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The awareness of sustainability has grown and become increasingly important both for 

customers but also for the society at large.  Because of this, the importance for companies to 

communicate their sustainability efforts has become essential.  To meet the customers’ needs 

the companies have to determine which attitudes their customers have to sustainability and 

also which types of sustainability effort that is expected.  This is particularly important for 

fashion companies since the textile industry are characterized by increased consumption and 

fast-fashion but at the same time facing global and environmental challenges. The purpose of 

this study is to obtain more knowledge about fashion consumers’ attitudes towards 

sustainability in the textile business in general and consumer to the fashion company Monki 

in specific and also to explore how these customers prefer to acquire sustainability 

communication. Based on the purpose and Monkis interest the study tends to answer 

questions such as which attitudes towards sustainability Monkis consumers have and how 

they differ from other fashion consumers’ attitudes and also how the consumer wishes to 

acquire sustainability communication. The study also intends to answer if there are 

differences in attitudes within Monkis customer group.  

 

The empiric that acts as a basis for the analysis, which in turn intends to achieve the purpose, 

was gathered using surveys, which a total of 100 respondents answered. The collected 

empirical data has been analysed on the basis of the theoretical framework, which covers the 

areas of: attitudes, fashion consumers and green marketing.  The result of the survey show 

that all respondents are fairly united in their attitudes to sustainability, however the result also 

showed that Monkis customers where more sceptical of the fashion companies sustainability 

efforts today and had a greater desire that the companies would work more with sustainability. 

The result also showed that the knowledge of sustainability was scattered among the 

respondents, and if sustainability communication was used the respondents preferred to 

receive the information visual through images from the companies stores. The conclusion of 

the study was that there was a difference between Monkis customers’ attitudes and other 

customers’ attitudes to sustainability. It was also possible to distinguish that different 

customer types within Monkis customers group had different attitudes. Based on the study´s 

empirical data, analysis and conclusion there were made a few recommendations to Monkis 

future sustainability effort, but also to textile companies in general concerning sustainability 

communication. These were to communicate clearly and explanatory via visually concepts 

through their stores.  
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Medvetenheten kring hållbarhet har ökat och blivit allt viktigare både för kunder men också 

för samhället i stort. Därför har också vikten för företag att kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete ökat. För att möta kundernas behov bör man därför som företag veta vilka 

attityder till, och vilken typ av hållbarhetsarbete som kunderna vill ha och förväntar sig. Detta 

är inte minst viktigt för modeföretag då branschen kännetecknas av ökad konsumtion och 

snabbare trender men samtidigt står inför globala och miljömässiga utmaningar. Syftet med 

studien är att erhålla ökad kunskap om modekunders attityder till hållbarhet i textilbranschen 

generellt och kunder till företaget Monki specifikt, samt att undersöka hur dessa kunder vill ta 

till sig hållbarhetskommunikation. Utifrån syftet och Monkis intresse ämnar studien att 

besvara frågan om vilka attityder Monkis kunder har till hållbarhet och om deras attityder 

skiljer sig gentemot andra modekunders attityder. Studien avser också att besvara hur 

kunderna vill ta till sig hållbarhetskommunikation och om det finns attitydskillnader till 

hållbarhet inom Monkis kundgrupp.  

 

Empirin som verkar som underlag till analysen vilken i sin tur ämnar uppnå syftet, är 

insamlad med hjälp av enkäter vilka totalt 100 respondenter besvarat. Den insamlade empirin 

har analyserats med utgångspunkt ifrån den teoretiska referensramen som behandlar 

områdena; attityder, modekonsumenter samt grön marknadsföring. Resultatet från 

enkätstudien visar att samtliga respondenter är relativt enstämmiga i dess attityder till 

hållbarhet, dock är Monkis kunder något mer skeptiska till textilföretagens hållbarhetsarbete 

och har i något större grad än övriga kunder en önskan om att textilföretag skall arbeta mer för 

hållbarhet än de gör idag. Resultatet visade också att kunskaperna i ämnet är spridda hos 

respondenterna generellt och gällande hållbarhetskommunikation var respondenterna mest 

intresserade av att få information av den karaktären kommunicerat via bilder och visuella 

intryck från företagens butiker. Studiens slutsatser är att det finns en viss skillnad mellan 

Monkikundernas attityder till hållbarhet och övriga kunders. Det gick också att urskilja olika 

kundtyper inom Monkis kundgrupp som hade olika attityder. Utifrån studiens empiri, analys 

och slutsatser togs det fram rekommendationer till Monkis fortsatta hållbarhetsarbete, men 

också till modeföretag generellt gällande hållbarhetskommunikation. Dessa var att agera 

tydligt och förklarande via visuell hållbarhetskommunikation genom företagets butiker.  

 

Nyckelord: Attityder, hållbarhet, konsumenttyper, hållbarhetskommunikation 
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1. Introduktionskapitel 

 

Introduktionskapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning av det problem som kommer 

behandlas i studien, detta följs av en problemdiskussion samt uppsatsen syfte och 

avgränsningar. 

 

 

1.1. Problembakgrund 

Idag handlar mode om mycket mer än att klä sin kropp. Mode är förändring, fantasi och att 

bygga sig en identitet. Med mode får människan möjlighet att uttrycka sig genom sin klädsel 

(Fletcher, 2008). Mode är något som binder oss till tid och rum, samtidigt som det definierar 

oss som en del av samhället såväl som individer. Plaggen ger oss möjlighet att visa 

tillhörighet till sociala grupper men ger oss också möjlighet att särskilja oss från andra 

(Fletcher, 2008). Hon menar att modekläder är där textilindustrin och modeindustrin möts och 

att modekläder inte är kläder för att tillfredsställa ett fysiskt behov, utan kläder som bringar 

känslor och som fyller emotionella behov. När kläder istället handlar om att tillfredsställa 

emotionella behov genererar det betydligt större konsumtion än om kläder enbart 

konsumerades för att fylla fysiska behov. Hur många plagg vi än konsumerar för att fylla det 

behovet är det svårt att tillgodose, längtan av att alltid äga nya kläder för att fylla ett behov har 

lett till en överkonsumtion utan hänsyn till miljön (Fletcher, 2008). 

 

Samtidigt som konsumtionen av kläder ökar mer och mer har det även ökat en medvetenhet 

kring hållbarhet och miljö (Gam, 2011). Miljöproblematiken uppmärksammades och började 

diskuteras på allvar under 70-talet och drevs fram av vad som har kallats ”den gröna rörelsen” 

(Baker, 1999).  I samband med publiceringen av Brundtlandrapporten 1987 lanserades också 

begreppet hållbar utveckling som i den definieras som; "en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov." (Nationalencyklopedin 2012-05-13). På 70-talet sågs generellt företag som endast en 

motsats till bidragande till en hållbar utveckling. Denna syn ändrades på 90-talet då företag 

istället började ses som en del av lösningen istället för problemet (Baker, 1999). 

Hållbarhetsfrågan manifesteras idag på många sätt inom företag och har blivit viktig ur 

konkurrenssynpunkt. Då företag har hårdare krav på sitt hållbarhetsarbete ökar 

innovationsnivån och de tvingas till att ta fram mer effektiva tekniker och metoder för att 

sköta sin verksamhet, vilket gynnar deras konkurrenssituation. Dock ställs företag inför hinder 

som ökade kostnader eller svårigheter att övertyga kunderna om gröna produkter. Trots 

svårigheter som dessa kan dock ett icke-existerande hållbarhetsarbete försätta ett företag i 

stort underläge ur konkurrenssynpunkt då hållbarhetsfrågan blir viktigare för kunder men 

också för samhället i stort (Baker, 1999). 

 

Även media har på senare år i större utsträckning uppmärksammat problem relaterade till 

hållbarhet vilket har bidragit till företagens ökade engagemang i frågan (Jones et al., 2008). 
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Olausson (2009) beskriver tre olika sätt för företag att kommunicera grönt där det tysta sättet, 

att alltså inte kommunicera det alls, är vanligt bland svenska företag. Orsaker till varför det 

kan vara lämpligt att anta denna försiktiga metod, att inte kommunicera sitt hållbarhetsarbete, 

menar Olausson (2009), kan vara att man vill framstå som ödmjuk, man är rädd för att 

kritiseras eller vill undvika att bryta mot regler och lagar då begrepp inom hållbarhet är 

svårhanterliga och bör användas med försiktighet. En annan orsak kan vara att den kundgrupp 

man appellerar är ointresserad och därmed inte mottaglig för miljökommunikation. Olausson 

(2009) menar dock att hållbarhetsdebatten blivit allt starkare och då konsumenter generellt 

blivit mer medvetna och i större utsträckning efterfrågar gröna produkter är det allt mindre 

intressant att anta en tyst hållning. Vidare menar hon att då hållbarhet inte är en övergående 

trend är grönhet en allt viktigare konkurrensfördel att inneha för företag varför det är ännu ett 

skäl till att börja kommunicera sitt hållbarhetsarbete till sina konsumenter. Vikten av att 

kommunicera hållbarhet tar även CSR- guiden upp då de nyligen presenterade de senaste 

trenderna för en hållbar mode- och textilindustri för år 2012. En av de starkaste trenderna som 

presenterades var hållbarhetskommunikationen som även där påvisades ligger långt efter i 

svenska modeföretag och därför förväntas öka under 2012 (CSR- Guiden, 2012). De senaste 

åren har dock ett intresse för etiskt mode etablerats på den nordiska marknaden och i den 

nordiska modeindustrin vilket getts uttryck genom bland annat projektet NICE (Nordic 

Initiative Clean Ethical) som syftar till att skapa en gemensam etiskt mer hållbar modeindustri 

(Skov, 2010). Vidare menar Skov (2010) att nordiska konsumenter generellt har lätt att haka 

på nya trender varför till exempel svenska konsumenter ofta får agera som testmarknad för 

multinationella företag innan nya produkter lanseras (Skov, 2010). Att kommunicera 

information om hållbarhet till sina kunder är därmed något som är högaktuellt. 

 

I en rapport från sustainability.com beskrivs hur konsumenter nu mer än någonsin tidigare är 

lojala och trogna de företag de litar på och har förtroende för. Som respons till detta har det 

uppkommit otaligt många certifieringar vilket har förvirrat konsumenterna. Rapporten menar 

att företag måste bli bättre på att förstå vad som är betydelsefullt för konsumenterna och 

ifrågasätter hur väl alla certifieringar levt upp till dess ambitioner. Konsumenten har idag 

blivit mer kräsen och vill inte längre ha tomma löften om hållbarhet (SustainAbility, 2011). 

