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Abstract 

The clothing industry's negative impact on sustainable development has recently received 

more attention from consumers, the media and from the fashion industry itself. While 

awareness has increased the consumption of durable clothing has not. Previous research 

has identified a gap between consumer attitudes and behaviors regarding sustainable 

fashion, consumers claim that they want to buy green fashion but in the end they do not. 

This study aims to investigate the causes behind the gap with the following research 

question: what are the underlying causes of the gap between young female Swedish 

consumers' attitudes and actions regarding sustainable fashion? The purpose of this study 

is to contribute to existing research in the area by identifying reasons behind the gap. 

Study findings can help players in the fashion industry to improve their strategies and 

their marketing of sustainable fashion. To answer the research question and fulfill the 

purpose two methods were used, a qualitative focus group and a quantitative online 

survey. The sample consisted of female Swedish students at the University of Borås. The 

study concludes that the lack of stylish design, supply, quality and accessible information 

are causes of the gap between attitude and action. Also the high prices of sustainable 

fashion, today's high consumption rate of fashion, distrust of clothing chains and the 

question of who is responsible for sustainable development are key factors behind the 

gap. This study is written in Swedish.  
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III 

Sammanfattning 

Klädindustrins negativa påverkan på hållbar utveckling har på senare tid blivit allt mer 

uppmärksammad av konsumenter, media och aktörer i modebranschen. Även om 

medvetenheten har ökat så har inte konsumtionen av hållbara klädalternativ gjort det till 

önskad grad. Tidigare forskning har identifierat ett gap mellan konsumenters attityd och 

beteende kring hållbart mode, konsumenten säger sig vilja köpa grönt mode men gör det 

inte. Den här studien går ut på att undersöka vilka orsaker som finns till gapet med 

följande problemformulering: vilka är de bakomliggande orsakerna till gapet mellan unga 

svenska kvinnliga konsumenters attityder och handlingar gällande hållbart mode? Syftet 

med studien är att med hjälp av funna orsaker kunna bidra till befintlig forskning inom 

området. Studiens resultat kan hjälpa aktörer inom modebranschen att förbättra sina 

strategier och sin marknadsföring av hållbart mode. För att svara på 

problemformuleringen och uppfylla syftet har två undersökningar utförts, en kvalitativ 

fokusgrupp och en kvantitativ webbenkät. Urvalet bestod av svenska kvinnliga studenter 

vid Högskolan i Borås. Slutsatserna av studien är att bristen på snygg design, utbud, 

kvalitet och lättillgänglig information är orsaker till gapet mellan attityd och handling. 

Även det hållbara modets höga priser, dagens höga konsumtionstakt, misstro gentemot 

klädkedjor och frågan kring vem som bör ansvara för hållbar utveckling är viktiga 

bakomliggande faktorer till gapet.  
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1 Inledning 

Modebranschen är en bransch som är starkt förknippad med ständig förändring. Trender 

kommer och går, både vad gäller design och stil på plaggen men även i hur företagen 

arbetar och hur konsumenterna agerar på marknaden. Det är allmänt känt att vi i 

västvärlden konsumerar mer än vad våra resurser egentligen tillåter inom många olika 

områden och klädindustrin är inget undantag. 

1.1 Bakgrund 

I takt med globaliseringen har klädproduktionen genomgått en förändring, från att ha 

tillverkats lokalt till att tillverkas i länder med billigare produktionsmöjligheter. Idag 

produceras en stor del av svenskarnas kläder i asiatiska länder som Kina och Bangladesh 

(Lodenius, 2011). Produktionen har alltså flyttats till låglöneländer där modeföretagen 

kan tillverka sina varor till ett lägre pris. Det är inte endast priserna som påverkats av 

verkandet på internationella marknader utan modeföretagens jakt på låga 

produktionskostnader medför ofta såväl miljöproblem som etiska problem. Det råder 

dåliga arbetsförhållanden för fabrikernas personal i form av låga löner och exploatering 

för giftiga kemikalier. Miljöförstöring genom kemikalieutsläpp vid tillverkning, utsläpp 

av farligt avfall samt föroreningar från långa transporter och vattenbrist som följd av den 

stora vattenåtgången är bara en del av de spår som modeindustrin lämnar efter sig 

(Lodenius, 2011). Enligt Claudio (2007) har den billiga produktionen lett till att 

klädpriserna i butikerna sjunkit drastiskt och som följd har klädkonsumtionen ökat, 

speciellt kvinnor konsumerar och slänger alltmer kläder. Claudio (2007) menar vidare att 

de låga priserna gör att många konsumenter ser kläderna som engångsvaror. Slit och 

släng konsumtion av kläder har eskalerat och begreppet fast fashion har etablerats. Fast 

fashion jämförs med snabbmat och kännetecknar de företag och det mode som förser 

marknaden med mycket billiga och trendriktiga kläder som främst riktas mot unga 

kvinnor. Det handlar alltså om billigt mode som konsumeras i snabb takt för att 

konsumenten ska hänga med i de senaste trenderna (Claudio, 2007). 

 

I kontrast till den beskrivna utvecklingen på modemarknaden har många konsumenter 

börjat bli allt mer uppmärksamma på de etiska och miljömässiga konsekvenser som de 

billiga priserna ger. Konsumenter har börjat visa en allt mer positiv attityd till miljövänlig 

och etisk produktion, de har även börjat ge uttryck för en allt större oro för miljön (Choi, 

Lo, Wong & Yee, 2011). Eftersom medvetenheten om kläders påverkan på omvärlden 

har ökat har även efterfrågan på etiska och ekologiska kläder ökat. Det här är något som 

marknaden har börjat ta till sig och det finns indikatorer på att många av modebranschens 

aktörer håller på att förändra sina tillvägagångssätt mot mer hållbara perspektiv. 

Varumärket Nudies kommande denimkollektion kommer att vara helt ekologisk. Allt 

ifrån bomull till knappar och detaljer kommer att vara gjorda i ekologiska råmaterial 

(Habit, 2012). På en större skala har bland andra H&M, Gap och Walmart påbörjat ett 

samarbete, Sustainable Apparel Coalition, som går ut på att mäta kläders och skors 

påverkan på miljö och samhälle ur ett livscykelperspektiv. Produkterna ska få en siffra 

som indikerar hur bra de är ur ett hållbarhetsperspektiv (Habit, 2011). 
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Vidare tecken på att hållbarhetsfrågan tar mer plats hos viktiga aktörer i modebranschen 

är initiativet The Sustainable Fashion Academy, SFA, som har skapats till följd av 

bristande kunskap inom området hållbar utveckling. Svenska modeföretag, designers och 

högskolor har inte grepp om de verktyg som krävs för att kunna ta sig an ett hållbart 

perspektiv. Akademin vill lära ut hur sociala, ekologiska och finansiella mål kan 

integreras i verksamheten samt utreda vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som 

modedesigners kan stöta på vid satsning på hållbar utveckling. SFA vill även sprida 

kunskap som kan nyttjas av både detaljister, designers och lärosäten (Transit, 2012). 

 
Flera delar av modeindustrin har alltså påbörjat ett aktivt arbete för att möta efterfrågan 

på det gröna modet (Svensk handel, 2011). Med grönt mode, eller hållbart mode, syftar vi 

på framställning av kläder där hänsyn tas till en hållbar utveckling. Hållbar utveckling i 

sin tur kan definieras som “utveckling som baseras på miljömässiga och sociala 

betingelser som främjar mänsklig välfärd i obegränsad tid” (Thorpe, 2008 s. 12). Dagens 

utveckling ska alltså inte påverka kommande generationer negativt eller hindra deras 

tillväxt. Hållbar utveckling innefattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter 

som ska samspela och komplettera varandra (Regeringen, 2012). Modeindustrins aktörer 

och konsumenter påvisar att det finns ett intresse för hållbart mode men frågan är om 

området har fått tillräckligt stor uppmärksamhet för att omsätta ord till handling. 

1.2 Problemdiskussion 

Trots ökad medvetenhet kring hållbarhet så finns det svårigheter i att se hur stor den 

verkliga efterfrågan på grönt mode är. Den optimism som visats för ett hållbart 

köpbeteende har inte kommit att orsaka ett faktiskt beteende. Ett hållbart köp associeras 

enligt Markkula och Moisander (2011) med svåra och jobbiga aspekter. Konsumenten 

anser att det är mer tidskrävande och stressigt att handla hållbart. Forskning visar även att 

konsumenter säger sig vilja köpa hållbara kläder men i realiteten ändå väljer produkter 

utifrån andra faktorer som exempelvis pris (Creyer, 1997; Niinimäki, 2010).  Det finns 

ytterligare forskning som syftar till att få en förståelse för konsumenters beslut att handla 

från klädföretag som arbetar med ett socialt ansvar. Sambandet mellan konsumenters 

värderingar, kunskaper och attityder till grön konsumtion och deras intention att handla 

kläder från sådana företag har tidigare undersökts (Joergens, 2006; Niniimäki, 2010; 

Boulstridge & Carrigan, 2000; Dickson, 2000). Resultaten visar att respondenterna var 

medvetna om problemen men ändå inte baserade sina inköp på dem utan utgick snarare 

från produkten i sig.  Det finns alltså ett gap mellan konsumenters attityder och deras 

handlingar gällande konsumtion av hållbart mode. Det tycks vara så att konsumenter 

handlar kläder utifrån personliga skäl snarare än för att ta ett socialt ansvar. Kan det vara 

så att kunder låter sina estetiska preferenser och sin längtan efter förnyelse gå före etiskt 

och ekologiskt ansvarstagande? 

 
Frågan är vad gapet mellan attityd och handling kan bero på. Har konsumenter blivit 

bortskämda med marknadens låga priser eller är det okunskap om de effekter som 

modeindustrin har på miljön som är orsaken? Modekonsumenten exponeras hela tiden för 

nya trender och modets hastighet har blivit till en vana. Vad är det för typ av kund som 
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passar in i det hållbara modets “mall”, går det att konvertera inbitna fast fashion 

konsumenter till att shoppa grönt? Stora kedjor som H&M har haft ganska stora 

framgångar med sitt hållbara försök “concious collection”, som består av ekologiskt 

bomull och hållbara material (Stål, 2011). Det här tyder ändå på att det finns en vilja hos 

konsumenter att kunna handla nytt mode ofta men att också göra det med ett gott 

samvete. Antagligen gäller det att försöka tillmötesgå det konsumtionsmönster som råder 

där speciellt kvinnor köper mycket nytt mode. 

 
För att hjälpa de konsumenter som är villiga att handla hållbart finns det etiska 

märkningar och miljömärkningar. Aspers (2008) hävdar att konsumenten blir överöst 

med information som kan vara svårtolkad och därmed blir förvirrad vid inköp, han anser 

därför att det krävs en förenkling av märkningarna. Modeindustrin kanske tar för givet att 

de konsumenter som vill handla hållbart har en viss kunskap om miljöproblem och därför 

bör förstå märkningarna. Även om konsumenter är miljömedvetna i allmänhet så behöver 

det inte betyda att de har kunskap om miljöproblem som är relaterade till klädindustrin. 

Undersökningar visar att miljöhänsyn och hållbar klädkonsumtion inte nödvändigtvis har 

någon relation till varandra, det framkommer även att kunskap om just kläders 

miljöpåverkan är liten (Kim & Damhorst, 1998). Kanske finns det en uppdelning mellan 

den allmänna ekologiska kunden och den ekologiska klädkonsumenten. 

