi 
Denna annons innefattar inte någon av de markanförsingsstategier som har presenterats i den 
teoretiska referensramen eller har kunnat återfinnas i litteratur. Detta kan vara en effekt av att 
annonsen saknar språklig identitet. Annonsen inkluderas i underökningen för att möjliggöra 
för skribenterna att utläsa vilken betydelse en språklig identitet har.  
 
Språklig identitet 
Denna annons innehåller ingen text.  
 
Bildreotik  
Annonsen innefattar tre former av bildretorik. Den bild som utgör den största delen av 
annonsen visar upp en modell som bär de plagg som marknadsförs. Genom bilden presenterar 
och informerar därmed företaget om sina produkter. I effekt av detta är denna bild av formen 
presentativ bildretorik. Bilden i annonsen innehåller även en svan som avser att spegla 
miljömärkningen Svanen. Då denna svan förtydligar och förstärker budskapet om en 
miljömärkt produkt, utan att vara den faktiska märkningen, är detta en metafor. Detta innebär 
att bilden i annonsen även är av en metaforisk bildretorik. Utöver bilden återfinns även 
miljömärkningen Svanen som är placerad annonsens översta högra hörn.  
 
                                                 
3 Carlings (2017). Startsida[bild]. https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-
9/17499199_1268036463310735_3362567650048197058_n.jpg?_nc_cat=0&oh=23bdbe609c56308f90e72bf6b
dba9310&oe=5B80AC5C [2018-04-09] 
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Färg 
Annonsens bakgrund innehåller gula och beiga toner. De produkter som bilden avser att 
marknadsföra är av färgerna vit och blå.  De blåa och gula färgerna utgör i relation till 
varandra en skrikande färgkontext då de befinner sig mittemot varandra i färgcirkeln. Vitt i 
relation till blått och gult är däremot i närliggande delar av färgcirkeln vilket skapar en talande 
färgkontext. Vidare är den miljömärkning som återfinns i bilden i färgsättningen grönt och 
vitt.   
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Bilaga 4 

 
 
Annons 4: Jigsaw - For life not landfill4 

 
Marknadsföringsstrategi 
Denna annons innefattar en kombination av två strategier, skrämseltaktik och ett säljande 
budskap. Annonsens bakgrund består av en bild som visar sopor vilket speglar baksidan av 
dagens konsumtionssamhälle. Då denna annons lyfter fram negativa aspekter innefattar den 
marknadsföringsstrategin skrämseltaktik. Förutom detta innefattar annonsen produktbilder 
samt text vilket framhäver de positiva egenskaper av företagets produkter. Därmed innefattar 
denna annons även ett säljande budskap.  
 
Språklig identitet  
Denna annons innehåller en relativt liten mängd text. Den text som återfinns i annonsen består 
av två meningar som bildas genom sju ord.  Texten är placerad i mitten av annonsens vänstra 
del. I ena meningen återfinns det positivt laddade ordet life samt det negativt laddade ordet 
”landfill”. Den andra meningen innefattar information relaterad till den produkt som 
marknadsförs.  
 
Bildretorik  
På samma sätt som annonsen innefattar två marknadsföringsstrategier innefattar den även två 
olika former av bildretorik. Då annonsens bakgrundsbild anspelar på konsumtionssamhällets 

                                                 
4 Marta Podeszwa. (2015). Jigsaw´s Anti-Waste A/W 15-16 Campain | Stylus |Innovation Research & Advisory 
[bild]. https://media.stylus.com/global/processedimages/2015/october/mp_blog/jigsaw_--__w_760_.jpg 
[2018-04-09] 
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negativa påverkan på miljön syftar den till att genom en del visa upp en helhet. I effekt av 
detta är den av formen synedoke bildretorik. Vidare innefattar annonsen även en modellbild 
tagen i studiomiljö. Genom denna bild visas den produkt som marknadsförs. Då denna bild 
presenterar och informerar konsumenten är den av formen presentativ bildretorik.  
 
Färg 
Majoriteten av denna annons består av två färgrutor. En av rutorna är i en klarröd färg och den 
andra är klargrön. Rött och grönt i relation till varandra återfinns mitt emot varandra i 
färgcirkeln och är därmed av en skrikande färgkontext.  Vidare finns det i bildmaterialet även 
en uppsjö av färger i marknadsföringens bakgrundsbild. Då dessa färger utgör en minoritet av 
marknadsföringsmaterialet tas de inte i beaktning.  
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Bilaga 5 

 
 
Annons 5: Reformation - RefRecycling5 
 
Marknadsföringsstrategi 
Texten i annonsen förmedlar ett budskap om att konsumenterna bör återvinna sina plagg. 
Denna annons uppmanar därmed inte konsumtion utav nytt mode utan till att konsumenten 
bör återvinna sina plagg. Genom budskapets utformning skapas en interaktion mellan 
konsumenten och företaget vilket medför att annonsen anspelar på den relation konsumenten 
har till företaget. I effekt av detta är den markansföringsstategi som förekommer i denna 
annons ett relationellt budskap.  
 