Enligt internetsajten CSR i praktiken har det uppstått ett ökat intresse för att verkligen få reda 

på vad som bara är tomt prat och vad som är verklighet, vilket har uppdagats i olika medier 

men även i uppsatser. Det är därför viktigt för konsumenten att veta om företagen använder 

sig av så kallad greenwash eller verkligen har ett genuint intresse och arbete för hållbarhet 

(CSR i praktiken, 2011). Greenwash kallas det fenomen där företag genom sin 

marknadsföring vill skapa en illusion av att de arbetar mot en mer hållbar värld och 

framställer sig som mer hållbara än de är (Bloom, 2008). Vidare menar Gam (2011) att 

konsumenter ser fler nackdelar än fördelar med att handla kläder som på ett eller annat sätt är 

bättre för miljön. Konsumenter har uppfattningen att miljövänliga kläder medför färre 

valmöjligheter, högre kostnader och estetiska nackdelar i jämförelse med icke-miljövänliga 

kläder. Dessutom anser konsumenten att det är för lite information tillgänglig om påverkan 

och att konsumenten egentligen inte vet vad miljövänliga kläder ger för positiva effekter på 

miljön (Gam, 2011). Ett företags hållbarhetskommunikation kan därför idag vara en 

avgörande framgångsfaktor men också något som är svårt att förhålla sig till då konsumenters 
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förtroende är skadat. Svenska Miljöinstitutet har uppmärksammat detta problem och 

arrangerade förra året tillsammans med Miljörapporten en utbildning för företag i att utforma 

hållbarhetskommunikation på ett sätt som kan stärka varumärket utan att uppfattas som 

floskler (MiljöRapporten, 2011).   

 

Stiftelsen Mistra har också uppmärksammat modeindustrin och menar att det är en industri 

som står inför stora globala och miljömässiga utmaningar, men att samma industri även 

innehar en stor innovations- och drivkraft. I Mistras nyhetsbrev nr 9 2010 menar Professor 

Braunerhjelm att det är dags att låta konsumenten få mer inflytande i modebranschen vilket 

kan bidra till mer innovation och att nya kommunikationsvägar för företag kan ge 

konkurrensfördelar (Mistra, 2010).    

 

Eftersom kunderna är företagets absolut viktigaste intressenter är de också den största 

drivkraften för hållbarhetsarbete. Det är alltså av största intresse för företaget att veta vad 

deras kunder har för attityd till hållbarhet, samt hur kunden vill att de ska kommunicera 

informationen. Kunden förväntar sig att få ett värde från företaget, idag förväntar sig kunden 

inte bara att få en “bra” produkt utan även värden i form av emotionella faktorer. Produkten 

som kunden köper, eller företaget som kunden köper produkten ifrån, förväntas stå för 

värderingar som kunden kan identifiera sig med. Det är därför av största vikt att veta vilka 

attityder och vilken grad av hållbarhetsarbete som kunden förväntar sig från företaget för att 

kunna möta marknadens behov (Löhman & Steinholtz, 2003). 

1.2. Problemdiskussion 

Som nämnt ovan ökar konsumtionen av kläder samtidigt som medvetenheten kring hållbarhet 

och miljö ökar (Gam, 2011). Då konsumtion av modekläder är starkt kopplat till individens 

emotionella behov och längtan efter att uttrycka sin identitet, måste vi förstå och också 

erkänna modets betydelse av att vara en tillfredsställare av mänskliga behov. Att då drastiskt 

minska på konsumtion, ur hållbarhetssynpunkt, är inte en lösning på problemet utan mode 

måste bli mer hållbart, vilket nödvändigtvis inte måste stå i opposition till konsumtion, men 

hållbara produkter som inte samtidigt tillfredsställer emotionella behov blir inte lönsamma 

(Fletcher, 2008). En ömsesidig dialog om behov, risker och möjligheter mellan konsumenter 

och företag har alla aktörer i en produkts livscykel att vinna på (Svid, 2012). För modeföretag 

kan ett steg att närma sig sina konsumenter vara att förstå sin kund och att identifiera sin 

konsumentgrupp och vilken grad av ”grönhet” den har i det breda spektrum av gröna 

konsumenter (Banikarim, 2010). Utöver detta bör företag försöka förstå sina kunders attityder 

till hållbarhet, för att därefter analysera i vilken riktning de bör styra sitt hållbarhetsarbete för 

att göra modet mer hållbart på ett sätt som kan möta deras konsumenters behov och attityder 

till hållbarhet. 

 

Ett modeföretag som har en önskan om att närma sig sin kundgrupp gällande detta ämne är 

Monki varför vi har fått i uppdrag att kartlägga deras kundgrupps attityder till hållbarhet 

vilket de kan använda i deras fortsatta utformning av deras hållbarhetskommunikation. Monki 

startades 2006 och drivs av bolaget Fabric Scandinavian AB som sedan år 2008 ägs av H&M-

koncernen (Svenska Dagbladet, 2010). Monki beskriver sig som ett historie-baserat 
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modekoncept för kvinnor vilket manifesteras genom deras kollektioner, historier och det 

grafiska formspråket. De erbjuder moderna kollektioner till ett billigt pris och vänder sig till 

unga nyfikna och individualistiska kvinnor (Monki, 2011). 

 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att erhålla ökad kunskap om modekunders attityder till hållbarhet i 

textilbranschen generellt och kunder till företaget Monki specifikt, samt att undersöka hur 

dessa kunder vill ta till sig hållbarhetskommunikation. 

 

1.4. Forskningsfrågor 

Då gruppen ”modekunder” potentiellt är en divergent grupp kommer vi att undersöka om det 

går att identifiera vissa undergrupper som utmärker sig gentemot den generella gruppen. 

Specifikt kommer vi att undersöka gruppen bestående av kunder till företaget Monki, då detta 

företag varit med i initierandet av studien, samt olika kundtyper i denna grupp.  

 

Utifrån syftet och Monkis intresse har följande forskningsfrågor formulerats: 

 

- Vilka attityder till hållbarhet har kunder till Monki och skiljer sig deras attityder 

gentemot andra kunders attityder till hållbarhet? 

 

- Kan man urskilja olika kundtyper inom Monkis kundgrupp och i så fall, skiljer sig 

deras attityder gällande hållbarhet?  

 

- Hur vill kunder till Monki få information om hållbarhet kommunicerad och skiljer sig 

Monkis kundgrupp gentemot andra kunder i detta avseende? 

 

1.5. Avgränsning 

Studien är avgränsad till att endast undersöka kvinnliga modekunder i ålderskategorin 15-34 

år. Åldersavgränsningen grundas på att vi med studiens tids- och resursbegränsning önskar få 

fram så relevant information som möjligt för Monki. Då Monki inte har en uttalad målgrupp 

gällande ålder, men ändå säger sig främst vända sig till unga, antogs en lämplig ålderskategori 

som kan vara av primärt intresse för företaget. Då företaget endast vänder sig till kvinnor 

gjordes också denna avgränsning.   
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1.6. Definitioner 

 

Hållbart mode 

I denna uppsats definieras hållbart mode som kläder vilka är tillverkade och producerade med 

både miljön och arbetsmässigt sociala aspekter i beaktande. 

 

Konceptbaserat modeföretag 

I studien benämns uppdragsföretaget Monki som ett konceptbaserat modeföretag. Med det 

avses i denna uppsats ett modeföretag vars butiker och kollektioner är uppbyggda utifrån 

tydliga koncept och vars marknadsföring baseras på storytelling.  
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2. Teoretisk referensram 
 

Nedan presenteras tidigare forskning relevant för studien samt den teori som kommer att 

användas för analysen av det empiriska materialet. 

 

 

Den teoretiska referensramen behandlar initialt begreppet attityder och beskriver en modell 

för hur en attityd kan bildas. I relation till det behandlas också hur unga vuxnas attityder antas 

skilja från äldres samt konsumenters attityder generellt till hållbarhet. Vidare diskuteras vad 

som kännetecknar modekonsumenter och mer specifikt fast-fashion och second-hand 

konsumenter. Slutligen presenteras teorier om grön marknadsföring och hur företag praktiskt 

kan kommunicera hållbarhet. 

 

2.1. Attityder 

Solomon (2011) definierar en attityd som en bestående, generell utvärdering av människor, 

objekt, reklam eller frågor. Han skriver vidare att attityden är bestående eftersom den består 

över tid och är generell eftersom den grundas på mer än en kortvarig händelse. Kotler et al. 

(2008) har definierat attityd som en persons genomgående positiva eller negativa bedömning, 

känslor och tendenser till ett objekt eller idé. Kotler et al. (2008) menar vidare att attityder är 

svåra att förändra och för att förändra en persons attityd krävs svåra justeringar, med detta 

som grund bör företag vanligtvis anpassa sina produkter efter sina kunders befintliga attityder 

snarare än att försöka förändra de rådande attityder som finns. Det är viktigare för företagen 

att ta reda hur kundernas attityder skapas än att försöka förändra dem (Kotler et al., 2008). 

 

För att mäta attityder har det tagits fram en modell som består av de tre komponenter; känsla, 

beteende och uppfattning. Modellen kallas ABC model of attitudes och refererar till 

engelskans affect, behavior och cognition. De tre komponenterna bildar tillsammans en attityd 

(Solomon, 2011). 

Figur 1. ABC-modellen (egenmodifiering av ABC model of attitude av Solomon, 2011)  

 

 

A B C 

Känsla Beteende Uppfattning 

Attityd 
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Känsla – beskriver hur en konsument känner inför objektet i fråga 

 

Beteende – beskriver konsumentens avsikt att agera på ett visst sätt med objektet i fråga, det 

finns dock en skillnad mellan konsumentens intentioner och om det resulterar i ett faktiskt 

beteende 

 

Uppfattning – beskriver vad konsumenten uppfattar vara sant med objektet i fråga och vad 

konsumenten har för trosföreställningar om objektet 

 

Solomon (2011) beskriver vidare att alla tre komponenterna har inverkan på en attityd och att 

det inte går att ta reda på en attityd genom att endast veta en eller två av komponenterna. 

Modellen visar också på relationen mellan att känna, veta och att göra. Relevansen av de olika 

delarna beror dock på vilket intresse och motivation konsumenten har för objektet i fråga samt 

om konsumenten är en flitig användare av objektet. För att ta reda på den relativa påverkan 

mellan de olika komponenterna används Hierarchy of effects. Hierarchy of effects innehåller 

tre olika hierarkier med tre olika vägar för att nå en attityd. De olika hierarkierna är 

standardinlärninghierarkin (standard learning hierarchy), hierarkin för lågt engagemang (low-

involvment hierarchy och den experimentella hierarkin (experiental hierarchy).  