 
Om det nu finns ett intresse för att konsumera hållbart och företagen erbjuder sådant 

mode samtidigt som det finns märkningar för att vägleda kunderna, hur kommer det sig 

då att kunden säger en sak och gör en annan? Blundar klädkonsumenten för den mörka 

sidan av klädindustrin eller tycker hon att “tillräckligt” miljöansvar tas genom att handla 

rättvist producerad mat och ta tåget istället för bilen till jobbet? Kanske är det så att 

konsumtionsbeteendet förändras så fort idag att det hela tiden behövs ny forskning kring 

hållbart köpbeteende för att kunna främja en hållbar klädkonsumtion.  

1.3 Problemformulering 

Vilka är de bakomliggande orsakerna till gapet mellan unga svenska kvinnliga 

konsumenters attityder och handlingar gällande hållbart mode? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att identifiera bakomliggande orsaker till gapet mellan unga svenska 

kvinnliga konsumenters attityder och handlingar gällande hållbart mode. Målet är att 

bidra till befintlig forskning inom området och vår förhoppning är att resultatet kan 

förbättra bilden av hur marknaden ser ut i dagsläget. Genom att belysa köpbeteendet kan 

aktörer inom modebranschen förbättra sina strategier och sin marknadsföring av hållbart 

mode. 
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2 Metod 

För att kunna uppfylla studiens syfte har primärdata samlats in genom både kvalitativ och 

kvantitativ datainsamlingsmetod. Den teoretiska referensramen ligger till grund för båda 

metoderna. Undersökningarna består av en fokusgrupp och en webbenkät. Valet av en 

kvalitativ fokusgrupp föll på att vi ville hitta bakomliggande orsaker till gapet mellan 

unga svenska kvinnors attityder och handlingar gällande hållbart mode. Med hjälp av 

fokusgruppen kunde vi gräva fram tankar och åsikter som påverkar köpbeteendet samt få 

en djupare förståelse för orsakernas relevans för kunden. Den teoretiska analysmodellen 

gav fokusgruppen underlag för diskussion men gruppen i sig bidrog med förståelse för 

var tyngdpunkten bland orsakerna låg och därmed är den kvalitativa metoden studiens 

huvuddel. Vidare låg fokusgruppens resultat i samspel med analysmodellen till grund för 

den kvantitativa webbenkäten. Genom att använda oss av en kvantitativ del kunde vi 

sedan undersöka om fokusgruppens resultat stämde överens på en större population.       

 

Den kvantitativa metoden hjälper oss att validera resultatet från den kvalitativa metoden 

och ger kompletterande data om orsakerna till gapet som kan fördjupa vår förståelse. 

Fördelen är att den kvalitativa data som samlats in går att analysera på ett tolkande sätt 

samtidigt som den kvantitativa data kan analyseras på ett mer statistiskt sätt (Christensen, 

Andersson, Carlsson och Haglund, 2001). Eftersom att den kvalitativa metoden inte är 

mätbar eller kan behandlas statistiskt så kompletteras metoden med en kvantitativ del. 

Den kvantitativa metoden medför en typ av understöd till den kvalitativa metoden genom 

att bekräfta om resultatet från den kvalitativa undersökningen stämmer överens med flera 

deltagares åsikter. Valet att blanda datainsamlingsmetoder gör att studien visar en 

helhetsbild av problemet då den med hjälp av den kvantitativa metoden blir mer 

generaliserbar och valid eftersom resultaten stämmer på en större mängd av respondenter.  

 

Studien är främst deduktiv eftersom utgångspunkten har varit att testa befintlig teori 

vilket enligt Halvorsen (1992) är en förutsättning för deduktion. Problemformuleringen är 

framtagen efter genomförd litteraturgenomgång som ledde fram till vårt 

undersökningsområde. Empirin syftar till att bekräfta eller förkasta den teoretiska 

referensramens antaganden. Den teoretiska referensramen har legat till grund för empiri 

och analys och därför blev deduktion ett naturligt huvudsakligt angreppssätt för vår 

studie. Det förekommer också en del induktiva inslag i uppsatsen i form av den 

kvalitativa studiens undersökande karaktär. Enligt Halvorsen (1992) kännetecknas 

induktion av att empiri leder fram till teori. Studiens resultat bidrar till teorin genom att 

den tillför kunskap om vilka de viktigaste orsakerna till gapet är.  

2.1 Urval 

Inför genomförandet av undersökningarna har ett urval gjorts i flera steg ur den totala 

målpopulationen. Då målpopulationen var en väldigt stor grupp, unga kvinnor i Sverige, 

valdes i ett första steg unga kvinnor som studerar vid Högskolan i Borås ut och därmed 

gjordes ett bekvämlighetsurval. Det finns totalt sex institutioner på skolan och av dem 

valdes de två institutionerna Textilhögskolan (THS) och Handels- och IT-högskolan 

(HIT) ut. Valet föll på de här institutionerna eftersom de är relevanta för ämnet hållbar 
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klädkonsumtion på grund av kopplingen till textil och handel. Det andra steget i urvalet 

var därför strategiskt. Totalpopulationen efter de här stegen blev därmed alla kvinnor som 

studerar på THS eller HIT och anledningen till det urvalet var mycket beroende på att vi 

hade tillgång till register över studenterna via Ladok och att studien skulle bli hanterbar 

under den utsatta tidsramen. Utifrån den här totalpopulationen på 1877 stycken kvinnliga 

studenter gjordes sedan ett obundet slumpmässigt urval på 515 personer. Urvalet är 

representativt för unga kvinnor på Högskolan i Borås men på grund av urvalets storlek i 

förhållande till alla unga kvinnor i Sverige är det svårt att härleda resultatet till den totala 

målpopulationen och kan därmed inte ses som helt representativt. Då en högskola består 

av studenter med olika bakgrund har vi ändå fått en intressant och relevant grupp av 

respondenter som underlag för insamlingen av studiens data.  

 

Urvalet låg till grund för båda undersökningarnas val av respondenter. Inför den 

kvalitativa undersökningen mejlades en förfrågan om deltagande ut till urvalsgruppen. 

Via mejlen fick vi fram fyra respondenter men sedan började svaren att tryta och på 

grund av det fick vi fråga tre av våra kurskamrater. Urvalet för den kvalitativa delen av 

studien började med ett självurval eftersom att de tillfrågade själva fick bestämma om de 

ville delta. De sista tre respondenterna tillhör ett uppsökande urval eftersom att de 

tillfrågades personligen. Samtliga respondenter studerar på HIT eller THS och vi 

lyckades få en ganska jämn fördelning mellan institutionerna, fyra stycken från HIT och 

tre stycken från THS. Inför den kvantitativa undersökningen kontaktade vi urvalet via 

mejl med en förfrågan om deltagande. Totalt tillfrågades 515 personer om deltagande i 

den kvantitativa delen av studien. Även här förekom ett självurval och undersökningen 

fick därigenom 143 deltagare.  

2.2 Fokusgrupp 

Den kvalitativa metoden utgörs av en fokusgrupp eftersom vi eftersträvade en djupare 

förståelse för konsumenters intentioner och beteenden när det kommer till att handla 

hållbart mode. Anledningen till valet av fokusgrupp är att enligt Bryman och Bell (2011) 

kan diskussionen i gruppen utveckla en förståelse för varför deltagarna känner och tycker 

som de gör. Metoden ger respondenterna en chans till att föra ett djupare resonemang 

kring hållbara kläder och därmed “tvingar” de varandra till att argumentera för sina 

åsikter vilket ger en rättvis bild av vad deltagarna verkligen tycker och känner.  

 

Fokusgruppen bestod av sju kvinnliga studenter från HIT och THS, 

gruppsammansättningen var homogen på det sätt att alla deltagare var kvinnor och 

studenter vilket underlättade för hur diskussionen flöt på. Valet av en homogen grupp 

grundades på vikten av en miljö där alla vågar hävda sig och föra fram sin åsikt. Andra 

faktorer som främjar trivsel är den miljö som fokusgruppsmötet utspelar sig i 

(Christensen et al., 2001). Valet av lokal blev därför ett grupprum på Högskolan i Borås 

eftersom det erbjöd avskildhet för respondenterna. För att ytterligare bidra till en 

avslappnad och trevlig stämning samt visa vår tacksamhet till respondenternas 

medverkan bjöd vi på fika under mötet. 

 

Innan fokusgruppen utfördes utformades med hjälp av den teoretiska analysmodellen en 

ämnesguide (se bilaga I) som prövades på en testgrupp som bestod av vänner. Tidsbrist i 
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samband med svårigheten i att hitta respondenter till den ”riktiga” fokusgruppen gjorde 

att vänner fick ställa upp. Nackdelen med att använda sig av vänner är att de kanske inte 

vill uttala sig negativt men genom att testa ämnesguiden kunde vi ändå få fram huruvida 

ämnena gick att diskutera kring och om de var lättförståeliga. Efter testomgången 

redigerades ämnesguiden efter mottagen respons.  

 

Fokusgruppen påbörjades med att vi presenterade studiens ämne, syfte och oss själva. 

Vidare förklarade vi vår definition av hållbart mode och hållbar konsumtion samt 

klargjorde för att inga åsikter var rätt eller fel. För att kunna återge samtalet på bästa sätt 

spelade vi in mötet med hjälp av två diktafoner. För att undvika förvirring hos 

respondenterna hade vi i förväg bestämt att en av oss skulle agera moderator för gruppen 

och den andre skulle anteckna sådant som var intressant under samtalets gång. Efter 

utförd fokusgrupp transkriberades data skriftligt och transkriberingen användes sedan för 

att sammanställa resultatet. Vi valde att transkribera skriftligt eftersom vi lättare kunde se 

mönster och samband när vi hade fått ned allt på pränt.  

 

Sammantaget tror vi att upplägget gav deltagarna trygghet i situationen vilket ledde till en 

intressant diskussion. Samtalet flöt på bra och det fanns en dynamik i gruppen som gjorde 

att deltagarna vågade utrycka sina olika åsikter. Av de totalt sju deltagarna var det tre 

stycken som uppfattades som mer insatta i ämnet hållbar klädkonsumtion, två stycken 

som inte hade så mycket kunskap i ämnet och två stycken som låg någonstans 

mittemellan. Ståndpunkterna skiljde sig åt hos de olika respondenterna vilket skapade en 

diskussion som tycktes få dem att reflektera ytterligare över vad de sa. De personer som 

hade mer kunskap i ämnet var något mer drivande i samtalet men de övriga deltagarna 

visade ändå var de stod. Fokusgruppen genererade intressanta resultat och fångade 

viktiga tankar kring gapet mellan hållbara attityder och beteende gällande 

klädkonsumtion. 

2.3 Webbenkät 

Den kvantitativa delen av studien består av en webbenkät. Enkäten gav oss möjligheten 

att försöka mäta fokusgruppens resultat för att se om det stämmer överens på ett större 

antal personer som verkade var för sig och inte i grupp. Valet av webbenkät baserades på 

respondenternas möjlighet till att kunna svara i lugn och ro utan yttre påverkan när de 

själva har tid. Ytterligare en anledning till valet av just en webbaserad enkät grundades i 

att vi på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunde skicka ut enkäten till personerna i vår 

urvalsgrupp. Då enkäten såg likadan ut för alla respondenter var graden av 

standardisering för undersökningen hög. Frågorna var strukturerade och slutna med ett 

eller flera svarsalternativ (se bilaga II) och på några av dem gavs det möjlighet för 

respondenterna att fylla i “Annat”. Möjligheten till ”Annat” gavs för att deltagarna skulle 

känna att de kunde svara sanningsenligt och att det fanns alternativ som passade in på alla 

respondenter (Christensen et al., 2001). Innan webbenkäten skickades ut testade vi den på 

våra vänner för att försäkra oss om att frågorna gick att förstå. Testomgången 

genomfördes även för att se hur lång tid det tog att genomföra enkäten, det tog cirka tre 

minuter. Vi ville veta hur lång tid den tog att genomföra för att kunna locka möjliga 

deltagare med en undersökning som inte var allt för tidskrävande. Tanken med en enkät 

som gick att besvara snabbt var att öka svarsfrekvensen. Utifrån testomgången 
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förtydligade och förenklade vi vissa frågor och svarsalternativ efter mottagen kritik. Det 

var viktigt att frågorna var lätta att förstå och svara på för att deltagarna skulle slutföra 

hela enkäten.  