Språklig identitet 
Denna annons innehåller en relativt liten mängd text. Den text som återfinns i annonsen består 
av en mening vilket innefattar fyra ord samt en hashtag. Texten är skriven i gemener och är 
centrerad i annonsen. Annonsens budskap kommuniceras främst genom ordvalet “recycle”.   
 
Bildretorik  
Bilden som används i annonsen visar en kvinna iklädd en jeansskjorta. På grund av hur bilden 
är skuren så visas bara en del av plagget. Utifrån den del av plagget som visas i bilden syns 
det att skjortan är ett andrahandsplagg och tillsammans med annonsens budskap kan plagget 
associeras till återanvändning. Denna annons innefattar endast ett plagg som anspelar på en 
andrahandsmarknad. Därigenom visar denna bild upp en del som syftar till att belysa en 
helhet vilket medför att bilden är av formen synedoke bildretorik.   
 
Färg  
Annonsens bakgrundsbild består till majoriteten av blåa toner men även bruna toner 
förekommer. Brunt och blått i relation till varandra är av en talad färgkontext då de återfinns i 

                                                 
5 Sustainable Brands. (2015).  Reformation Partners with Community Recycling to Ignite Fashion Reuse 
Movement. 
http://www.sustainablebrands.com/sites/default/files/imagecache/635x300/article_images/reformation.jpg 
[2018-04-09] 
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närliggande delar av färgcirkel. De blåa tonerna i relation till den vita texten är även av en 
talande färgkontext. 
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Bilaga 6  

 
 
Annons 6: Stella McCartney – Kampanj för kollektion AW17 6 
 
Marknadsföringsstrategi 
Denna annons syftar till att visa upp en negativ aspekt av dagens konsumtionssamhälle. I 
effekt av detta innehåller annonsen marknadsföringsstrategin skrämseltaktik.  
 
Språklig identitet 
Denna annons innehåller ingen text. Företaget kommunicerar därmed ut sitt budskap endast 
genom bildretorik och färger.  
 
Bildretorik 
Det budskap som annonsen avser att förmedla kommuniceras genom bildretorik. Bilden visar 
upp en modell klädd i företagets plagg. I bakgrunden syns en stor mängd sopor där företagets 
väskor även finns utplacerade. Då detta sopberg är en del som syftar till att belysa en helhet 
innefattar bilden bildretoriken synekdoke. 
 
Färg  
I det sopberg som utgör annonsens bakgrund återfinns flertalet färger såsom gult, vitt, orange, 
rosa och blått. Då dessa färger förekommer i en relativt liten skala tas dess färgkontext inte i 
beaktning. Grönt är den färg som företaget strategiskt placerat i bilden både genom det gröna 
strecket samt genom modellens kläder. Då modellen i bilden även bär ett vitt plagg skapas det 

                                                 
6 McCartney, S. (2017b). Why Stella McCartney's latest campaign was shot in a Scottish landfill [bild]. 
https://www.stellamccartney.com/cloud/stellawp/uploads/2017/07/SMC_WINTER17_INTERNAL_IMAGE_1026
x684_A.jpg [2018-04-09] 
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en talande färgkontext. Detta grundar sig i att grönt och vitt återfinns i närliggande delar av 
färgcirkel.  
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Bilaga 7 
 
 
Intervjuguide 
 
Del 1: Allmänt om hållbarhet  
Vad är din uppfattning om hållbarhet i modebranschen? 
 
Vilken betydelse har miljömässiga aspekter när ni handlar kläder? 
 
Del 2: Attityder till grön marknadsföring och dess budskap 
Uppfattar du bilden som negativ eller positivt? 

-  Är det något speciellt du gillar/ogillar med bilden? 
 
Vilket budskap tycker du att bilden förmedlar? 
 
Vilken av bilderna har det tydligaste budskapet? 
 
Vilken av bilderna uppfattar du som mest otydlig? 
 
     
Del 3: Attityder till miljöaspekter i bilderna 
Vilken av dessa bilder tycker du är mest miljövänlig? 

- Vilken bild uppfattas som minst miljövänlig? 
 
Vilka delar i de olika bilderna påverkar i vilken grad ni uppfattar bilderna som miljövänliga 
eller mindre miljövänliga?  

- Vilken betydelse har de olika delarna?  
 
Tycker du att bilden uppfattas som trovärdig? 

- Är det något speciellt i bilden som får dig att tycka så? 
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