 

Standarinlärningshierarkin antar att en person först skapar en uppfattning om objektet genom 

att samla kunskaper, därefter utvärderas den uppfattning personen fått om objektet för att 

skapa en känsla för objektet. När personen har fått en känsla kan hon överväga vilket 

beteende hon anser vara lämpligt till objektet i fråga, handlar det om en produkt väljer 

personen om hon vill köpa produkten eller inte. Denna hierarki tyder på att konsumenten har 

ett högt engagemang när hon gör ett köpbeslut, konsumenten söker aktivt information, jämför 

olika alternativ samt tar ett genomtänkt beslut (Solomon, 2011). Denna hierarki skulle 

exempelvis kunna handla om miljövänliga kläder, konsumenten läser på vilka miljömässiga 

fördelar exempelvis en miljömärkning ger. Därefter utvärderar konsumenten denna 

uppfattning för att skaffa en känsla till objektet. Om konsumenten upplever att känslan är 

positiv, exempelvis om konsumenten anser att den genom att köpa detta miljömärkta plagg 

verkligen kan påverka, resulterar det i att konsumenten köper plagget. Om konsumenten har 

köpt ett plagg genom standardinlärningshierarkin får den ofta en lojalitet till plagget eller 

varumärket i fråga (Solomon, 2004)    

 

Lågt engagemangshierarkin innebär att konsumenten har en mycket begränsad uppfattning 

om objektet i fråga innan konsumenten köper det. Det är först efter att konsumenten har köpt 

objektet som en känsla för objektet uppstår. Konsumenten har inte tillräckligt med intresse för 

att innan köp göra informationssökning och att väga alternativ mot varandra och objekten är 

av så kallad låg involveringsgrad. Om det är en produkt som är av låg involveringsgrad är det 

viktigt att fundera över vilken typ av information som skall förmedlas till konsumenten. Om 

informationen är allt för komplex har konsumenten svårt att bearbeta informationen 

(Solomon, 2004). Denna hierarki skulle exempelvis kunna handla om underkläder, 

konsumenten kanske har ett lågt engagemang för plagget och köper det utan vidare reflektion. 
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Först efter konsumenten har köpt underkläderna uppstår en känsla om konsumenten ansåg att 

det var ett bra eller dåligt köp (Solomon, 2004).  

 

Den sista hierarkitypen är den experimentella hierarkin där konsumenten agerar i enlighet 

med sina känslor, köper objektet och sedan eventuellt skapar sig kunskap om objektet. Det här 

perspektivet belyser det faktum att immateriella värden såsom varunamn och reklam kan 

påverka konsumentens attityd om ett objekt (Solomon, 2011). Även den här hierarkin kulle 

kunna spegla klädinköp, vissa klädinköp styrs till stor del av konsumentens känsla när de ser 

plagget. Modekonsumenter följer inte alltid ett strukturerat köpmönster utan kan också köpa 

en vara som de ser och absolut upplever att de måste ha, detta tyder då på att den 

experimentella hierarkin tillämpats (Solomon, 2004).   

 

2.1.1. Konsumentens attityd till hållbarhet 

Frågor angående miljö och hållbarhet har under många år haft fokus på industrin och vad 

industrin har för påverkan på miljön, efter detta flyttades fokus mer mot produkters påverkan 

men det är först på senare år som blickarna har flyttats till konsumenterna och hur deras 

agerande påverkar miljön (Konsumentverket, 2009). Olika studier visar att det finns ett ökat 

intresse för hållbarhet och hållbara företag från konsumentens sida, men det finns också en 

diskrepans mellan konsumentens intresse för produkter som har en direkt påverkan på 

konsumentens enskilda hälsa och de produkter som konsumenten indirekt påverkas av (Gam, 

2011). Om det är svårt för konsumenten att få information om vad produkten gör för positiva 

effekter på miljön och på konsumentens enskilda hälsa finns det en mindre benägenhet att 

köpa produkten. Gam (2011) menar att detta är fallet med textilbranschen, konsumenterna vet 

inte vad det ger för positiva effekter om de väljer att handla miljömedvetet och hållbart i 

textilbranschen. 

 

När Sveriges grönaste varumärke 2011 utsågs av Varumärkesbyrån Differ gjordes en 

undersökning om den svenska konsumentens allmänna attityd till hållbarhet (Differ, 2012). 

Undersökningen kartlade attityder till hållbarhet inom branscherna; bil, el, dagligvaror, 

transport, kläder, snabbmat, resor och heminredning. Konsumenterna i undersökningen ansåg 

att klädbranschen som helhet inte upplevdes som speciellt grön och visade varken svagt eller 

starkt intresse för textilföretagens gröna arbete. På frågan om det var viktigt att varumärket 

uppfattas som grönt vid köp av kläder blev majoriteten av svaren varken eller, samma svar 

gavs också på frågan om man var villig att betala ett högre pris i klädbranschen om 

varumärket uppfattas som grönt. På samma frågor gavs dock ett positivare svar när det 

handlade om bilar, el och dagligvaror. Gemensamt för dessa branscher är att 

kommunikationen av miljöarbetet mot konsument har kommit relativt långt men också att 

konsumenten i dessa branscher direkt kan uppleva en möjlighet till påverkan, genom att 

exempelvis köra en bensinsnål bil eller handla en ekologisk matvara i butiken (Differ, 2012). 

 

I en studie genomförd på uppdrag av SIS miljömärkning, Konsumentverket, KRAV och 

Naturskyddsföreningen, framgår, likt Differs konsumentundersökning, att det som avgör om 

konsumenten köper miljömedvetna produkter är till vilken grad de själva känner att de berörs 
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av miljöeffekterna och vad valet innebär i framtida förhållanden, exempelvis resurstillgångar, 

god hälsa eller ren luft (Jiborn, 1999). Studiens resultat visar att den svenska konsumenten vet 

för lite om hur textiltillverkningen påverkar miljön och därför har svårt att göra de ”rätta” 

valen. En annan faktor som spelar roll är att fabrikerna och miljöeffekterna idag är placerade 

så långt bort att sympatikänslan inte uppstår (Jiborn, 1999).   

 

2.1.2. Unga vuxnas attityd till hållbarhet 

I en studie gjord av Hume (2009) undersöks unga konsumenters attityd till hållbarhet. De 

unga konsumenterna beskrivs som en upptagen, karriärinriktad och materialistisk grupp där 

attityderna har influerats av modern teknologi, snabbväxande ekonomi och öppen handel. 

Hume (2009) skriver vidare att det är av största intresse att förstå de unga konsumenterna 

eftersom de är framtidens konsumenter, arbetare, innovatörer och ledare. Studien visar att de 

unga konsumenterna anses vara miljömedvetna och välutbildade men också egocentriska och 

de förväntar sig i en större utsträckning att företag och organisationer ska göra det bekvämt 

för dem att upprätthålla deras egenintresse för hållbarhet (Hume, 2009). 

 

2.2. Modekonsumenter 

Modekonsumenten idag utsätts för snabba modesvängningar och ständigt nya trender 

(Fletcher, 2008). Konsumenterna köper inte längre ett plagg för att skyla eller värma sin 

kropp, modekonsumenten idag köper kläder för att stilla ett behov, få status i samhället eller 

helt enkelt skapa sig en identitet (Fletcher, 2008). Eftersom modekonsumenten inte längre 

anser att kläder och mode är samma sak har det uppstått en överkonsumtion av mode för att 

fylla modekonsumenternas olika psykiska behov, denna överkonsumtion av kläder har också 

lett till en motreaktion där fler och fler konsumenter väljer att agera hållbart (Guiot och Roux, 

2010). Två konsumenttyper som är högst aktuella i debatten och som i denna studie ses som 

varandras ytterligheter är ”fast-fashion konsumenter” och ”gröna konsumenter”, dessa 

kommer presenteras närmre nedan.  

 

2.2.1. Fast-fashion konsumenten 

Fast-fashion konsumenten kräver snabb respons från detaljhandeln på rådande trender samt 

konstanta nyheter i hyllorna (Byun & Sternquist, 2008). Konsumenten påverkas av olika 

faktorer när den överväger ett köp varav två av dessa är tillgång samt pris. Om fast-fashion 

konsumenten upplever att priset är så pass billigt att den gör ett fynd och egentligen ”sparar 

pengar” finns det en större benägenhet att konsumenten gör ett impulsköp, detta är i enlighet 

med fast-fashion företagens affärsmodell då de vill att kunderna ska uppleva att de genom att 

handla prisvärt mode sparar pengar. Om det finns en stor tillgång av en vara och varan således 

alltid finns i lager så minskar benägenheten hos fast-fashion kunden att köpa varan, om 

plagget istället finns i en begränsad upplaga upplever konsumenten plagget som mer exklusivt 

och benägenheten att köpa plagget hos konsumenten kommer ökar (Byun & Sternquist, 

2008). 
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Byun och Sternquist (2008) menar att fast-fashion butiker med sina låga priser och trendiga 

plagg till stor del attraherar unga, modemedvetna kunder. I enlighet med detta skriver 

Bhardwaj och Fairhurst (2010) att fast-fashion har fått en större genomslagskraft hos yngre 

konsumenter. De menar att det är fler yngre konsumenter som föredrar att köpa stora mängder 

låg-kvalitativa kläder som är billiga och trendiga än äldre personer som i större utsträckning 

köper ett mindre antal kläder i bättre kvalitet.  

 

Gam (2011) påvisar att de konsumenter som vill vara i framkant modemässigt, trendledarna, 

inte har samma benägenhet att handla EFC (Eco - Friendy Clothes). Främsta anledningen som 

angavs i hans studie var att det utbud av EFC som fanns tillgängligt inte var moderiktigt nog, 

eller helt enkelt att grönt ännu inte är det nya svarta (Gam, 2011). Vidare menar Gam (2011) 

att den positiva påverkan och skillnad konsumenten gör vid köp av EFC, oftast inte är tydlig i 

köptillfället, varför design och andra viktiga parametrar för köpbeslutet måste tillfredsställa 

kunden för att produkten skall väljas före andra. Att unga föredrar mycket och lågkvalitativt 

mode, och att trendledarna i samma generation har låg benägenhet att handla EFC gör fast-

fashion konsumenten till en besvärlig konsumentgrupp för gröna marknadsförare.  