 

Enkäten skickades ut via mejl till urvalsgruppen och bestod av sammanlagt tio stycken 

frågor. Resultatet från fokusgruppen och den teoretiska referensramen låg till grund för 

utformningen av frågorna. Viktiga delar från både fokusgruppen och analysmodellen (se 

figur 3.1) behandlades i enkäten. Som verktyg för utformningen av enkäten använde vi 

oss av surveymonkey.com som är ett företag som erbjuder webbaserade frågeformulär 

och enkätprogram. Genom att använda oss av surveymonkey.com kunde vi lätt utforma 

och skicka ut enkäten samt samla svar på ett smidigt sätt. 

 

Enkäten var öppen för svar i åtta dagar och skickades ut till 515 personer. Av de 515 

mejladresserna var det 26 som inte längre var i bruk vilket ledde till en övertäckning i 

urvalsramen, alltså var det 489 personer som erhöll webbenkäten. Efter ungefär halva 

tiden började svarsfrekvensen stagnera och därför skickades en påminnelse ut till hela 

urvalet. Totalt genererade webbenkäten 143 svar och av de 143 svaren var det 138 

stycken som slutförde enkäten. Svarsfrekvensen är därmed 29 procent vilket var 

tillfredsställande eftersom enkätens resultat bidrog med relevant data och tydliga 

mönster. De personer som valde att inte slutföra enkäten tror vi kan ha påverkats av att 

ämnet kan kräva ett visst intresse för kläder och hållbarhet. En anledning till bortfallet 

kan vara att urvalet består av studenter, många studenter har i slutet av terminen mycket 

att göra i skolan och blir samtidigt tillfrågade att delta i många undersökningar vilket kan 

göra att alla inte hade tid eller ork till att besvara enkäten. 

2.4 Studiens tillförlitlighet 

Den kvalitativa metoden kan ses som trovärdig för att den speglar åsikter angående 

hållbar klädkonsumtion som faktiskt finns hos vissa konsumenter. Fokusgruppen bidrar 

med relevanta aspekter eftersom att deltagarna hade liknande åsikter angående problemen 

kring hållbar klädkonsumtion. Vi finner det ganska osannolikt att gruppens tankar skulle 

skilja sig radikalt från allmänhetens. För att öka trovärdigheten av studien var vi 

noggranna med att redovisa vårt tillvägagångssätt samt försökte att undvika att färga 

resultatet för mycket utifrån oss själva. En del i arbetet med att försöka agera objektivt 

var att vi inte lade oss i gruppdiskussionen, genom att vi höll oss utanför gruppen kunde 

vi undvika att påverka deltagarnas åsikter för mycket.  

 

En brist med den kvalitativa undersökningen är att endast en fokusgrupp utfördes. Om 

fler fokusgrupper hade genomförts hade resultatet möjligen sett annorlunda ut men 

eftersom att vi även genomförde en enkätstudie anser vi ändå att det räckte med en 

fokusgrupp. På grund av studiens tidsram och svårigheten i att finna respondenter valde 

vi att utföra en grundligt utförd fokusgrupp. När en förfrågan för att finna respondenter 

till en fokusgrupp sänds ut kan det vara så att de som anmäler sig för att delta är väldigt 

engagerade personer som har mycket att säga i ämnet. Risken blir då att fokusgruppen 

består av en del personer med väldigt starka åsikter vilket kan hämma andra deltagare så 

att de inte kommer till tals. Under grupptillfället försökte vi skapa en trevlig atmosfär där 

alla deltagarna skulle våga hävda sig för att undvika att någon skulle hamna i skymundan. 
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Trots påtalade brister förde fokusgruppen fram bra diskussioner som gav oss intressant 

och relevant data. 

 
Den kvantitativa metodens reliabilitet kan ifrågasättas eftersom webbenkäten försöker 

fånga föränderliga faktorer som deltagarnas åsikter och värderingar. Det kan därför vara 

svårt att uppnå samma resultat vid upprepade mättillfällen. Eftersom att flera av frågorna 

kan tolkas på olika sätt så finns det en risk för att respondenten inte förstår frågan så som 

den var tänkt att bli förstådd. Det blir då en skillnad mellan vår tolkning och 

respondentens intention. Genom att öppet redovisa enkätfrågor och svar blir studien 

transparent och därmed ökar graden av tillförlitlighet. Det kan hävdas att studien är 

generaliserbar, men bara till en viss del eftersom urvalet inte är helt representativt för 

unga svenska kvinnor. Studien kan däremot sägas uppnå viss analytisk generaliserbarhet 

eftersom att urvalet representeras av en intressant grupp respondenter. Webbenkäten hade 

ett visst bortfall men vi är nöjda med svarsfrekvensen eftersom enkätundersökningen inte 

är huvudmetod för undersökningen. Antalet svar på enkäten var tillräckliga för att visa på 

ett samband mellan de två metodernas resultat.  

 

Kombinationen av en kvalitativ och en kvantitativ datainsamlingsteknik bidrar till en 

ökad validitet eftersom triangulering ger en helhetsbild av undersökningsområdet. 

Triangulering kan även bekräfta huruvida undersökaren har förstått de olika resultaten 

rätt. Om båda metoderna visar på samma sak kan tolkningen bekräftas och visa på att 

inga större missförstånd uppstått. Kombinationen av metoder kan även lyfta fram ny, 

relevant, data som den ena eller andra undersökningsmetoden missade. Triangulering är 

även ett bra verktyg för att öka validitet och reliabilitet (Bryman & Bell, 2011). En fördel 

med triangulering är att metoderna kompletterar varandra genom att tillföra olika data 

samt bekräfta respektive resultatdel. Webbenkäten ökar även fokusgruppens validitet och 

generaliserbarhet då den bekräftar gruppens resultat på en större mängd individer.  

 

De referenser som använts i inledningen är tagna från kända hemsidor, böcker, 

branschtidningar samt från etablerad forskning. Innan användning har referenserna 

granskats genom att vi noga tittat på hur aktuella källorna är samt vem som står bakom 

dem. I metodkapitlet har vanligt förekommande samhällsvetenskaplig metodlitteratur 

använts. Även den teoretiska referensramen bidrar till studiens tillförlitlighet eftersom 

den endast bygger på vetenskapliga artiklar. Källorna har granskats på ett kritiskt sätt, vi 

har varit noga med att undersöka om valda artiklar är publicerade i etablerade tidskrifter 

och om artiklarnas författare är frekvent citerade i andra studier. Trots att använd 

forskning inte är utförd i Sverige så är den ändå etablerad och tillämpbar här. 
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3 Teoretisk referensram 

Undersökningar påvisar att konsumenter med god attityd gentemot hållbara produkter 

inte nödvändigtvis handlar hållbart. Roberts (1996) menar att orsakerna till att 

konsumenters beteende inte stämmer överens med deras attityd kan variera från pris till 

förvirring och bekvämlighet. Även Niinimäki (2010) undersöker orsakerna till gapet 

mellan hållbar attityd och hållbart beteende. Hennes studie visar att konsumenter låter de 

estetiska behoven företräda de etiska eftersom tillgängligheten av etiskt mode är låg. Det 

etiska mode som finns, menade respondenterna, var för dyrt och för svårt att få tag på 

men de behöver också mer kunskap för att kunna agera etiskt. Majoriteten av 

respondenterna i studien visade positiva attityder till att köpa etiskt mode så länge det var 

estetiskt och prismässigt jämförbart med annat mode, en stor del av deltagarna hade 

dessutom ofta etiska aspekter i åtanke när de handlade kläder. Forskningen visar även på 

att personer med ett högre etiskt engagemang värderar miljövänliga material i kläderna 

högre än att genom klädköpet förnya sitt utseende. Joergens (2006) kommer också fram 

till att det finns ett gap mellan attityd och handling när det kommer till hållbar 

klädkonsumtion. Hennes forskning visar på att konsumenten tycker att det är svårt att 

handla hållbart och att det är svårt att undvika oetiska produkter. Även här identifierades 

orsaker som låg tillgänglighet och dåligt utbud som inte passade deras estetiska 

preferenser. 

3.1 Externa faktorer som påverkar hållbar konsumtion  

En bidragande orsak till att grön konsumtion inte prioriteras är materialismens påverkan 

på köpbeteendet. Idag förknippas materialistiska konsumenter i hög grad med 

konsumtion av produkter med hög energiförbrukning som exempelvis hemelektronik och 

bilar. De materialistiska respondenterna fäster mindre vikt vid att ta miljövänliga 

köpbeslut eller ändra sitt konsumtionsbeteende. Miljövänliga konsumenter däremot 

lägger inte samma vikt vid ägodelar som drar mycket energi (Gatersleben, White, 

Abrahamse, Jackson & Uzzell, 2010). I sin forskning kommer Gatersleben et al. fram till 

att respondenternas drivkraft är både materialistisk och miljövänlig, vilket kan skapa en 

viss problematik i köpbeslutet då deras värderingar och handlingar skiljer sig åt. 

Respondenter som vill agera mer miljövänligt uppger att de avser att minska sin 

energiförbrukning genom att köpa energisnåla produkter men att de inte har några planer 

på att försöka konsumera mindre. I studien beskrivs komplexiteten mellan materialistisk 

och miljövänlig konsumtion. Trots att kunden har miljön i åtanke i sin konsumtion och 

vill minska åtgången på energi och material genom att handla miljövänliga produkter 

finns samtidigt det materialistiska begäret där och lockar till att konsumera mer, vilket i 

sin tur påverkar miljön negativt (Gatersleben et al., 2010). I många av världens 

industriländer är det invånarnas konsumtion av olika varor och tjänster som driver den 

negativa miljöpåverkan. För att möta den höga efterfrågan har produktionstakten ökat 

vilket leder till påfrestningar på miljön. Witt (2011) menar därför att det krävs en 

övergång till mer miljövänliga konsumtionsmönster för att kunna bromsa de negativa 

konsekvenserna på miljön. Inom klädbranschen har affärsstrategin fast fashion tillämpats 

av många kedjor för att möta konsumentens efterfrågan på billig och trendigt mode. Med 

hjälp av strategin kan klädföretag snabbt anamma nya trender och effektivt få ut plaggen 
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på marknaden. I den snabbt föränderliga modevärlden kan fast fashion ge en 

konkurrensfördel eftersom konceptet driver fram hög konsumtion och stor efterfrågan 

(Choi, Liu, Liu, Mak & To, 2010). Utbudet av billiga och moderiktiga kläder ses som en 

bidragande orsak till gapet mellan beteende och attityd vid hållbar konsumtion. De 

lättillgängliga fast fashion plaggen gör att konsumenten blir förvirrad och får honom eller 

henne att bryta från sina värderingar när köpbeslutet ska tas (Niinimäki, 2010). 

3.2 Ursäktande faktorer som påverkar hållbar konsumtion  

Många konsumenter hävdar att de försöker undvika att handla från oetiska företag men 

de flesta agerar inte därefter. Eckhardt, Belk och Devinney (2010) undersöker på vilket 

sätt konsumenter resonerar och hur de slutligen berättigar sitt beslut att handla oetiskt. 