 

2.2.2. Den gröna konsumenten 

Både forskare och marknadsförare har gjort stora ansträngningar för att försöka definiera den 

gröna konsumenten och förstå hur konsumenters miljöengagemang kan relateras till dess 

köpbeteende. Demografiska faktorer, konsumenters kunskap om miljömässiga problem och 

konsumenters upplevelse av att kunna påverka är alla exempel på olika faktorer som har 

föreslagits för att beskriva vad som styr grönt konsumentbeteende (Charter & Polonsky, 

1999). Shrum et al. (1995) menar att konsumentbaserade studier ofta fokuserar på att 

segmentera konsumenter utifrån klassiska demografiska och psykografiska faktorer i syfte att 

särskilja den gröna konsumenten från andra konsumenter. Flertalet studier har då påvisat att 

typiskt gröna konsumenter tenderar att vara välutbildade äldre kvinnor med hög inkomst. 

Dock menar Shrum et al. (1995) att flera studier har påvisat motsatsen, få eller ingen relation 

alls mellan demografiska faktorer och beteenden eller attityder kopplat till miljöengagemang. 

 

Baserat på data från 1993-års life style studie av marknadsföringsbyrån DDB Needham har 

Shrum et al. utarbetat en psykografisk profil av den gröna konsumenten i syfte att ta fram 

strategier för marknadsföring riktad till gröna konsumenter. Av resultatet framgår att den 

gröna konsumenten är produkt- och informationssökande, anser sig själv vara opinionsledare 

och undviker impulsköp. Mer signifikant för den gröna konsumenten är en skepsis till 

marknadsföring och låg varumärkeslojalitet varför det är av stor vikt för företag att framföra 

ett riktigt och sant budskap om sina produkter och sitt företag (Shrum et al. 1995). 

 

Pedersen och Neergaard (2006) ställer sig kritiskt till den här typen av generaliseringar i 

litteraturen och menar att konceptet ”den gröna konsumenten” inte går att definiera eller 

profilera. Att kategorisera kunder underskattar dess komplexa beteende. En tydlig profil av en 

grön konsument bör snarare ses som en idealprofil då den verkliga gröna konsumenten inte 

går att definiera (Pedersen & Neergaard, 2006). Banikarim (2010) argumenterar också för att 
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den gröna konsumenten är svårdefinierad, då grön konsumtion idag är en allmängiltig och 

accepterad livsstil, till skillnad från förr då gröna konsumenter i princip likställdes med 

trädkramare och hippies. Därför menar hon att det idag också är en mer komplex uppgift för 

marknadsförare att nå sin målgrupp (Banikarim, 2010). Gröna konsumenter kan idag ses ur ett 

brett spektra, med allt ifrån dem som är beredda att betala dyrare för en mer hållbar värld, till 

dem som i slutändan endast är intresserade av att spara pengar. 

 

Guiot och Roux, (2010) menar att dagens slit-och-släng samhälle har genererat en mottrend, 

att konsumenter vill ta tillvara på gamla varor och att nya fenomen som till exempel do-it-

yourself, men även second-hand shopping, har blivit populärt. Hållbart medvetna 

konsumenter kan idag manifestera sitt engagemang genom att handla second-hand (Guiot & 

Roux, 2010). Dagens slit-och-släng samhälle skulle också kunna vara en tänkbar anledning 

till att, som Young et al. (2010) menar, en av drivkrafterna för gröna konsumenter att fortsätta 

handla grönt är dess dåliga samvete.   

 

I stället för att försöka förstå den gröna konsumenten menar Peattie (1999) att det kan vara 

mer relevant att försöka förstå den gröna köpprocessen då gröna köp i många fall innebär en 

viss kompromiss i förhållande till konventionella köp. Kompromisser kan handla om att 

betala ett högre pris för en grön vara eller att nöja sig med en lägre teknisk nivå på produkten 

till fördel för en ekologisk aspekt. Peattie menar att nyckeln till att förstå varför ett grönt köp 

görs eller ej, främst beror på det som skiljer hos den gröna varan gentemot den konventionella 

då alla konsumenter skulle välja en grön produkt, och därmed klassificeras som gröna 

konsumenter, om alla andra aspekter förutom dess grad av grönhet var lika (Peattie, se 

Charter & Polonsky 1999). Ginsberg och Bloom (2004) menar dock att i konsumenternas 

tycke och perception om produkter är “alla andra aspekter” sällan lika.  

 

2.2.3. Relation mellan kunskap och attityder hos modekonsumenter 

Kim och Damhorst (1998) definierar miljökunskap som ”kunskap individer har om miljön, 

planetens ekologi och den påverkan människors beteende har på miljön/ekologin”. Det har 

funnit ett antagande från forskare att om kunskapsnivån om miljön ökar kommer även 

miljömedvetenheten öka, dessa teorier menar att om miljömedvetenheten är hög är också 

kunskapen hög. Det finns dock resultat från studier som visar att kunskapsnivån kan vara låg 

men att miljömedvetenheten kan vara hög. Om konsumenten har en stor miljömedvetenhet 

kommer den att värdesätta miljöegenskaper vid köp av en produkt, om kunden däremot har en 

låg miljömedvetenhet kommer miljöegenskaperna stå i konkurrens med andra egenskaper 

såsom pris, kvalitet och tillgänglighet (Kim & Damhorst, 1998).  

 

2.2.4. Relationen mellan attityder och agerande hos modekonsumenter  

Det finns en skillnad mellan konsumenters attityd och deras faktiska beteende (Pedersen & 

Neergaard, 2006). Konsumenten kan ha en attityd innan ett köp men när köpet ska 

genomföras finns det en tendens att agera på ett annat sätt än enligt den inställning man 

tidigare hade. Pedersen och Neergaard diskuterar detta beteende ur en miljösynvinkel, att 
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konsumenten ofta ställer sig positiv till miljövänliga produkter och säger sig ta miljön i 

beaktande i konsumtionsbeslut men i slutändan behöver det dock inte alltid leda till förändrat 

agerande. Det tycks finnas en diskrepans mellan vad konsumenten tycker och hur hon 

verkligen agerar (Pedersen & Neergaard, 2006). För denna studie kommer det dock inte att 

lämnas utrymme att undersöka konsumenternas faktiska beteende.  

 

2.3. Monkis kommunikation 

Monki handlar i första hand om en stil, inte en ålder. Deras klädkollektioner avspeglar trender 

i övriga modevärlden men kännetecknas alltid av Monkis speciella, lekfulla och knasiga stil 

(Monki, 2011). Butikerna är uppbyggda utifrån tre butikskoncept; The forgotten forest, The 

city of oil and steel och The sea of scallops, alla med syfte att förmedla Monkis historier och 

för att få kunden att uppleva ”Monki world” (Monki, 2012) 

 

Monki har tidigare varit restriktiva med reklam och varit hemlighetsfulla med sitt koncept 

(Dagens media, 2010). Idag använder kedjan främst tre olika marknadskanaler för att 

kommunicera sitt varumärke vilka är; Monki Magazine som startade 2010 och ges ut fyra 

gånger per år, Monki Mozic där månadens dj presenteras på hemsidan med en låt mixad för 

Monki och sist Monki Television där olika tjejer, vars kreativitet och personliga stil inspirerar 

Monki, har fått göra små filmklipp som visas på hemsidan (Monki, 2012). Sitt 

hållbarhetsarbete kommunicerar de via hemsidan. Där kan kunderna läsa om deras CSR- 

arbete och deras värderingar som grundas i begreppen humanism och environment (Monki, 

2011). 

2.4. Grön marknadsföring 

Då den gröna konsumenten är svårdefinierad och ett intresse för hållbarhet inte endast kan 

tillskrivas en viss konsumentgrupp eller en rörelse, menar Banikarim (2010) att den gröna 

marknadsföringen inte heller länger kan vara svart/vit utan måste vara lika nyanserad som 

dess målgrupp. För att en grön marknadsföring skall styrka ett varumärke är det viktigt att 

som företag känna sin kund och sin marknad. Detta är något som Ottman (2008) också 

poängterar och menar att om konsumenterna inte är medvetna eller inte bryr sig om det 

problem produkten, eller tjänsten försöker avhjälpa så kommer de inte att köpa den. Utöver 

detta menar Ottman (2008) att det är viktigt att i marknadsföringen uppmuntra och tydliggöra 

för kunden hur den gör skillnad genom att köpa den aktuella produkten. För företaget är det 

också viktigt att vara transparent för att skapa en trovärdighet, och att behålla kvaliteten på 

produkten då en miljövänlig men trasig vara inte längre är speciellt miljövänlig. Hon menar 

också att det är viktigt att noggrant utvärdera val av prisnivå för aktuell produkt (Ottman, 

2008). 

 

På 90-talet bedrevs mycket forskning i grön marknadsföring vilken pekade på 

konsumenternas intresse för hållbarhet. Detta uppmärksammades av företag vilka antog att 

grönt säljer vilket medförde att lanseringar av gröna produkter ökade under samma tidsperiod. 

I många fall letades endast efter hållbara egenskaper i redan existerande produkter så att de 

kunde fortsätta produceras utan korrigeringar, men istället börjas marknadsföras utifrån dess 
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gröna egenskaper. Intresset för hållbarhet hos företag var i mångt och mycket endast 

försäljningsorienterat och sträcktes inte till att innefatta produktionen (Peattie & Crane, 2005). 

Konsumenter är medvetna och söker aktivt efter hållbara produkter (Ha-Brookshire & Norum, 

2011). I takt med att fler och fler efterfrågar miljövänliga produkter från ansvarfulla företag 

ökar också risken för greenwash. Denna syn på hållbarhet där meningslös och icke-bevisade 

gröna påståenden med enda syfte att öka försäljning har gjort konsumenter skeptiska och 

cyniska till gröna produkter (Peattie & Crane, 2005). Problemet för konsumenter handlar då i 

första hand inte om okunskap utan istället om vilka produkter och företag de kan lita på 

(Bloom, 2008). De företag som försökt att återfå trovärdigheten hos konsumenterna genom 

certifieringsprogram har stött på nya problem då det finns otaliga märkningar och loggor vilka 

upplevs förvirrande och oklara för konsumenter. Flertalet företag väljer idag istället att inte 

profilera sig som hållbara eller marknadsföra sitt hållbarhetsarbete alls av risken för att förlora 

konsumenters förtroende (Peattie & Crane, 2005).   