För att kunna förstå och utreda beteendet gällande etisk konsumtion går författarna in på 

fenomenet ursäkter. Marknadens utbud av etiska produkter i samband med en god attityd 

gentemot etisk konsumtion borde göra det lätt för konsumenter att handla schysst men att 

välja etiska produkter kan innebära ett högre pris, en mer tidskrävande köpprocess samt 

att konsumenten måste sluta köpa vissa, mer populära, varumärken. Därför finns det en 

möjlighet att konsumenter väljer att blunda för dåliga arbetsförhållanden och dålig 

miljöpåverkan. För att rättfärdiga sitt beteende hittar konsumenten sedan på ursäkter för 

sitt beteende, eller väljer att förneka det. I studien identifierar forskarna tre resonemang 

som konsumenter använder för att motivera sitt oetiska beteende. Ekonomisk rationalism 

innebär att kostnaden för produkten går före alla andra faktorer och konsumenten 

berättigar sitt agerande med att de sparar pengar. Det andra resonemanget, institutionellt 

beroende, förskjuter ansvaret från den egna personen till myndigheter, företag och 

frivillig organisationer. Konsumenten hävdar att lagar och regleringar bör förhindra 

problemet med oetiska produkter, om en vara finns tillgänglig och är laglig på marknaden 

bör den vara okej att inhandla. Även om konsumenten anser att ett visst förfarande är fel 

så är det inte konsumenten som ska hantera problemet. Den tredje typen av resonemang 

är utvecklande realism. Deltagarna som tänker i de banorna menar att en viss grad av 

omoral krävs för att nå ekonomisk tillväxt. I ett visst skede av ett lands utveckling 

fungerar världen på ett visst sätt, låga löner och dåliga arbetsförhållande betecknas alltså 

som ”en hållplats” mot bättre förhållanden. Eckhardt, Belk och Devinney (2010) menar 

att resultatet kan hjälpa till att bryta det rådande konsumtionsmönstret av oetiska 

produkter. Kunskapen om de olika resonemang som förs för att motivera oetiskt 

handlande kan användas för att hitta alternativ som tilltalar de olika grupperna.  

 
I en annan studie identifierar Blake (1999) två faktorer, en individuell faktor och en 

ansvarsbetonad faktor, som hinder för ett miljömässigt beteende. Den individuella faktorn 

innebär att personliga attityder påverkar beteendet. En person som inte intresserar sig för 

miljöfrågor kommer inte heller att agera miljömässigt. Ansvarsfaktorn går ut på att 

människor känner att miljöproblemen inte är deras ansvar och individen lägger över 

ansvaret på myndigheter eller miljögrupper. Här kan även förklaringar som att en enda 

persons agerande inte löser något förekomma, människor utvärderar alltså vilka möjliga 

konsekvenser deras handlingar kan få. De konsumenter som deltog i en studie av 

Joergens (2006) menade att de inte får någon riktigt chans till att köpa etiskt eftersom 

majoriteten av kläderna som finns tillgängliga på marknaden produceras i 
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utvecklingsländer. Respondenterna menade också att kunskap om vilket land plagget 

producerats i inte säger något om vilka förhållande som råder inom produktionen. Vidare 

visar studien att etiska frågor inte har någon betydande påverkan på konsumentens 

köpbeteende. Konsumenten bryr sig inte heller om huruvida kemikalieanvändning vid 

produktion påverkar arbetarnas hälsa så länge kemikalierna inte påverkar konsumenten 

själv. 

 

Boulstridge och Carrigan (2000) har undersökt om konsumenterna känner till företagens 

etiska och ekologiska agerande och vilka ageranden som i sådana fall är viktiga för 

kunden. Forskningen visar att många av respondenterna inte hade så stor medvetenhet om 

olika storföretags arbete med socialt ansvar och det i studien finns en uppfattning om att 

sådant arbete mest var till för att få företagen att framstå i ljus dager för att öka 

försäljningen. Resultatet tyder på en bristande tilltro inför företagens ansvarstagande från 

konsumenters sida. Konsumenter anser att företagens agerande, bra eller dåligt, inte 

spelar någon större roll i deras köpbeslut. Även Carrigan och Attalla (2001) kommer fram 

till att även om konsumenterna är medvetna om ett företags undermåliga sociala 

ansvarstagande påverkar den vetskapen dem ändå inte till bojkott. Studien visar på en 

viss cynism hos kunder gentemot företagen och att djurs rättigheter kan spela in i deras 

köpbeslut i högre grad än arbetares rättigheter. Respondenterna i studien uppgav att de 

kände en slags hjälplöshet inför att påverka företagen genom att själva förändra sitt 

köpbeteende. 

3.3 Praktiska faktorer som påverkar hållbar konsumtion  

Det har framkommit att kunskap om modeindustrins miljöpåverkan inte har någon 

betydande relation till allmän miljömedvetenhet (Kim & Damhorst, 1998). I forskning av 

Brosdahl och Carpenter (2010) undersöks huruvida konsumenters kunskap om 

textilindustrins miljöpåverkan och allmänna miljöhänsyn har någon effekt på det faktiska 

köpbeteendet. Resultatet visar att kännedom om textilindustrins miljöpåverkan inte 

påverkade köpbeteendet i någon större utsträckning men däremot hade den allmänna 

miljöomsorgen och mer generell kunskap om miljöfrågor ett positivt inflytande över ett 

mer hållbart köpbeteende. Författarna menar att kunskap kan fungera som en påverkande 

faktor gällande ett ekologiskt köpbeteende och att mer information bör spridas angående 

modeindustrins miljöpåverkan för att uppnå en mer hållbar klädkonsumtion. En större 

förståelse för på vilket sätt klädproduktionen påverkar miljön kan leda till att 

konsumenten tar ett större ansvar och gör ett mer medvetet val vid köptillfället. I 

diskussionen menar även författarna att det är viktigt att utbilda konsumenten i på vilket 

sätt de bidrar och hur de faktiskt ”hjälper till” när de väljer mer hållbara alternativ. Även 

Connell (2011) hävdar att kunskap är en förutsättning för ett miljövänligt beteende och 

hävdar att konsumenter behöver mer produktinformation om kläders tillverkningsprocess, 

distributionssätt och koldioxidutsläpp. Det krävs mer kunskap om kläders livstidscykel 

och plaggens totala effekt på miljön. Studien efterlyser även mer marknadsföring om var 

ekologiska plagg finns tillgängliga och bättre märkning av kläder som kan hjälpa 

konsumenten att ta ett miljövänligt beslut (Conell, 2010). Niinimäki (2010) framhäver 

också att konsumenten anser att tillgängligheten är för låg för att hon ska kunna handla 

hållbart.  
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Enligt Creyer (1997) förväntar sig klädkonsumenter att företag tar ett eget ansvar 

gällande hållbarhet. Studien visar på att den etiska aspekten har en påverkan på attityden 

till klädkonsumtion och respondenterna säger sig vara villiga att betala mer för etiska 

produkter. Trots det medger respondenterna att de handlar av oetiska företag på grund av 

bättre priser. Även Boulstridge och Carrigan (2000) tar upp pris som betydande vid ett 

köp. Så länge priset är rätt så bryr sig inte konsumenten om företagens sociala 

ansvarstagande. Blake (1999) menar även att konsumenter uppfattar det som mer 

tidskrävande att handla ekologiskt mode. Eftersom tillgängligheten av grönt mode är 

lägre än tillgängligheten på vanliga kläder så tar det också mer tid för konsumenten att 

hitta ekologiska klädalternativ. Vidare sammanfattar Blake att tidsbrist, brist på pengar 

och brist på kunskap ofta förhindrar ett miljömässigt beteende trots goda avsikter och 

attityder. 

3.4 Estetiska faktorer som påverkar hållbar konsumtion  

Genom att ta reda på vad som anses viktigt för kunden vid ett köp av hållbara kläder och 

att undersöka hur viktigt det är att kläderna speglar personens inre letar Niinimäki (2010) 

anledningar till gapet. En stark anledning är att det hållbara modet ofta förknippas med en 

viss stil och estetik som inte attraherar den breda marknaden. Forskningen tyder på att 

tillverkarna av ekologiskt mode inte fullt ut vet vad konsumenterna efterfrågar rent 

designmässigt. Niinimäki menar att designprocessen av etiskt- och ekologiskt mode 

måste förändras. Om modeföretag kan skapa ekologiska kläder som tilltalar en bredare 

grupp av konsumenter så finns det en stor chans att allt fler skulle handla hållbart mode. I 

stort sett alla av respondenterna i studien uppgav att de i framtiden kan tänka sig att 

minska sin påverkan på miljön genom att köpa plagg av bättre kvalitet med längre 

livslängd till ett högre pris. I studien undersöks olika faktorer som påverkar konsumenten 

inför köpbeslut. Faktorer som tas upp är bland annat vilket behov som ligger bakom 

köpintentionen, äkta behov eller behov av att förnya sitt utseende. Vidare undersöks 

faktorer som handlar om klädernas kvalitet, utseende, design, trendgrad och varumärke. 

Resultatet visar att för de flesta medverkande spelade estetik en stor roll vid köpbeslutet. 

Även passform, kvalitet, färg, hur pass bra kläderna passar in i den befintliga garderoben 

och ett äkta behov av nya kläder värderas högt av respondenterna när de ska handla 

kläder. Slutsatsen av studien är att bara när plaggen i sig är attraktiva för kunden kan 

hållbarhet addera värde och avgöra köpbeslutet (Niinimäki, 2010).  

 
Faktorer som anses viktigare än hållbarhet för konsumenten är kvalitet och igenkänning 

av varumärket. Respondenterna i Boulstridge och Carrigans studie uppgav att de hade 

svårt att bojkotta ett företag så länge de attraherades av företagets utbud (Boulstridge & 

Carrigan, 2000). Vidare visar forskning att konsumenter använder sig av kläder med 

specifika varumärken för att utrycka sig själv. Varumärket ska spegla konsumentens 

personlighet och varumärkets image måste stämma överens med den egna självbilden. 

Förändringar i köpmönster kan ske utifrån hur konsumenten vill uppfattas och vilka 

varumärken hon vill bära. Det är troligt att en ung person som har ”fastnat för ett 

varumärke” är lojala till just det varumärket under flera års tid (Evans, 1989). Därför kan 

varumärket i sig påverka om konsumenten väljer att handla hållbart (Niinimäki, 2010). 
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3.5 Analysmodell 

Utifrån redovisad forskning har vi tagit fram olika kategorier med faktorer som kan vara 

orsaken till gapet mellan hållbar attityd och hållbart beteende gällande klädkonsumtion. 

Vi har utformat en analysmodell (se figur 3.1) som ska fungera som ett verktyg för 

analysen av studiens resultat.  

 

 

Figur 3.1 Analysmodell - Orsakande faktorer till gapet mellan hållbar attityd och handling. 

 

Tanken är att modellen ska hjälpa oss att strukturera upp och analysera 

undersökningarnas resultat. Modellen kan även utesluta irrelevanta faktorer som inte 

påverkar gapet vilket kan vara intressant information för vidare forskning då den kan 

fokusera på mer relevanta faktorer. Vidare har analysmodellens faktorer bidragit vid 

utformningen av den ämnesguide och den enkät som använts i studien. 

Undersökningarnas resultat kan pröva huruvida deltagarnas åsikter stämmer överens med 

teorin.  

 
Den första kategorin, externa faktorer, behandlar de faktorer som påverkar gapet i ett mer 

samhälleligt perspektiv (se figur 3.1). Materialism innebär att konsumenten upplever en 

konflikt mellan miljövänliga värderingar och begär efter mer ägodelar vid köpbeslutet. 