 

Peattie och Crane (2005) ställer sig frågande till om den gröna marknadsföringen egentligen 

har bidragit till en mer hållbar värld. Utifrån deras beskrivning av den utveckling den gröna 

marknadsföringen har tagit från 1990-talet och framåt menar de att mycket som tidigare har 

kallats grön marknadsföring egentligen är felaktigt och falsk och har inte haft mycket att göra 

med varken hållbarhet eller marknadsföring utan kan räknas som ett fall av greenwash som 

beskrivits ovan. Ett problem de diskuterar är att grön marknadsföring ofta har tenderat att 

hanteras isolerat från övriga organisationen, istället för att arbeta för en mer holistisk syn där 

den gröna marknadsföringen kan genomsyra hela verksamheten (Peattie & Crane, 2005). 

Gröna marknadsförare har många dilemman att hantera. Vill företaget genuint gå mot att bli 

mer hållbara innebär det radikala förändringar där till exempel produktionskostnader kan 

komma att öka avsevärt, vilket påverkar slutpriset. Detta kan dock vara något som 

konsumenterna inte är redo för då de tenderar att vara mer konservativa än vad vi ofta vill tro. 

Om företaget istället gör lätt för sig och endast försöker tillgodose ett nischat grönt 

konsumentsegmentet, är det då verkligen något som förändras och påverkas på lång sikt? Med 

dessa dilemman i åtanke menar Peattie och Crane (2005) att det inte är konstigt att det som 

sagts vara ”grön marknadsföring” inte har haft mycket med varken hållbarhet eller 

marknadsföring att göra. Att göra mer substantiella framsteg mot hållbarhet menar de kanske 

inte i första hand är en uppgift för marknadsförare då marknaden ännu inte är redo för det, 

utan hållbarhet måste komma som mål för hela samhället och implementeras i form av skatter, 

utbildning och industriella mål (Peattie & Crane, 2005).           

 

2.4.1. Att kommunicera hållbarhet 

Marknadsföring av gröna produkter sker ofta genom ”ecolabelling” vilket implicerar att 

produkten främst vänder sig till en grön kund. Rex och Baumann (2006) menar därför att grön 

marknadsföring har att lära av traditionell marknadsföring för att få ut produkterna till en 

större kundgrupp. Detta är något som även Ottman et al. (2006) påvisar och menar att grön 

marknadsföring måste tillgodose två saker, förbättrad miljö och tillfredställelse hos 

konsumenterna. Många som marknadsför gröna produkter väljer ofta att endast lyfta fram och 

fokusera på produktens “grönhet” vilket inte tilltalar alla kunder. Att marknadsföra gröna 
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produkter genom att enbart framhäva att de är gröna är inte en hållbar marknadsföring, det är 

ett närsynt seende på marknaden. Det räcker alltså inte att produkter är gröna för att 

konsumenter ska köpa dem, de måste även tillföra andra värden för konsumenten (Ottman et 

al., 2006). Sedan den första miljömärkningen, Blue Angel, lanserades i tyskland 1977 har 

otaligt många miljömärkningar uppkommit vilket har förvirrat konsumenterna (Thögersen et 

al., 2010). De olika märkningarna skiljer sig i hur väl de har mottagits på marknaden och i hur 

väl konsumenterna förstår dess innebörd. Konsumenter har också visat på en rädsla för att bli 

lurade då produkter marknadsförs som gröna. Thögersen et al. (2010) menar att det tyder på 

att det krävs en lång acceptanstid hos konsumenterna innan de kan ta till sig nya 

miljömärkningar.     

 

Det ökade intresset för hållbarhet hos konsumenter har lett till en generellt mer positiv syn på 

de varumärken som också upplevs som hållbart medvetna (Hartmann et al. 2005). Dock har 

konsumenter intresserade av hållbarhet, som tidigare nämnt, en lägre tilltro till 

marknadsföring, varför det är av stor vikt att inte fjärma denna konsumentgrupp mer genom 

vilseledande marknadsföring (Hartmann & Apaolaza-Ibáñez, 2009). Hartmann och Apaolaza-

Ibáñez har studerat hur kunder upplever ett varumärke beroende på om företaget 

kommunicerar dess hållbarhetsarbete till konsumenterna rent textuellt eller om det 

kommuniceras genom att använda bilder med till exempel ”ren” natur för att på så sätt få 

kunden att associera varumärket med det. Deras studie visar att båda vägarna, text och bild, 

fungerar för att få kunden mer positiv till varumärket och förknippa det med hållbarhet, dock 

så tillför den bildliga kommunikationen en emotionell upplevelse, som den textuella 

kommunikationen inte gör, vilket i sin tur kan stimulera konsumtion hos konsumenten. 

(Hartmann & Apoalaza-Ibáñez 2009). 

 

Jones et al. (2007) menar att företags hållbarhetskommunikation till konsumenter i butik kan 

har en stor inverkan på varumärkets image och konsumenternas perception om företaget. 

Många företag säger sig idag starkt ha integrerat CSR (Corporate Social Responsability) i 

deras verksamheter. Trots detta är det få företag som kommunicerar deras hållbarhetsarbete 

direkt till kund i butik där kommunikationen istället ofta är koncentrerad till budskap om 

värde för pengarna. Hållbarhetsengagemang kommuniceras istället oftast främst via företags 

årliga hållbarhetsrapporter. Jones et al. (2007) menar dock att budskap om företagets 

hållbarhetsarbete, till exempel om de stöder en organisation eller om de kan garantera att fair 

trade standarder har följts, skulle kunna kommuniceras direkt i butiken vid köptillfället vilket 

skulle kunna bidra till konsumentens uppfattning om företagets hållbarhetsengagemang och i 

sin tur påverka varumärkets image. 
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3. Metod 

 

I följande avsnitt presenteras och motiveras studiens metodval och den datainsamlingsteknik 

som tillämpats vid insamlingen av studiens empiriska material. Vidare presenteras 

utformningen av enkäten samt vår urvalsmetod. Slutligen resoneras kring studiens validitet 

och reliabilitet och kritik som kan hänföras till vald metod. 

 

 

3.1. Kvantitativ forskningsansats 

Enligt Patel och Davidsson (2011) finns det på två huvudsakliga inriktningar för att bedriva 

forskning; kvantitativ och kvalitativ ansats. De olika inriktningarna skiljer sig i 

tillvägagångssätt av hur det empiriska datamaterialet ska genereras, bearbetas och analyseras. 

Valet av forskningsansats styrs av den forskningsfråga som ämnas besvaras och kan förenklat 

förklaras genom att frågor som till exempel rör ”var? hur många? eller vilka är skillnaderna?” 

bäst besvaras genom kvantitativa forskningsmetoder, medan frågor som istället ämnar att 

tolka människors upplevelser eller beteendemönster främst bör studeras med hjälp av 

kvalitativa metoder (Patel & Davisson, 2011). Kvantitativa metoder studerar sådant som går 

att beskriva med siffror till skillnad från kvalitativa metoder som studerar ting som går att 

beskriva med ord Eliassion (2010). Utöver val av forskningsfråga som grund för val av ansats 

menar Eliassion (2010) att även valet av teori styr. Teorier som bäst passar kvantitativa 

metoder har också en kunskapssyn som anser att kunskap främst anskaffas genom att mäta 

brett för att därmed kunna uttala sig om en större grupp baserat på den mindre undersökta 

gruppens resultat. De teorier som har innehar en kunskapssyn som istället menar att kunskap 

främst uppnås genom att undersöka djupt lämpar sig bättre med en kvalitativ forskningsansats 

(Eliassion, 2010). Denna studie antar den kvantitativa ansatsen där empirin samlas in genom 

att undersöka en större mängd och utifrån resultatet besvara våra forskningsfrågor och därmed 

uppnå studiens syfte. 

 

Valet att anta den kvantitativa ansatsen gjordes med hänsyn till studiens syfte. Eliasson (2010) 

menar att kvantitativa metoder lämpar sig bra för att undersöka hur utbredda attityder är inom 

en grupp och då studien avser att undersöka en större grupps attityder till ämnet hållbarhet, 

föreföll valet av den kvantitativa ansatsen också lämpligast. Vidare menar Eliasson (2010) att 

kvantitativa metoder, bättre än kvalitativa, lämpar sig då man avser att undersöka olika 

ämnesområden vilket studien också avsåg då den utöver attityder till hållbarhet, undersöker 

hur gruppen vill ta till sig hållbarhetsinformation. Patel och Davidsson (2011) menar också att 

kvantitativa metoder är lämpade att använda då forskningsresultatet bäst beskrivs och 

bearbetas med hjälp av statistiska mätverktyg vilket också var lämpligt för vår studie då vi 

även ville tala om Monkis konsumenter i relation till andra konsumenter.   
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3.2. Metodval 

Enligt Bryman och Bell (2011) är enkäter ett av de huvudsakliga instrumenten som används 

för att samla in kvantitativ data i en studie och är också det instrument som använts för denna 

undersökning. De flesta enkäter skickas till respondenterna per post eller elektroniskt via 

internet (Bryman & Bell, 2011). Påstana enkäter förekommer också, vilket innebär att 

forskaren ber människor ”på stan” att svara på frågor och att fylla i enkäter (Christensen et al., 

2001). I denna undersökning används både påstana och elektroniska enkäter med i huvudsak 

slutna frågor som respondenterna själva fick fylla i. Anledningen till kombinationen av både 

påstana och elektroniska enkäter gjordes då vi dels ville få med många Monkikunder i 

undersökningen vilket den påstana enkäten kunde avhjälpa, men samtidigt få ut enkäten till en 

bredare kundgrupp, vilket internetenkäten bidrog med. Vi bestämde oss för att samla in totalt 

100 svar och avsåg att få ett relativt jämnt antal från de olika enkätstudierna. Antalet önskade 

svar bestämdes med uppsatsens tidsram i beaktande samt utifrån hur många respondenter 

tidigare artiklar, inom samma ämnesområde, hade undersökt. Majoriteten av de studerade 

artiklarna hade i empirin studerat mellan 200 och 500 respondenter, de avsåg dock att 

undersöka en större population, i många fall unga amerikanska studenter, varför vi ansåg att 

vi kunde nöja oss med ett färre antal respondenter. 

 

Skillnaderna mellan de påstana enkäterna och Internetenkäterna är att vi som forskare hade 

möjlighet till direktkontakt med de respondenter som tillfrågades på stan. Att respondenterna 

inte får hjälp med att förstå frågor eller möjlighet till uppföljningsfrågor är en nackdel som 

Bryman & Bell (2011) tar upp med enkäter vilket avhjälptes vid den påstana undersökningen. 