Habegäret driver i sin tur upp efterfrågan på varor och tjänster vilket ökar produktions- 

och konsumtionstakten. Trots att konsumenten har miljön i åtanke vill hon inte förändra 

sitt konsumtionsmönster och materialistiska värderingar styr över köpbeslutet. Även fast 

fashion påverkar gapet då strategin erbjuder nya trender i snabb takt. Den stora tillgången 

till billigt mode gör kunden förvirrad vilket även det kan påverka henne att se bortom 

sina eventuella miljömässiga värderingar. 

 
Under ursäktande faktorer finns vanliga bortförklaringar som konsumenten använder för 

att rättfärdiga sitt icke-hållbara beteende (se figur 3.1). Kunden har en tendens att 

förskjuta ansvaret för hållbart beteende till myndigheter och organisationer. Genom att 

hävda att reglering bör styra vilka produkter som är okej att inhandla slipper 

konsumenten ifrån det egna ansvaret. Konsumenten menar också att en enda persons 
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agerande inte kan göra någon större skillnad och därför bör ansvaret inte ligga på den 

enskilda individen. En annan förekommande ursäkt är att företagens hållbara agerande 

bara är till för marknadsföring och för att öka försäljningen. Det här skapar en misstro 

gentemot företagen vilket gör att konsumenten inte handlar hållbart då de inte litar på att 

produkterna faktiskt är hållbara och därmed inte ser någon anledning i att förändra sitt 

köpmönster. Ytterligare en ursäkt är att alla kläder ändå tillverkas i samma länder. 

Konsumenten menar att vetskapen om vilket land kläderna tillverkas i inte säger något 

om produktionsförhållandena. Eftersom klädtillverkning ofta sker i utvecklingsländer är 

det inte västvärldens sak att styra exempelvis arbets- och miljöförhållanden i andra 

länder. Icke-hållbara beteenden ursäktas med att förhållandena i utvecklingsländerna är 

nödvändiga för tillväxt.  

 

I kategorin praktiska faktorer ryms sådana faktorer som rör konsumentens praktiska 

anledningar till att inte handla hållbart mode (se figur 3.1). Antagandet att konsumtion av 

hållbara kläder är tidskrävande gör att kunden drar sig för att handla hållbart på grund av 

tidsbrist. Även pris är bidragande till det icke-hållbara beteendet eftersom priset är såpass 

viktigt för ett köp. Så länge icke-hållbara produkter har ett lägre pris kommer 

konsumenten att välja dem framför hållbara alternativ. Brist på kunskap om 

klädindustrins påverkan på hållbarhet bidrar till gapet. Genom att sprida kunskap om på 

vilket sätt det hjälper att köpa hållbara plagg kan en mer hållbar klädkonsumtion uppstå. 

En annan praktisk faktor är tillgänglighet eller snarare bristen på den. Eftersom 

tillgängligheten är låg kan inte konsumenten alltid välja hållbara alternativ.  

 
Estetiska faktorer innefattar utseendemässiga orsaker till gapet (se figur 3.1). Det hållbara 

mode som finns stämmer i regel inte överens med kundens estetiska preferenser. Det 

efterlyses högre modegrad och ett snyggare utförande av hållbara kläder för att de ska bli 

attraktiva på marknaden. Det krävs också hög kvalitet, bra passform och att plaggen är 

komfortabla för att öka försäljningen av hållbara alternativ. Eftersom det har visat sig att 

varumärket har en stor betydelse för köp av kläder så kan varumärkets utbud av hållbara 

alternativ påverka kunden positivt. Valet ligger därmed inte på hållbarhet utan snarare på 

vilket varumärke som föredras av kunden.  
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4 Resultat 

Resultatet bygger på det fokusgruppsmöte och den webbenkät som genomfördes för 

studien. Respondenterna i båda undersökningarna kännetecknas av att de är kvinnliga 

studenter vid Handels- och IT-högskolan samt Textilhögskolan i Borås. Först kommer vi 

att redogöra för fokusgruppens diskussion och sedan för webbenkätens svar. Den 

ämnesguide som användes vid fokusgruppen återfinns i Bilaga I och hela webbenkätens 

utformning finns i Bilaga II.  

4.1 Fokusgrupp 

Diskussionen påbörjades med ett samtal kring vilka faktorer som generellt är viktiga vid 

klädinköp. Deltagarna framhävde främst kvalitet och utförandet, de flesta gick helt enkelt 

på om plaggen var snygga eller inte. Även priset var viktigt på grund av den ekonomiska 

situationen som student men även i förhållande till plaggets kvalitet. Beroende på 

bakgrund rådde det lite olika uppfattningar angående kvalitet, de som studerade på 

Textilhögskolan pratade mer om textila fibrer och konstruktion av plaggen medan 

studenterna från institutionen Handels- och IT-högskolan mer kände på plaggen och 

bedömde dem därefter. För många av deltagarna var varumärket mycket viktigt och 

styrande i köpprocessen, passform och stil påverkade också klädinköpet. Respondenterna 

funderade mycket kring sambandet mellan kvalitet, varumärke och pris. Uppfattningen 

var att fina varumärken med höga priser på sina produkter inte nödvändigtvis innebar hög 

kvalitet. De menade att konsumenter i många fall fick betala mer för varumärket och inte 

för kvaliteten:  
 

Jag kollar mer på materialet än på varumärke och pris för att 

bedöma kvalitet. För det är många gånger som till exempel 

Acnes grejer som jag har köpt har gått sönder men de kan ta 

priser som 2000-3000 kr... (Michaela, 22)  

4.1.1 Allmänna attityder kring hållbart mode 

Samtalet föll in på allmänna åsikter om hållbart mode och det framkom att deltagarna 

förknippade hållbart mode med tråkig design och dåligt utbud. De flesta hade mest stött 

på hållbart mode i form av basplagg i ekologiskt bomull och hade en uppfattning om att 

hållbara plagg inte var så spännande. De associerade även hållbarhet med plagg som 

faktiskt håller länge och som går att ta fram igen efter ett par år i garderoben. En 

uppfattning var att kvalitet och hållbarhet går hand i hand eftersom att ett plagg bara går 

att bevara under en längre tid om det har hög kvalitet. Information om var hållbart mode 

finns tillgängligt och om modeindustrins sociala och miljömässiga påverkan menade 

deltagarna fanns men att de var tvungna att leta efter den. De tyckte inte att informationen 

var påtaglig eller särskilt synlig men det kunde bero på att de flesta inte letade efter 

informationen. Den information som nått deltagarna kom ifrån nyheter via TV och 

tidningar. Respondenterna tyckte att kunskapsnivån styrdes av intresse och viljan att själv 

söka upp information. Det fanns en uppdelning i gruppen mellan de som hade ett större 

intresse för hållbart mode och de som inte var så insatta eller intresserade. Även här var 

det viss skillnad på grund av vilken institution deltagarna gick på, de som gick på 
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Textilhögskolan hade fått med sig en del kunskap därifrån. Deltagarna visste att det finns 

information att tillgå via internet men även här gäller det att konsumenten själv tar första 

steget. Det är också upp till konsumenten själv att hitta information om olika 

miljömärkningar och miljöcertifieringar som finns på marknaden. En respondent 

sammanfattade:  
 

Det känns som att intressefördelningen är väldigt såhär 

uppdelad, de som är intresserade är väldigt intresserade men de 

allra flesta funderar inte så mycket och blir heller inte påminda 

för det står ingenstans. (Julia, 24)  

4.1.2 Misstro gentemot hållbara initiativ 

Gruppen pratade om de stora klädföretagens hållbara försök eller insatser exempelvis 

H&Ms “Concious Collection” som består av hållbara plagg. Trots positiva attityder till 

design och utförande så fanns det en tydlig misstro mot storföretagens miljöarbete. 

Främst ifrågasattes begreppet hållbarhet i relation till företagens affärsidé, deltagarna 

reflekterade kring om det verkligen går att föra samman snabbt och billigt mode med 

hållbarhet. Eftersom att de hållbara alternativen är lika billiga som kedjornas vanliga 

alternativ började deltagarna resonera kring hur det gick ihop. De undrade var företagen 

skar ner på kostnader för att kunna sälja plagg med ekologiska material till så låga priser. 

Klädkedjornas agenda är att sälja mycket slit och släng varor och respondenterna antog 

att samma koncept råder kring de hållbara kollektionerna vilket gjorde att de som 

konsumenter blev irriterade: 
 

Jag kan nästan bli lite provocerad av att se att såhär stora kedjor 

har ekologiska serier, varför har de det egentligen? (Jessica H, 

26) 
 

Jag kan ifrågasätta Gina Tricot som har börjat med ekologisk 

bomull, det är väldigt uppenbart att det inte har något att göra 

med deras marknadsföringsstrategi eller deras sätt att driva sitt 

företag på överhuvudtaget. (Jessica J, 23) 
 

Vidare funderade gruppen kring orsakerna till kedjornas hållbara arbete och en 

respondent tog upp att arbetet med Corporate Social Responsiblity ofta är kopplat till 

marknadsföringsavdelningen. Det här skapade uppfattningen att hållbara kollektioner 

mest används i marknadsföringssyfte och att det blivit en trend från företagens sida, 

deltagarna var alltså skeptiska.  
 
Misstron riktades inte bara mot enskilda företag utan även mot olika märkningar och 

certifieringar som ska säkerställa etiskt och miljömässigt ansvarstagande. Deltagarna 

diskuterade vilka märkningar som går att lita på och de kom in på Fair Trade, under 

samtalets gång visade det sig att deltagarna trodde sig veta olika saker om vad 

märkningen står för. Det talades om att märkningen bara garanterade en viss del av 

produktionen, exempelvis togs kaffeproduktionen upp där Fair Trade inte ansvar för 

packning och rostning. Efterhand kom de fram till att de “inte ens litade på Fair Trade” 

och att det var svårt att ta ställning på grund av mängden aspekter att ha i åtanke: 
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Det är skitsvårt att ta ställning och jag tror att det är därför jätte 

många inte gör det. Det är så otroligt mycket information som 

man måste ta ställning till och det blir övermäktigt liksom. 