Det finns också en möjlighet att respondenterna på stan kände en större benägenhet till att 

svara då de hamnade ansikte mot ansikte då de blev tillfrågade om att delta vilket kan påverka 

dem emotiv. Gällande Internetenkäten hade respondenterna dock inte möjlighet till att få 

förtydligande av någon fråga eller följdfrågor. Då de inte fick frågan ansikte mot ansikte finns 

en möjlighet att de i större utsträckning valde att inte delta då de inte hade direktkontakt med 

oss forskare. Dock hade de valet att själva bestämma när de skulle svara på frågeformuläret 

vilket skulle kunna bidra till en ökad svarsfrekvens. Problemet med uppföljningsfrågor 

försökte vi dock motverka redan före insamlingen genom att göra en pilotstudie av vår enkät, 

både på vår handledningsgrupp och på bekanta och redan där upptäcka de frågor som inte var 

tydliga nog. 

 

3.2.1. Motivering av metodval 

Då vi ville samla in en större mängd kvantifierbar data på en kortare tid lämpade sig enkäter 

bra. Bryman & Bell (2011) menar att fördelen med enkäter är att de går snabbt att 

administrera samt att frågorna inte får någon variation. Eftersom vi har en begränsad tidsram 

till insamling av data passade metoden oss väl då vi på ett enkelt sätt kunde jämföra och 

sammanställa svaren från enkäterna. Eliasson (2010) menar också att en annan fördel med 

enkäter är att det ofta är ett billigt alternativ då de endast kräver tryck och eventuellt porto. I 

vårt fall då vi använde oss av påstana och Internetenkäter krävdes endast tryckkostnaden för 

de påstana enkäterna.  
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3.2.2. Utformning, tolkning och kodning av enkäten 

Bryman & Bell (2011) påpekar att det är av högsta vikt att enkäten utformas för att underlätta 

för respondenten, något vi har varit väldigt måna om vid utformning av vår enkät. Vi har valt 

att till största del använda oss av slutna frågor vilket Bryman & Bell (2011) menar gör det 

lättare för respondenten samt ökar jämnheten i svaren. Christensen et al. (2001) menar att det 

är viktigt att utgå från syftet med enkäten vid utformning av frågorna för att på så sätt få med 

relevanta frågor och slippa onödiga frågor. Vi har därför lagt ner mycket tid på att överväga 

varje fråga och utvärdera dess relevans för undersökningen och frågeställning. 

 

Enkäten kan delas in i tre delar som fokuserar på olika områden. Det första avsnittet i enkäten, 

fråga 2 till 14, vilken också är viktigast för vår studie, består av flest frågor och avser att ta 

reda på respondenternas attityder till hållbarhet och deras upplevelser av textilföretagens 

engagemang i hållbarhetsfrågor. Attitydfrågorna är i sin tur uppdelade efter ABC-modellen 

som tidigare presenterats där fråga 2, 5, 6, 7, 8, 9 avser att ta reda på respondenternas känsla 

om ämnet, fråga 3-4 kan hänvisas till respondenternas beteende och fråga 11-14 till 

respondenternas uppfattning vilket vi tolkar som respondenternas kunskap i ämnet. Fråga 2, 3, 

6 och 7 mäts med hjälp av en likertskala på 1-5, vilket också är vanligt för attitydfrågor 

(Williamson, 2002).  Vi tolkar svar 1-2 som negativ inställning till frågan, 3 som neutralt och 

4 eller 5 som en positiv inställning till frågan. Svarsalternativen på fråga 5 är Aldrig, Sällan, 

Oftast, Alltid eller Vet ej och har kodats med nummer 1-5. Samma princip gäller för fråga 8 

där svarsalternativen är Nej, Tveksam, Kanske, Troligtvis, Ja och Vet ej och har kodats med 

nummer 1-6. Fråga 4 och 9 är Ja/Nej-frågor som har kodats med 1 eller 2. Fråga 10 var av 

nominal karaktär och hade tre svarsalternativ varav ett var öppet för respondenterna att svara 

fritt. De tre har kodats som 1,2 och 3 där det öppna svaret var 3, dock behövde vi inte 

kategorisera de öppna svaren vidare då endast en respondent valde det alternativet. Fråga 11-

14 är utformade som Sant/Falskt-påståenden och har också kodats som 1 och 2. Det första 

påståendet menar att konventionellt odlad bomull är ett bra materialval ur miljösynpunkt 

vilket är falskt (ForUM, 2008). Nästa påstående är att användarfasen är den mest 

energikrävande i ett bomullsplaggs livscykel vilket är sant (IFM, 2006). Det tredje påståendet 

säger att återvunnen polyester har en kortare livslängd än vanlig polyester vilket är falskt 

(Tierra, 2012) och det sista påståendet säger att naturfibrer alltid är bättre än syntetfibrer, ur 

hållbarhetssynpunkt, vilket också är falskt (ForUM, 2008). Två av kunskapsfrågor valdes ut 

baserat på områden vanliga hos textilföretag i samband med hållbarhetskommunikation. Till 

exempel har textilföretaget H&M marknadsfört hållbara kollektioner som baseras på 

ekologisk bomull och återvunnen polyester (H&M, 2012). De andra två frågorna valdes ut 

baserat på vår egen uppfattning av att dessa påståenden är vanliga missuppfattningar hos 

konsumenter.      

 

Nästa avsnitt i enkäten, fråga 15-19 handlar om marknadskommunikation och är alla 

ordinalfrågor. På fråga 15 och 16 fick respondenterna fyra alternativ med möjlighet att ringa 

in flera svarsalternativ. Svaren kodades med siffrorna 1-4. Fråga 17 var också en flervalsfråga 

med 12 svarsalternativ där respondenterna fick välja upp till tre stycken. De olika 

svarsalternativen var olika organisationer som alla kan relateras till hållbarhet på ett eller 

annat sätt. Organisationerna var uppdelade som fyra vardera 
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barn/människorättsorganisationer, miljöorganisationer, och sociala/hjälporganisationer. 

Svaren kodade vi med siffrorna 1-12. Fråga 18 var uppbyggd på samma sätt som fråga 17 

men rörde miljömärkningar/standarder istället. På denna fråga hade respondenterna 10 

svarsalternativ med vanliga märkningar/standarder utan vidare inbördes uppdelning. Även 

denna fråga kodades som 1-10. På fråga 19 fick respondenterna endast välja ett av de två 

svarsalternativen vilka kodades som 1 respektive 2.  

 

Första frågan i enkäten avsåg att urskilja Monkis kunder från övriga där respondenterna fick 

ringa in 4 butiker där de främst handlar sina kläder. Respondenterna hade 20 butiker att välja 

emellan vilka i sin tur kan delas in i fast-fashion butiker, second-hand butiker, 

mellanprisbutiker, svenska modekedjor samt konceptbutiker. När vi kodat dessa har de 

numrerats 1-20 och vi har tolkat att de respondenter som valt Monki som ett av alternativen är 

en Monkikund. I vår indelning av Monkis konsumenttyper har vi utgått från teorin och tittat 

på om ytterligheterna fast-fashion kunder och gröna kunder gått att hitta. Där valde vi att 

benämna alla som valde Monki och tre fast-fashion butiker; (Gina Tricot, H&M, Topshop, 

Cubus eller Zara) som en fast-fashion konsument. De gröna konsumenterna representeras av 

dem som i studien valde Monki och minst en second-hand butik (Emmaus, Myrornas, Rag 

Time eller Beyond Retro) och benämns som en second-hand konsument. Vi motiverar den 

skeva fördelningen med anledning av att det finns betydligt fler fast-fashion butiker i relation 

till second-hand butiker tillgängliga på marknaden för konsumenten. Valet av att se second-

hand konsumenter som gröna konsumenter stöds av Guiot och Roux (2010) som menar att 

hållbart medvetna konsumenter kan manifestera sitt engagemang genom att handla second-

hand. Då övriga butikskategorier var jämnt fördelat blad respondenterna och då vi ansåg det 

mest intressant att utskilja ytterligheterna valde vi att inte urskilja fler konsumenttyper utan 

benämnde resterande respondenter som “övriga”.     

Sist i enkäten placerade vi två demografiska frågor gällande sysselsättning och ålder. På 

frågan om sysselsättning fanns tre svarsalternativ; Arbetande, Studerande eller Annat. De tre 

alternativen kodades således som 1,2 och 3. Åldersfrågan använde vi dels för att sortera ut de 

svarsenkäter som inte var aktuella för oss då vi avgränsat oss till att studera kvinnor i ålder 

15-34, men också dels för att se om svaren skiljer sig åt gällande ålder. Frågan var ställd som 

en öppen fråga så att vi själva senare skulle kunna dela in respondenterna i lämpliga 

ålderskategorier. Åldersfrågan kodades senare om till två åldersgrupper, en yngre grupp i 

intervallet 15-24 och en äldre i intervallet 25-34. Valet av åldersindelning gjordes dels på 

grund av att vi ville ha samma intervallskillnad de två grupperna emellan men också då den 

statistiska definitionen av “ung” ofta är just 15-24 (Ungdomsstyrelsen, 2003). Enkäten i sin 

helhet kan ses i bilaga 1. 

 

Den påstana enkäten och den elektroniska var identiska med undantaget att den elektroniska 

hade en tilläggsfråga om kön för att säkerställa att vi endast undersökte kvinnor, den frågan 

var inte nödvändig på stan då vi endast tillfrågade kvinnor. Då vi på grund av att vi utförde 

två typer av enkätstudier, en påstan och en elektronisk, fick två olika urvalsgrupper valde vi 

att koda de båda som urvalsgrupp 1 och 2. Vi undersökte huruvida det fanns tydliga skillnader 

de två urvalsgrupperna emellan, men den enda märkbra skillnaden var att den påstana 
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urvalsgruppen hade en större andel Monkikunder. Då vi ämnade undersöka just skillnaderna 

mellan Monkikunder och andra kunder, så valde vi att slå ihop de båda urvalsgrupperna och 

betrakta dem därefter som en och samma, ur vilken vi sedan skiljde ut Monkikunder från 

övriga.  

3.3. Genomförande av datainsamling 

Eftersom undersökningen avsåg att jämföra konceptföretaget Monkis kunder med övriga unga 

kvinnliga kunder, valde vi att utföra undersökningen i anslutning till Monkis tre centrala 

butiker i Göteborg för att öka chanserna att få en märkbar andel konsumenter som kryssar i 

Monki som en av de fyra butiker de primärt handlar i och därmed, i denna undersöknings 

definition av en kund, också är kunder till Monki. Vi valde att stå utanför tre butiker istället 

för en, då det kan tänkas att olika delar av målgruppen tilltalas av olika butiker ur geografisk 

synvinkel. För den påstana enkätundersökningen avsattes två eftermiddagar där totalt 57 svar 

samlades in. Studiens elektroniska enkätundersökning distribuerades via facebook och 

samlade in resterande svar tills 100 korrekt ifyllda svar fåtts. Den totala mängd respondenter 

som studien har undersökt är 104 stycken unga kvinnor, varav 4 enkätsvar från den 

elektroniska undersökningen var ofullständiga varför de inte heller räknades med i resultatet. 

Av de 100 fullständiga svar som använts för analysen har 44 varit kunder till Monki och 56 

inte och klassificeras vidare som ”övriga”. 

 

3.4. Urvalsmetod 

Den population som avsågs undersökas var svenska kvinnliga modekonsumenter i ålder 15-34 

år. Valet att undersöka den svenska marknaden gjordes dels ur bekvämlighetssynpunkt då det 

är den marknad vi själva är en del av och har bra tillgång till, men också då det är på den 

marknad företaget i fråga främst är aktiv på. Trots att Monki har butiker runt om i världen är 

det på den svenska marknaden de med sina 28 butiker främst är representerade (Monki, 

2012). Av den anledningen anser vi också att den svenska marknaden är den som är mest 

intressant för företaget då det troligtvis är där majoriteten av dess kundgrupp finns. Att, som 

nämnt i inledningskapitlet, svenska konsumenter är mer benägna att följa nya trender i 

kombination med att de har fått ett ökat intresse för etiskt mode, anser vi vara ännu ett starkt 

argument för att välja denna konsumentgrupps attityder som analysenhet för vår studie. 

 

Med anledning av att målpopulationen består av ett stort antal enheter, och att totala antalet är 

okänt, var det inte heller möjligt att inkludera alla enheter i undersökningen varför det aldrig 

varit aktuellt att genomföra en totalundersökning. Då målpopulationen är okänd är det inte 

heller möjligt att upprätta en urvalsram för att utifrån den göra ett slumpmässigt urval, varför 

denna studies undersökning baseras på ett icke slumpmässigt urval. Esaiasson et al. (2012) 

talar om fyra olika typer av icke slumpmässiga urval; första-bästa-urval, självselektionsurval, 

snöbollsurval och kvoturval. Då vi gjorde både en påstan enkätundersökning och en 

Internetundersökning har vi två urvalsgrupper att tala om. 

 

Den del av vår undersökning som genomfördes på stan genomfördes med ett första-bästa-

urval eller bekvämlighetsurval som det även kan kallas, och urvalet utgjordes av kvinnliga 
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modekonsumenter i ålder 15-34 som passerade ut från de butiker vilka vi stod utanför. 

Eftersom vi stod utanför butiker i Göteborg har vi troligtvis en övervägande mängd 

göteborgare i denna urvalsgrupp. Urvalet till den del av undersökningen som genomfördes 

med hjälp av Internet kan ses som en kombination av bekvämlighetsurval och 

självselektionsurval då vi som forskare rekryterade respondenter genom att skicka ut enkäten 

på facebook och därefter lämna det öppet för respondenterna att själva aktivt välja att svara på 

enkäten eller ej. Då vi själva har många textilkunniga vänner på facebook på grund av vår 

koppling till textilhögskolan, valde vi att inte själva rekrytera respondenterna via våra 

kontaktnät utan vi bad flertalet andra vänner att lägga ut undersökningen bland deras vänner 

för att om möjligt minska risken för en snedvridning. Givetvis kvarstår risken om 

snedvridning då det istället kan finnas en majoritet av annat slag i det urval som 

undersökningen utgörs av, dock så minskas den något då vi på detta sätt når ut med enkäten 

till många olika kontexter än om vi endast hade valt att lägga upp den på våra egna 

facebooksidor. Då ingen kan ställa sig utanför sin egen kontext finns en risk för snedvridning 

i icke slumpmässiga undersökningar varför vi ändå anser att urvalsmetoden gällande 

internetundersökningen är godtagbar för vårt ändamål. Ett annat dilemma som Denscombe 

(2009) tar upp gällande Internetundersökningar är att det inte går att säkerställa respondentens 

identitet varför vi inte kan vara helt säkra på att den som svarat är den som den utgör sig för 

att vara och verkligen ingår i vår målpopulation. Denna urvalsgrupp består troligtvis av 

respondenter med geografiskt större spridning vilket vi ser som en fördel då vi avser att uttala 

oss om svenska kvinnliga modekonsumenter. Att vi inte kan urskilja den geografiska 

spridningen proportionellt i Sverige kan dock ses som en svaghet. 

3.4.1. Urvalsschema 

Ett problem med påstana enkäter är att forskaren medvetet eller omedvetet subjektivt väljer ut 

personer som ska ingå i undersökningen. Detta kan leda till en viss snedvridning (Christensen 

et al., 2001). För att försöka motverka det här bestämde vi oss för att i förväg göra upp ett 

urvalschema, vi bestämde oss för att fråga var tredje person som stämde in på våra 

urvalskriterier; alltså kvinnliga modekonsumenter i ålder 15-34. Då det är svårt att uppskatta 

ålder och risken fanns att vi skulle få svar från respondenter som inte representerade vårt 

urval, så kallad övertäckning (Dahmström, 2009), så planerade vi att i de fall vi var osäkra på 

om en potentiell respondents ålder, fråga om dess deltagande för att i efterhand ta bort de 

respondenters svarsenkäter som inte stämde överens med våra kriterier. Detta blev dock inget 

vi behövde göra då alla ifyllda enkäter var gjorda av respondenter i ”rätt” ålderskategori. 

Dock så finns det en risk att vi missade att fråga någon som vi inte trodde stämde in på vårt 

ålderskriterium, men som ändå var inom ramen för vårt urval, varför vi kan ha fått en så 

kallad undertäckning, vilket Dahmström (2009) menar är att objekt som ingår i vårt urval inte 

nås. Då vi ändå valde att fråga om deltagande i de fall vi var osäkra så tror vi dock att risken 

för undertäckning i denna undersökning är liten. Under datainsamlingens gång upptäckte vi 

att färre var villiga att svara än vi planerat varför vi valde att frångå vårt tidigare bestämda 

urvalsschema där var tredje blir tillfrågad och istället, när en respondent fyllt klart enkäten, 

fråga varje nästkommande presumtiv respondent. 
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3.4.2. Bortfallsanalys 

Under den påstana datainsamlingen kan vi uppskatta att så många som närmare var tredje inte 

ville svara. Detta tror vi dels kan bero på att många har en negativ association till försäljare på 

stan vilket vi lätt kunde förväxlas med i första anblick, och dels att många är stressade vilket 

också bekräftas av att flera angav tidsbrist som orsak till varför de inte ville ställa upp. Hur 

många som inte valde att svara på enkäten elektroniskt har vi inga uppgifter om vilket kan ses 

som en svaghet, dock har internetundersökningar generellt en hög svarsfrekvens vilket kan 

härledas till att det går snabbt och enkelt att fylla i (Williamsson, 2002). Både gällande den 

påstana och den elektroniska enkäten finns en risk att de respondenter som deltog inte är helt 

representativa för vår målpopulation då det kan finnas attitydskillnader hos den 

konsumentgrupp som är villiga att svara på frågor och den som inte är det. Det kan också vara 

så att de som väljer att svara är mer modeintresserade, varför de valde att ställa upp eller att de 

är intresserade av hållbarhet och valde att svara då de vi presenterade att vi gjorde en 

undersökning om hållbarhet. Modekonsumenter som är intresserade av hållbarhet kan ha en 

mer positiv attityd till hållbarhet och är kanske mer påläst på ämnet än den generella 

modekonsumenten varför vi kanske inte heller får ett rättvisande resultat av den orsaken.    

3.5. Reliabilitet och Validitet 

Begreppen Reliabilitet och Validitet är av stor vikt vid samhällsvetenskaplig forskning. Att 

studien bör vara reliabel handlar om att metoderna för insamlingen av den empiriska datan 

bör vara så stabila som möjligt för att inte påverka utfallet (Descombe, 2004). Reliabilitet som 

mått och begrepp används främst i kvantitativa studier där en hög reliabilitet innebär att 

samma undersökning kan göras upprepade gånger med samma resultat varje gång. (Patel & 

Davidson, 2011).  Då vi undersökt endast en liten del av vår målpopulation kan vi inte med 

säkerhet säga att vi skulle få exakt samma resultat igen. Den geografiska spridningen av den 

påstana undersökningen är främst centrerad kring Göteborg, vilket inte på något vis är 

täckande för Sveriges marknad. Dock möjliggjorde den elektroniska enkätunderökningen en 

större geografisk spridning, vilket kan stödja valet av två urvalsgrupper då det bidrar till 

studiens reliabilitet. Nackdelen med att studien baseras på två olika urvalsgrupper är att vi inte 

fullt ut kan uttala oss om de båda grupperna och inte heller ha samma kontroll över dem. Att 

vi inte kunde urskilja några större skillnader urvalsgrupperna emellan anser vi dock vara ett 

skäl som stärker studiens reliabilitet och stödjer denna undersöknings representation av 

Sveriges kvinnliga modekunders attityder till hållbarhet.  

 

Enligt Esaiasson et al. (2012) betyder hög reliabilitet frånvaro av slumpmässiga eller 

osystematiska fel, vilket oftast orsakas av slarv under insamlingen och bearbetningen av 

datamaterialet. För att undvika missförstånd i kommunikationen mellan oss forskare och 

respondenterna lät vi, som ovan nämnt, respondenterna själva fylla i enkäterna. Vi var också 

uppmärksamma när de genomförde enkäten för att kunna påminna dem om de glömt att fylla i 

någon fråga. Detta hade vi dock inte möjlighet att göra vid ifyllningen av internetenkäterna 

vilket kan ses som en nackdel och också förklara att det var där våra samtliga fyra 

ofullständiga enkäter togs emot. Vid kodningen av datamaterialet var vi systematiska och 

fokuserade för att i största mån undvika felaktig kodning.  
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Validitet handlar om att studera rätt företeelse, precisionen hos de frågor som ställs, samt 

vilken data som samlas in och hur den analyseras (Descombe, 2004). För själva 

datainsamlingen kan validitet handla om att samla in ett tillräckligt underlag för att kunna 

göra en så trovärdig tolkning som möjligt (Patel & Davidson, 2011). Antalet insamlade 

enkäter i denna undersökning, 100 stycket, beslutade vi som nämn ovan, baserat på tidigare 

forskning men också baserat på tillgänglig tid samt uppsatsens omfattning. För att försäkra sig 

om att man studerar det som man säger sig studera menar Patel och Davidsson (2011) att ett 

sätt är att säkerställa innehållsvaliditet. Vi har för denna studie säkerställt innehållsvaliditeten 

genom att först studera litteratur aktuell inom ämnet för att därefter välja ut de begrepp och 

teorier som främst används för att studera till exempel attityder och därefter översatt dessa 

teorier till frågor i vårt mätinstrument, i vårt fall enkäten. Patel och Davidsson (2011) menar 

också att innehållsvaliditeten kan säkerställas genom att låta någon väl insatt i det aktuella 

problemområdet granska instrumentet, vilket vi också gjorde då vi lät vår handledningsgrupp 

testa enkäten i form av en liten pilotenkät före vi gjorde den riktiga enkätundersökningen.  