(Julia, 24)  

4.1.3 Tankar kring ett hållbart köpbeteende  

Under grupptillfället pratade respondenterna om olika svårigheter med att handla hållbart 

i dagens samhälle. Som unga kvinnor känner de sig hetsade till att hänga med i alla nya 

trender vilket i sin tur leder till att de köper kläder av sämre kvalitet och för att de vet att 

plagget kommer att slängas inom en ganska snar framtid. De har alla reagerat på hur 

snabbt trenderna avbyter varandra och att folk generellt byter kläder utifrån vad som är 

nytt. En av respondenterna är egentligen inte särskilt intresserad av att köpa kläder men 

hon känner av en typ av hets, att hon måste ha det senaste för att passa in. Kraven på 

förnyelse i samband med att de känner sig granskade försvårar valet att handla mer 

hållbart. De enades om att det allmänna beteendet angående shopping är det största 

hindret för en mer hållbar klädindustri: 
 

Att det liksom är vårt beteende som är största boven i dramat, 

det tror jag. (Jessica H, 26)  
 

Respondenterna pratade om att människor idag konsumerar mer än vad de behöver göra 

på grund av kommersialismen och att hållbarhet borde föras fram mer kommersiellt för 

att få konsumenten att lyssna och förstå. Det handlar inte längre om att handla kläder 

efter behov utan det handlar om en typ av begär, vi måste ha mer. Samtidigt tror ingen på 

att konsumenter överlag är beredda på att minska sin konsumtion vilket de menar behövs 

för att få köpbeteendet mer hållbart. De tror inte heller att klädföretagen skulle vara 

intresserade av att sälja mindre eller att sakta ned produktionshastigheten av trendiga 

plagg. Vidare beslutade de sig för att förbättringen måste påbörjas hos konsumenten och 

att var och en bör tänka över sitt eget beteende, när konsumenten förändrar sig måste 

klädföretagen följa efter: 
 

Det är ju konsumenten som måste förändra sig för att 

klädkedjorna ska förändra sig. (Michaela, 22) 
 

Trots att en del av respondenterna tänker på hållbarhet och miljö innan köptillfället så går 

pris och design före under själva inköpet. Många av deltagarna förklarade att även om de 

är medvetna om en del av klädindustrins negativa sidor så väljer de att blunda för det. De 

har lärt sig att stänga av information som kommer från TV och radio och att förtränga det 

som är obehagligt:  
 

Jag tänker på miljön hela tiden i alla situationer, jag mår dåligt 

över vad vi gör, men så går jag in på H&M och ser den tröjan 

som är så fin och bara kostar 199 kronor och som sitter så bra... 

och oj nu har jag den i min påse liksom... (Jessica H, 26)  



 

- 18 - 

4.1.4 Tankar om åtgärder mot en mer hållbar klädkonsumtion 

Efter att ha pratat mycket om den problematik som råder kring hållbart mode föll 

diskussionen in på möjliga förbättringsåtgärder. För att respondenterna själva skulle börja 

handla mer hållbara alternativ efterlyste de ett större utbud med snyggare design, bra 

kvalitet och fler varumärken:  
 

Vi måste ha en bredare efterfrågan och ett spektrum av design 

som passar alla. Så att det finns alternativ för alla, man ska inte 

behöva se ut som en övervintrad hippie. (Julia, 24)  
 

För att en del av deltagarna i gruppen skulle handla bättre alternativ ville de att deras 

favoritvarumärken skulle börja tillverka bättre kläder, de kunde inte tänka sig att byta 

bort vissa varumärken mot mer hållbara substitut. Alla var överens om att det krävs 

roligare och mer estetiskt tilltalande kläder, det behövs ett hållbart utbud av kläder som 

kan likställas med det vanliga utbudet. Respondenterna ville även ha mer lättillgänglig 

information för att kunna ta hållbara beslut. De mindre medvetna respondenterna 

behövde mer kunskap om vilka etiska och miljömässiga effekter klädindustrin ger för att 

kunna göra medvetna val. Som alternativ kunde ekologiska plagg märkas med en lapp 

som informerar om hur konsumenten hjälper och förbättrar miljön genom att köpa det. 

Deltagarna kände att de behövde hjälp att “vakna upp” vid köptillfället för att handla 

bättre alternativ. Exempelvis bilder eller någon typ av innehållsförteckning som tar upp 

olika aspekter från tillverkningen som tillverkningsland och restprodukter skulle kunna få 

dem att tänka till.  

 
Fokusgruppen eftersökte även garantier för att de hållbara alternativen verkligen är 

hållbara, så att de verkligen kan lite på tillverkaren. Förslagsvis tyckte de att en ny 

märkning som säkerställer att varan är miljövänlig och etisk borde införas och att 

företagen borde granskas externt. De diskuterade även fram lite hårdare metoder för att 

främja hållbarhet. De föreslog att företags hållbarhetsarbete borde regleras genom 

lagstiftning, de borde helt enkelt inte få sälja icke-hållbara alternativ. En annan möjlighet 

var att företagen själva inte ska ge konsumenterna något annat alternativ än att handla 

hållbart genom att endast erbjuda hållbara produkter.  

4.1.5 Sammanfattning 

Fokusgruppen visade att deltagarna inte handlar så mycket hållbara klädalternativ på 

grund av utbud och den allmänna åsikten var att hållbart mode är tråkigt och inte särskilt 

attraktivt. Aspekter som design och varumärke styrde valet av kläder och överskuggade 

hållbarhet. Ofta kunde billiga priser på trendiga plagg göra att respondenterna, vid 

köptillfället, valde att blunda för olika hållbara aspekter. De upplevde även att det som 

tjej kunde vara svårt att tänka på hållbarhet när det kommer till mode för att de känner en 

viss press på att gå i “rätt” kläder. Faktorer som kunde få respondenterna att välja 

hållbara alternativ var snyggare design, större utbud samt mer information. En del av 

deltagarna som var mindre kunniga i ämnet menade att de behövde mer kunskap för att 

välja hållbara alternativ. I kontrast visade sig ändå att deltagarna kände sig mätta på 

nyheter som tog upp frågan. Gruppen visade stor misstro mot stora klädkedjors hållbara 

arbete eftersom de inte tyckte att hållbarhet och snabb försäljning passade ihop. Vårt sätt 
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att konsumera pekades ut som ett stort problem där begäret efter det nyaste på marknaden 

styr inköpen. Det framkom även att deltagarna tyckte att det var svårt att handla hållbart 

på grund av all information de måste förhålla sig till, vad innebär exempelvis alla olika 

miljömärkningar. För att förändra klädmarknaden mot att bli mer hållbar föreslogs 

exempelvis lagstiftning, granskning av företags hållbara arbete och minskad konsumtion. 

4.2 Webbenkät 

Bland dem som svarade på webbenkäten studerar 78 stycken på HIT och 60 stycken på 

THS och det var 5 personer som inte uppgav vilken institution de studerar på (se bilaga 

III, tabell 1). Ur resultaten framgår att de faktorer som är viktigast för respondenterna när 

de handlar kläder i allmänhet är design följt av pris (se figur 4.1).  

 
Figur 4.1 Vilka faktorer som är viktigast vid klädköp, i antal och uppdelat per institution.  

Även klädernas kvalitet och komfort ses som relativt viktigt vid klädinköp men bara ett 

fåtal respondenter uppgav att varumärket eller förnyelse är viktigt för dem. Två av 

studenterna på THS svarade att det viktigaste för dem när de köper kläder är att 

materialet är miljövänligt och att plagget på minsta möjliga sätt ska påverka miljön och 

andra människor negativt. Bland studenterna på HIT var priset den viktigaste faktorn och 

på THS var det klädernas design som ansågs viktigast (se figur 4.1).  

 

På frågan ”Handlar du någon gång hållbart mode?” var det 81,2 procent av 

respondenterna som svarade Ja och 18,8 procent som svarade Nej. Av studenterna på 

THS svarade en tydlig majoritet på 98,3 procent att de någon gång handlar hållbart mode 

medan det bland studenterna på HIT var 67,9 procent som uppgav att de gör det (se 

bilaga III, tabell 2). För att ta reda på vad som hindrar respondenterna från att handla 

hållbart mode bad vi dem välja bland några alternativa anledningar. Resultatet visar att de 

främsta anledningarna till att inte handla hållbart var att utbudet anses vara för litet och 

att det är för dyrt (se tabell 4.1). Att de hållbara plaggen anses vara för tråkiga och att 

respondenten har för lite kunskap om hållbart mode var även de faktorer som påverkade 
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dem till att inte handla hållbart. Endast 18 personer av de totalt 142 svarande på frågan 

fyllde i alternativet ”Jag tror att företag endast använder ”gröna kläder” som 

marknadsföring”. 

 
Tabell 4.1 Faktorer som påverkar konsumenten att inte handla hållbart mode, i antal och procent 

 
 
För att i motsats till föregående fråga undersöka vilka faktorer som skulle få 

respondenterna att faktiskt handla hållbara kläder så ombads de fylla i vilka faktorer som 

skulle kunna få dem att göra det i större uträckning. Respondenterna angav att ett större 

utbud, billigare pris och snyggare design krävdes för att få dem att handla mer hållbart 

mode. Alternativen som tog upp att de varumärken konsumenten föredrar erbjuder 

hållbara kläder och att det krävs mer information fick lägre antal svar (se tabell 4.2). 
 

Tabell 4.2 Faktorer som påverkar konsumenten till att handla mer hållbart mode, i antal och procent 
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Utifrån webbenkäten kan vi utläsa att respondenterna tycker att en stor del av ansvaret för 

att öka den hållbara klädkonsumtionen ligger hos konsumenten, att hon själv måste 

ansvara för sina inköp. Jämte konsumenten anser respondenterna att företagen måste ta 

sitt ansvar genom att erbjuda hållbara produkter. En mindre del, 26,6 procent, av 

respondenterna menar även att myndigheter bör reglera utbudet på marknaden för att 

främja hållbara alternativ. I webbenkäten uppgav 55 personer av 139 svarande att de, 

trots att de känner till miljöindustrins negativa sidor, väljer att blunda för dem när de 

köper kläder (se bilaga III, tabell 3). 
 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna tycker sig ha en del kunskap om 

klädindustrins social- och miljömässiga påverkan. Av dem som svarade på enkäten var 

det 17,4 procent som angav att de har mycket kunskap, 66,7 procent angav att de har viss 

kunskap och 15,9 procent att de inte har någon kunskap alls. Beroende på vilken 

institution respondenterna går på varierar graden av kunskap och undersökningen visar 

att studenterna på THS har större kunskap än de på HIT (se figur 4.2).  

 
Figur 4.2 Graden av kunskap om klädindustrins påverkan, i antal och uppdelat per institution. 

 

För att främja den hållbara klädkonsumtionen tror respondenterna att det bästa sättet är 

att ge konsumenterna mer information om de problem som kommer med klädindustrin. 

Hela 70,3 procent av respondenter uppgav att information var den bästa åtgärden. Hälften 

av respondenterna uppger även att extern granskning av klädföretagens sociala arbete kan 

vara bra för att lyfta fram det gröna modet. En del av respondenterna tror att det krävs 

lagstiftning och några av dem lämnade kommentarer om att just lagstiftning är det enda 

sättet för att främja det hållbara modet. Att företagen enbart ska erbjuda hållbara 

alternativ och att konsumenterna bör bojkotta icke-hållbara alternativ sågs som viktiga 

åtgärder av 31,2 procent respektive 26,1 procent av respondenter (se bilaga III, tabell 4).  
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För att själva bidra till att främja hållbar klädkonsumtion uppgav 78,3 procent av 

respondenterna att de var beredda att konsumera mer hållbara klädalternativ och 42,8 

procent var beredda att konsumera mindre kläder över lag (se figur 4.3). 

 
Figur 4.3 Åtgärder som respondenten var beredd att vidta för att främja hållbar klädkonsumtion, i procent. 

4.2.1 Sammanfattning 

De viktigaste faktorerna för respondenterna när de handlar kläder var att designen och 

priset var rätt, men även kvaliteten och plaggens komfort hade en viss betydelse. När det 

kommer till det gröna modet uppgav en klar majoritet av dem som svarade på 

webbenkäten att de ibland handlar hållbara plagg. De främsta anledningarna till varför de 

inte konsumerar hållbara kläder var att utbudet är för litet och att kläderna är för dyra. 

Om utbudet var större, plaggen billigare och de dessutom hade en snyggare design skulle 

respondenterna konsumera mer hållbart. De flesta deltagarna i undersökningen tycker att 

ansvaret ligger både hos konsumenten och hos modeföretagen för att främja den hållbara 

klädkonsumtionen. Trots det var det nära hälften av respondenterna som uppgav att de 

blundar för problemen med klädindustrin även om de är medvetna om den negativa 

påverkan den medför. Studenterna vid THS har något större kunskap om problemen men 

överlag ansåg majoriteten av respondenterna att de är något insatta. Respondenterna 

menar att mer information till konsumenten är ett bra sätt att öka medvetenheten och 

därmed främja hållbart mode och många uppgav att de personligen var beredda att handla 

mer hållbara plagg eller dra ner på sin klädkonsumtion för att själva bidra till en mer 

hållbar utveckling.  
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5 Analys och diskussion  

Med utgångspunkt från den analysmodell som vi tagit fram utifrån den teoretiska 

referensramen (se figur 3.1) kan vi analysera de data som finns presenterad i föregående 

kapitel. Genom att stödja oss på vår teoretiska analysmodell kan vi på ett tolkande sätt 

arbeta med de data som studien genererat.  

5.1 Externa faktorer som påverkar gapet  

Prioriteringen av hållbar konsumtion påverkas av komplexiteten mellan miljömässiga och 

materialistiska värderingar. Trots goda intentioner är inte konsumenten villig att ge upp 

sitt sätt att konsumera, hon kan tänka sig att köpa mer gröna produkter men inte att köpa 

färre produkter (Gatersleben et al., 2010). Den höga konsumtionstakt som råder ligger till 

grund för många miljöproblem och det krävs nya förhållningssätt till klädkonsumtion för 

att minska konsekvenserna på miljön (Witt, 2011). Klädindustrin drivs av förändring och 

produktionshastigheten ökar i takt med efterfrågan på trendigt och billigt mode (Choi et 

al., 2010). I vår studie framgick det att fokusgruppens deltagare kände sig pressade till att 

handla mer för att följa med i de nyaste trenderna. Som en följd köper de därför oftare 

kläder till lägre pris och sämre kvalitet med vetskapen om att plaggen ändå kommer vara 

otrendiga inom en snar framtid. Respondenterna i fokusgruppen reagerade även på hur 

snabbt personer i deras omgivning köper nya kläder och de upplever att det är vanligt att 

människor konsumerar mer än vad som egentligen är nödvändigt. Trots vetskapen om att 

graden av konsumtion är ett problem var ingen av deltagarna i fokusgruppen villig att 

köpa mindre kläder. I kontrast visade webbenkäten att 42,8 procent av respondenterna 

kunde tänka sig att konsumera en mindre mängd klädet för att bidra till hållbar utveckling 

och ungefär 78,3 procent var villiga att handla fler hållbara klädalternativ. Det var även 

en stor del av respondenterna som hävdade att de redan handlar hållbart mode då och då. 

Anledningen till att resultaten skiljer sig åt beror nog på att deltagarna i fokusgruppen 

förde en diskussion kring möjligheter till minskad konsumtion i dagens samhälle där de 

kom fram till att de inte tror på att det är realistiskt att kunna bryta invanda 

shoppingmönster hos konsumenten. Utifrån det här ser vi att klädindustrin befinner sig i 

en ond cirkel, så länge efterfrågan och omsättningen på fast fashion plagg är hög kommer 

även klädföretagen se till att tillgången möter efterfrågan. Begäret efter fler och nyare 

produkter styr köpbeteendet hos de unga kvinnliga konsumenter vi undersökt.  

5.2 Ursäktande faktorer som påverkar gapet 

Bortförklaringar förekommer från konsumentens sida för att rättfärdiga ett icke-hållbart 

beteende. Även om det finns ett grönt utbud så väljs det ändå bort till förmån för 

“vanliga” produkter. Vanliga ursäkter är att konsumenten inte anser sig ansvara för 

hållbarhetsfrågan, att företagen endast bedriver hållbar verksamhet i 

marknadsföringssyfte och att den situation som produktionsländerna befinner sig i inte 

går att påverka (Eckhardt et al., 2010; Blake, 1999; Boulstridge & Carrigan, 2000). I 

fokusgruppen framkom det att deltagarnas misstro gentemot stora företag var väldigt 

utbredd. De hade svårt att ta företagens hållbara kollektioner på allvar eftersom kedjornas 

affärsmodell går ut på att omsätta stora mängder kläder i hög hastighet. Eftersom det i 
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regel är klädföretagens marknadsavdelningar som arbetar med frågor kring socialt 

ansvarstagande så diskuterade fokusgruppen hur trovärdigt arbetet med 

hållbarhetsfrågorna är. Gruppen visade att de inte hade någon direkt tilltro till att 

företagen verkligen tar det ansvar som de utger sig för att ta. Deltagarna i fokusgruppen 

såg arbetet med grönt mode som en trend bland företagen som så småningom förväntas 

gå över och därför ökade misstron gentemot stora klädföretag. De hävdar även att de 

skulle köpa mer hållbart om sortimentet var billigt och snyggt men samtidigt så känner de 

störst misstro mot de stora klädföretagen som faktiskt erbjuder vad som efterfrågas. I 

slutändan så konsumerar de ändå inte de hållbara alternativen som finns tillgängliga. 

Utifrån det ser vi att konsumenten förklarar bort sitt eget ansvarstagande med att inte ta 

hållbara insatser på allvar.  

 
Eftersom gruppen ansåg att de inte kan lita på klädtillverkarna så eftersökte de extern 

granskning och reglering av icke-hållbara produkter genom lagstiftning. De menar också 

att om företagen menar allvar med sitt sociala arbete borde de endast sälja hållbara 

produkter. Det framkom även att gruppdeltagarna har lärt sig att förtränga klädindustrins 

negativa sidor. Även om de nås av information via olika medier så väljer de att blunda för 

den och skyller på att informationen blir övermäktig. En stor del av 

enkätundersökningens respondenter svarade också att de blundade för klädindustrins 

negativa påverkan vid köptillfället. Enkäten visade också att dess respondenter inte 

delade samma misstro mot företagens hållbara agerande som fokusgruppens deltagare 

hade. Ungefär hälften av enkätundersökningens deltagare svarade också att konsumenten 

själv måste ansvara för sina inköp men att även klädföretagen borde ansvara för vilket 

produktutbud de erbjuder. Åsikten om att det borde införas extern granskning av 

klädföretagens sociala arbete delades av enkätrespondenterna. Trots att enkäten inte 

visade på samma misstro så tyckte de ändå att extern granskning är ett av de bästa 

alternativen vilket då tyder på att det ändå finns en viss skepsis eftersom granskning 

vanligen införs på grund av brist på förtroende. Undersökningarna visar på att en 

kombination av konsumentbeteende, företagens agerande och brist på reglering kan 

påverka efterfrågan på det gröna modet negativt. 

5.3 Praktiska faktorer som påverkar gapet 

Praktiska faktorer som tid, pengar, kunskap och tillgänglighet är vanligt förekommande 

hinder för hållbar konsumtion. För att hitta hållbara klädalternativ krävs det en längre 

söktid än för vanliga kläder och det kan också vara dyrare att välja hållbart. Därav väljs i 

många fall det icke-hållbara alternativet (Blake, 1999; Connell, 2011). Tillgängligheten 

är för låg för att kunden på ett enkelt sätt ska kunna handla grönt mode. För att ens kunna 

välja hållbara kläder och ta sitt ansvar måste konsumenten få kunskap om klädindustrins 

negativa påverkan på hållbara aspekter (Carpenter, 2010; Niinimäki, 2010). Eftersom att 

pris var viktigt vid deltagarnas generella klädinköp så såg de priset som än viktigare vid 

hållbara klädinköp. Respondenter från båda undersökningarna svarade att de eftersökte 

ett större utbud och ett billigare pris för att de skulle köpa mer hållbart mode. I 

fokusgruppen präglades köpbeteendet också av stressen kring förnyelse och därför blev 

det naturligt för deltagarna att köpa fler och billigare plagg. Även om 

enkätundersökningen visar på att respondenterna är villiga att handla mer hållbart så visar 
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den samtidigt att deltagarna inte handlar hållbart på grund av för höga priser och för 

dåligt utbud. När fokusgruppen sade sig vara negativa till att öka sin hållbara konsumtion 

så var även det på grund av pris och utbud.  

 

Respondenterna i fokusgruppen hade en viss kunskap om kläders miljöpåverkan men de 

ansåg inte att det finns särskilt tydlig information. Vill hon få mer kunskap måste 

konsumenten själv söka upp den, kunskapsnivån styrs därför av eget intresse och en vilja 

att göra gott. Fokusgruppen var tydlig med att de var mätta på tung information via olika 

nyhetskanaler. De efterfrågade därför information som var vinklad mot vad konsumenten 

bidrar med vid gröna klädinköp som kan motivera till ett hållbart agerande. Gruppen 

efterlyste också mer information som var lätt att förstå och diskuterade därför fram ett 

förslag i form av innehållsförteckningar på plaggen som förtydligar på vilket sätt plagget 

är hållbart. Majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen menade att de har en 

viss kunskap om klädindustrins påverkan på hållbarhet. Men ungefär en tredjedel av 

deltagarna hävdade att de behövde mer kunskap för att kunna köpa mer hållbara 

klädalternativ. Det var fler av studenterna på THS som angav att de hade mycket kunskap 

än studenterna på HIT, samma fördelning stämmer in på om de handlar hållbart eller inte. 

Vi kan se ett visst samband mellan kunskap och agerande eftersom studenterna på THS i 

större utsträckning handlar grönt mode och har större kunskap om kläders inverkan på 

hållbarhet, vilket tyder på att mer information kan påverka hållbart köpbeteende positivt. 

Resultatet av båda undersökningarna visar alltså tydligt att ett smalt utbud, dyra plagg 

och brist på kunskap gör att konsumenten inte gör mer hållbara val i sina klädköp. 

5.4 Estetiska faktorer som påverkar gapet 

Det finns också rent estetiska orsaker till gapet mellan attityd och beteende gällande 

hållbar klädkonsumtion. För att attrahera konsumenter bör det hållbara sortimentet ges en 

snyggare design och tillverkas i flera utföranden som kan tilltala olika konsumenters 

stilar. Vidare är klädernas kvalitet, passform och komfort viktiga för att kundens 

förväntningar ska mötas. Varumärkets betydelse bör också tas i beaktande när det gäller 

de hållbara alternativen, om ett varumärke tillverkar gröna kläder kan deras kundkrets 

göra ett mer medvetet val (Niinimäki, 2010; Boulstridge & Carrigan, 2000; Evans, 1989). 

Respondenterna i båda undersökningarna enades om att det hållbara utbudet som finns 

tillgängligt på marknaden är tråkigt och inte särskilt tilltalande. För att de skulle välja 

gröna alternativ ville de ha snyggare design och ett roligare utbud. Kvaliteten på plaggen 

ska vara hög eftersom deltagarna tycker att ett hållbart plagg måste hålla länge. 

Respondenterna i fokusgruppen är villiga att betala mer för kvalitet på tidlösa plagg som 

de vet inte kommer gå ur mode men de vet också att de inte kan lita på att ett högt pris 

innebär hög kvalitet. De är alltså tvungna att göra ett val utefter personliga preferenser 

vid varje klädinköp. En del av deltagarna var väldigt lojala mot vissa varumärken och för 

dem krävdes det att övergången till inköp av hållbara kläder gick via varumärket. 

Generellt för enkätdeltagarna var att de vid klädinköp tittade efter snygg design och 

kvalitet vilket automatiskt visar på att hållbara alternativ måste erbjuda det. Resultaten i 

båda undersökningarna stämde överens och de båda pekar på att det gröna modets 

oattraktiva design gör att konsumenten väljer bort hållbart mode. 
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6 Slutsatser 

Efter utförd studie ser vi att den teoretiska analysmodellen (se figur 3.1) till viss del 

stämmer överens med studiens resultat. De slutsatser vi kan dra bevisar att 

huvudkategorierna externa faktorer, ursäktande faktorer, praktiska faktorer och estetiska 

faktorer representerar orsaker som ligger till grund för gapet mellan hållbar attityd och 

hållbart beteende. Däremot har studien visat att alla underkategorier (se figur 3.1) inte är 

av betydelse för gapet. Vi kan utesluta underkategorierna produktionsländer, tid samt 

passform och komfort. Det visade sig att konsumenterna i vår studie inte alls reflekterade 

över dessa faktorer som en orsak till varför de inte väljer hållbara alternativ.  

 
Rådande konsumtionsförhållande gör det svårt för konsumenten att agera hållbart. 

Materialistiska begär som strävan efter det senaste modet driver konsumenten till att 

handla mer. Affärsstrategier som fast fashion föder ett köpbeteende som kännetecknas av 

att handla billigt och modernt. En av de slutsatser vi kan dra från studien är att 

materialism och fast fashion är orsaker som påverkar gapet mellan hållbar attityd och 

handling. Unga kvinnor känner sig ofta tvingade till att hänga med i nya trender på 

modemarknaden eftersom de känner krav från sin omgivning och därmed uppstår ett 

icke-hållbart konsumtionsmönster som är svårt att bryta.  

 
En annan orsak till gapet är att unga kvinnor inte känner förtroende för stora modekedjor 

som arbetar med hållbarhet. Konsumenten ifrågasätter kedjor som driver sin verksamhet 

på att omsätta stora mängder kläder till ett lågt pris eftersom affärsidén inte går ihop med 

hållbar utveckling. Det här resonemanget blir ett sätt att förskjuta ansvaret till företagen. 

Istället för att handla de ekologiska alternativ som kedjorna erbjuder så ifrågasätts 

kedjornas motiv till utbudet. Misstron till företagen fungerar som en ursäkt för 

konsumentens val att inte handla hållbara kläder. Frågan kring vem som ansvarar för en 

hållbar utveckling inom klädindustrin skapar motsättningar för konsumenten. Även om 

det yttersta ansvaret för ett hållbart agerande ligger på konsumenten så eftersträvar 

kunden extern granskning och ett större ansvarstagande från företagens sida, det tyder på 

att konsumenten tenderar att skjuta över ansvaret på företag, organisationer och 

myndigheter. Genom att skjuta ifrån sig ansvaret kan konsumenten förklara bort valet att 

inte handla hållbart.  

 
För lite kunskap och information om kläders påverkan på hållbarhet ligger också bakom 

gapet mellan hållbar attityd och hållbart beteende. Den information som finns tillgänglig 

menar konsumenten är för komplex och felvinklad. Genom att sprida kunskap om vilken 

effekt hållbara klädinköp har på vår omvärld skulle gapet minska. Höga priser på det 

gröna modet påverkar inköpen av hållbara alternativ negativt och kan därför ses som en 

bakomliggande orsak till gapet. Även den låga tillgängligheten som styrs av ett dåligt 

utbud försvårar konsumentens möjligheter till att agera hållbart i sin klädkonsumtion.  

 

Studien visar på att design och utförande är viktiga bakomliggande orsaker till gapet 

mellan kvinnliga svenska konsumenters attityder och handlingar gällande hållbart mode. 

Det hållbara utbud som finns är inte tillräckligt estetiskt tilltalande för att konsumenten 

ska välja det framför “vanliga” kläder. Även hög kvalitet är en förutsättning för att 



 

- 27 - 

konsumenten ska köpa grönt mode då de sammankopplar kvalitet med hållbarhet. 

Ytterligare en orsak till gapet är att rätt varumärke måste erbjuda hållbara alternativ. De 

konsumenter som är lojala mot ett visst varumärke kommer bara att välja hållbara 

alternativ om de tillverkas av just det varumärket.  För att hållbart mode ska tilltala en 

bredare marknad krävs det alternativ som går att likställa med de moderiktiga kläder som 

finns på marknaden.  

 

Design och pris har stor påverkan på gapet mellan hållbar attityd och handling. 

Konsumenten utgår till stor del från just design och pris vid såväl vanliga klädinköp som 

vid hållbara klädinköp och därför har faktorerna en stor betydelse för gapet. För att 

hållbar klädkonsumtion ska öka krävs det en högre kunskapsnivå bland konsumenterna så 

att de kan ta ett mer medvetet köpbeslut. Om informationen och kunskapen om kläders 

hållbarhet uteblir så finns det inte heller några förutsättningar för gröna alternativ på 

klädmarknaden, för att konsumenten ska välja grönt mode så måste de ha kunskap om 

varför det finns. Därför är även kunskap en av de viktigare bakomliggande orsakerna till 

gapet. Utifrån vår studie så är pris, design och kunskap de främsta orsakerna till gapet 

mellan hållbar attityd och handling gällande hållbart mode. 
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7 Avslutande diskussion 

Den här rapporten kan vara till användning för praktiker i modebranschen genom att ge 

en förståelse för kundens tankar kring hållbara kläder och hur tankarna påverkar 

köpbeteendet. Utifrån vårt resultat bör aktörer i modebranschen arbeta fram ett mer 

estetiskt tilltalande sortiment av hållbara kläder och ett utbud som motsvarar befintligt 

utbud av kläder på marknaden. Konsumenten efterfrågar även en tydligare och mer 

lättförståelig märkning av de hållbara kläderna så att hon enkelt kan ta ett medvetet val. 

Den information som ges om klädindustrins påverkan på omvärlden bör fokusera på vad 

konsumentens hållbara val bidrar till istället för att fokusera på de negativa aspekter som 

följer ett icke-hållbart köp. Företag som satsar på hållbarhet bör även arbeta med att öka 

sin trovärdighet och att förmedla den genom marknadsföring. 

 

Som förslag till vidare forskning kan samma faktorer undersökas för att se om vår studie 

stämmer på ett större antal unga svenska kvinnor. Det skulle även vara intressant att 

undersöka våra identifierade orsaker till gapet djupare för att få en bättre förståelse för 

orsakernas inverkan på hållbart köpbeteende. Det är även möjligt att det finns andra 

betydande orsaker som vi inte funnit belägg för i den här studien och därför är det 

intressant med utökad forskning i ämnet. Med hjälp av studiens slutsatser kan forskning 

bedrivas för att finna åtgärder för att minska gapet mellan attityd och beteende gällande 

hållbart mode. 

 
Forskning som fokuserar mer på varför de olika faktorerna betyder så mycket för gapet 

mellan hållbar attityd och handling skulle vara intressant. I den här studien ligger 

tyngdpunkten på vilka orsakerna är och inte varför de är orsaker. Det kan vara relevant att 

undersöka ”varför” för att förstå konsumenten bättre och därmed kunna arbeta med att 

minska gapet.  

 

För att förstå vad som krävs för att öka hållbar klädkonsumtion kan gröna konsumenter 

undersökas närmare, vad fick dem att välja hållbara alternativ? Genom att utnyttja den 

kunskapen kan nya strategier utvecklas för att fånga upp en större kundgrupp. Istället för 

att koncentrera forskning på gapets existens så bör studier göras på de konsumenter som 

väljer eller kan tänkas välja hållbara klädalternativ. 
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Bilaga I 

Fokusgrupp - ämnesguide 

Introducera studien och oss själva, förklara hur vi går tillväga och agendan. Förklara vår 

definition av hållbart mode. 
 
Med grönt mode, eller hållbart mode, syftar vi på framställning av kläder där hänsyn tas 

till en hållbar utveckling. Hållbar utveckling kan definieras som “utveckling som baseras 

på miljömässiga och sociala betingelser som främjar mänsklig välfärd i obegränsad tid” 

(Thorpe, 2008 s. 12). Dagens utveckling ska alltså inte påverka kommande generationer 

negativt eller hindra deras tillväxt. Hållbar utveckling innefattar ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter som ska samspela och komplimentera varandra. 
 
Öppningsfråga 
 
Vad heter du? Vad är viktigaste för dig när du handlar kläder i allmänhet? 
 
1. Allmänna åsikter om hållbart mode 
 
Vid tystnad 
Vad är det första du tänker på när du hör hållbart mode? 
Känns det som om det finns någon mening med att handla hållbart mode? 
Finns det tillräcklig info om klädindustrins miljöpåverkan? 
 
2. Handlar ni hållbart mode? Orsaker 
 
Vid tystnad 
Har du någon gång kommit i kontakt med hållbart mode? Isåfall var? 
Reflekterar du över hållbarhet när du köper kläder? 
Tycker du att det är lätt eller svårt att välja att handla hållbara kläder? Motivera 
 
3.  Vad skulle få dig att handla hållbart mode? 
 
Tillägg? 
 

 
TACK! 
  



 

 

Bilaga II 

Webbenkät 

Hej, den här enkäten handlar om hållbart mode och hållbar klädkonsumtion. 

För att du enkelt ska kunna svara på enkäten följer här en definition av hållbar 

utveckling: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (ne.se). I hållbart mode inkluderar 

vi allt ifrån ekologiska aspekter till etiska märkningar, second hand, sociala aspekter och 

miljöpåverkan – helt enkelt allt mode som på ett eller annat sätt är hållbart. 

Tack för din tid! 

 

1. Vad är viktigast för dig när du handlar kläder? (välj max tre alternativ) 

Varumärke 

Komfort 

Kvalitet 

Design 

Förnyelse 

Pris 

Annat 

 
 

2. Handlar du någon gång hållbart mode?  

 Ja 

Nej 
 

3. Vilken av följande faktorer påverkar ditt val att INTE handla hållbart? (Välj 

max tre alternativ) 

Det är för tidskrävande 

Det är för dyrt 

Kläderna är för tråkiga 

Jag har för lite kunskap om det 

Utbudet är för litet 

Jag tror att företag endast använder ”gröna kläder” som marknadsföring 

Jag handlar alltid hållbart 

Annat 

 



 

 

4. Vilka av följande faktorer skulle få dig att köpa mer hållbart mode? (Välj max 

tre alternativ) 

Större utbud 

Att de varumärken jag tycker om skapar hållbart mode 

Snyggare design 

Billigare pris 

Mer information 

Annat 

 
 

5. Vilket av följande alternativ stämmer in på dig? (Du kan välja fler alternativ) 

Myndigheter bör reglera utbudet på marknaden mot mer hållbara alternativ 

Konsumenten måste själv ansvara över sina inköp 

Det är främst klädföretagens ansvar att erbjuda hållbara produkter 

Jag anser att dåliga miljö- och arbetsförhållanden är ett nödvändigt ont för att 

produktionsländerna ska kunna utvecklas 

Trots att jag känner till miljöindustrins negativa sidor så blundar jag för dem när jag handlar 

kläder 

Inget alternativ stämmer in på mig 

 

6. Vilka av följande åtgärder tror du skulle fungera bäst för att främja hållbar 

shopping? (Välj max tre alternativ) 

Lagstiftning (förbjuda icke-hållbara alternativ) 

Företagen erbjuder endast hållbara alternativ 

Ge konsumenten mer information om problemen med klädindustrin 

Att konsumenterna bojkottar icke-hållbara alternativ 

Extern granskning av klädföretagens sociala arbete 

Annat 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

7. Vilka av följande åtgärder skulle DU vara beredd att utföra för att främja 

hållbar shopping? (Du kan välja fler alternativ) 

Konsumera mindre kläder 

Konsumera mer hållbara klädalternativ 

Inget, jag funderar inte kring hållbarhet 

Annat 

 
 

8. Har du kunskap om klädindustrins sociala- och miljömässiga påverkan? 

Jag har mycket kunskap 

Jag har viss kunskap 

Jag har ingen kunskap 

 

9. Tror du att du gör någon skillnad genom att välja hållbara klädalternativ? 

Ja 

Nej 

 

10. Vilken institution går du på? 

HIT (fd IDA) 

THS 

 

Tusen tack för din medverkan! 

  



 

 

Bilaga III 

Tabeller 

Tabell 1 Respondenter per institution

 
 

Tabell 2 Korstabell - respondenter som handlar hållbart mode per institution

 
 

Tabell 3 Attityder till ansvar för att främja hållbart mode

 



 

 

Tabell 4 Attityder till åtgärder för att främja hållbart mode

 
 

 

 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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