 

Esaiasson et al (2012) talar om begreppsvaliditet för att tala om huruvida de teoretiska 

definitionerna stämmer överens med den operationella indikatorn. Att i vårt fall studera och 

beskriva attityder kan vara svårt då risken alltid finns att vi i stället studerar vad 

respondenterna önskar att de hade för attityder, eller de attityder de tror att vi vill att de ska 

ha. Dock anser vi att även om det är så att vi istället skulle studera respondenters önskvärda 

attityder istället för deras faktiska, så är det i sig intressant och kan fungera som indikator på 

samhällets rådande tankar och åsikter i ämnet. 
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3.6. Kritik till vald metod 

Att studien baseras på två olika urvalsgrupper, varav den ena vi kan uttala oss lite om och inte 

heller hade möjlighet att kontrollera under ifyllandet kan ses som en svaghet. Det finns en risk 

att skillnaderna grupperna emellan är större än vad vi upptäckt och att det också är något som 

vi borde beakta vilket vi inte har möjlighet för denna uppsats där fokus ligger på att jämföra 

Monkis kundgrupp med andra kunder. Vidare så kan valet av kunskapsfrågor i enkäten 

kritiseras då de kanske inte är lätta, alternativt svåra nog för att korrekt mäta kunskapsnivåer i 

ämnet då hållbarhetsämnet är ett komplext område och frågorna kanske därför ej kan fungera 

som en bra indikator på respondenternas kunskaper i ämnet. 

 

Källkritik menar Patel och Davidsson (2011) handlar om att ta reda på var och när 

dokumentet tillkommit samt vilket syfte upphovsmannen hade med dokumentet. Något vi haft 

i beaktande i utvärderingen av de artiklar och böcker vi använt som teoretiskt underlag. Dock 

så handlar några av de artiklar som rör konsumenters attityder till hållbarhet om hållbarhet i 

stort och kanske inte alltid just hållbart mode. På samma sätt handlar några av de artiklar som 

rör grön marknadskommunikation främst om grön marknadskommunikation i stort inte endast 

marknadsföring av kläder. Det kan då tänkas att det finns skillnader i konsumenters attityder 

till hållbarhet eller grön marknadskommunikation gällande kläder som vi inte tagit upp här, 

vilket också hade kunnat komma att påverka hur vi applicerade och tolkade empirin på teorin. 

Några av dessa källor kan också anses något gamla då vi har källor från 1999. Dessa källor 

kanske främst speglar verkligheten och hur den såg ut på 90-talet då hållbarhetsbegreppet fick 

sig ett uppsving.   

 

Slutligen kan valet av kvantitativ metod före kvalitativ metod kritiseras då människors 

attityder kan höra ihop med mer underliggande åsikter vilka kan kräva djupgående analys av 

beteende och handling för att förstå och inte kommer fram i en enkätundersökning vilken 

endast studerar attityder ytligt.  
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från enkätstudien. Resultatet redovisas i tematiskt 

ordning baserat på enkätfrågornas upplägg och studiens forskningsfrågor. Initialt redogörs 

för attitydskillnaden mellan Monkis kunder och övriga kunder, därefter presenteras resultatet 

uppdelat i ålderskategorier och sedan följer resultatet från Monkis kunder indelat efter 

kundtyper. Slutligen presenteras resultatet från enkätfrågorna gällande 

marknadskommunikation.    

4.1. Attitydskillnader  

Resultatet gällande attitydskillnader presenteras enligt ABC -modellens tre komponenter, 

känsla, beteende och uppfattning.  

4.1.1. Känsla 

 

 
Figur 2. Upplever du att textilföretagen arbetar mycket med hållbarhet? 

 

Resultatet visar att respondenterna generellt upplever att textilföretagen arbetar lite med 

hållbarhet. Monkis kunder hade högst svarsfrekvens på alternativ nr 2 medan övriga kunder 

hade högst svarsfrekvens på alternativ nr 3. Noterbart är också att 20 % av Monkis kunder 

valde alternativ nummer 1 medan endast 5 % av övriga kunder valde samma siffra. Detta 

visar på att övriga kunder har en något större upplevelse än Monkis kunder, att textilföretag 

arbetar mycket med hållbarhet. 

 
Figur 3. Skulle du vilja att fler textilföretag i en större utsträckning arbetar för hållbarhet?  

 

Resultatet på denna fråga visar att Monkis kunder, något mer än övriga, är angelägna om att 

textilföretag arbetar mer för hållbarhet i relation till deras upplevelse av i vilken utsträckning 

textilföretag arbetar med hållbarhet idag. Endast 2 % av Monkis kunder valde neutrala 
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svarsalternativet 3 medan 11 % av övriga kunder valde samma. Då 77 % av Monkis kunder 

valde svarsalternativ nummer 5 valde endast 59 % av övriga kunder samma alternativ.     

 

         

Figur 4. När du handlar kläder, blir du mer intresserad av ett plagg om du förstår att det är miljövänligt?          

Figur 5. När du handlar kläder, blir du mer intresserad av ett plagg om du förstår att det är tillverkat under bra 

sociala förhållanden? 

 

Dessa frågor avsåg att ta reda på respondenternas intresse för miljö/social hållbarhet när de 

handlar kläder. Resultatet visar att båda kundgrupperna blir mer intresserad av ett plagg om de 

förstår att det är tillverkat under bra sociala förhållanden i relation till deras intresse gällande 

miljövänliga plagg. I båda fallen visar också Monkikunderna ett större intresse än övriga 

kunder. På frågan gällande miljövänliga plagg svarar 36 % av Monkis kunder 5 vilket visar ett 

stort intresse, medan endast 10,5 % av övriga kunder svarade samma. På frågan gällande 

plagg tillverkade under bra sociala förhållanden svarade 57 % av Monkis kunder 5 medan 

endast 25 % av övriga kunder kryssade i det högsta svarsalternativet.  

 

 
Figur 6. Tror du att du kan bidra till en hållbar utveckling genom att köpa kläder märkta som hållbara?  

 

Respondenterna är generellt tveksamma till dess möjlighet att bidra till en hållbar utveckling 

genom dess köpbeteende. Nästan hälften av övriga kunder, 46 % svarade ”Troligtvis”, medan 

svarsalternativet ”Kanske” fick flest kryss hos Monkikunderna, nämligen 32 %. Dock är 
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resultatet något motsägelsefullt då det endast är Monkikunder som svarat ”Ja” samtidigt som 

de generellt är mer skeptiska än övriga kunder.  

 

  
Figur 7. Händer det att du får dåligt samvete av att köpa kläder, ur hållbarhetssynpunkt? 

 

Resultatet på denna fråga skiljer sig mellan de båda grupperna då endast 50 % av de övriga 

kunderna svarar att det händer att de får dåligt samvete, ur hållbarhetssynpunkt, av att köpa 

kläder, medan 77 % av Monkis kunder svarar ”Ja” på samma fråga.  

 

  
Figur 8. Om du svarade ja, vilken är den främsta anledningen?  

 

Av dem som svarade ”Ja” på föregående fråga angav majoriteten i båda grupperna att det 

främst är oro för hur arbetsförhållandena var vid produktionen/ tillverkningen av plaggen som 

är orsakt till dess dåliga samvete. Ingen av Monkis kunder angav ”Annat” som orsak, dock 

angav en av de övriga respondenterna det och angav den ohållbara konsumtionen som främsta 

orsakt till det dåliga samvetet.  

 



 

 

27 
 

4.1.2. Beteende 

 

  
Figur 9. Skulle du kunna tänka dig att betala ett högre pris på dina kläder om du visste att företaget du köper av 

arbetar mot en hållbar utveckling? 

 

Resultatet på denna fråga visar att majoriteten av alla respondenter var villiga att betala mer 

för ett plagg om de visste att företaget arbetar mot en hållbar utveckling, dock så var fler 

Monkikunder procentuellt sett, mer positiva till ett höjt pris än de övriga kunderna. 

 

 
Figur 10. Hur ofta väljer du att köpa miljövänliga kläder i förhållande till icke-miljövänliga kläder?  

 

Gällande hur ofta kunderna väljer att köpa miljövänliga kläder kontra icke-miljövänliga 

kläder är resultatet relativt enstämmigt, majoriteten i båda grupperna valde ”Sällan” som 

svarsalternativ. Dock var det fler av de övriga kunderna, 16 % som valde alternativet 

”Aldrig”, till skillnad från de 9 % av Monkis kunder. 23 % av Monkis kunder valde 

alternativen, ”Oftast” eller ”Alltid” vilket kan jämföras med övriga där endast 14,5 % valde 

något av de alternativen.    
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4.1.3. Kunskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Kunskapsfrågor om hållbarhet i textilsammanhang, Monkikunder och övriga kunder, antal rätt 

respektive fel. 

 

Fråga 1: Konventionellt odlad bomull är ett bra alternativ ur miljösynpunkt (falskt) 

Fråga 2: Användarfasen är den mest energikrävande fasen i ett bomullsplaggs livscykel (sant) 

Fråga 3: Återvunnen polyester har en kortare livslängd än vanlig polyester (falskt) 

Fråga 4: Naturfibrer är alltid bättre än syntetfibrer ur miljösynpunkt (falskt)  

 

Dessa frågor visar att kunskaperna hos respondenterna för hållbarhet i textilsammanhang är 

splittrade. Resultatet visar också att det inte är några nämnvärda skillnader på 

kunskapsnivåerna de två grupperna emellan.   

På den första frågan gällande om konventionellt odlad bomull är bättre ur hållbarhetssynpunkt 

än ekologiskt odlad bomull, så har majoriteten av respondenterna i båda grupperna, dock fler 

av Monkis kunderna än övriga, svarat ”Falskt” vilket är rätt. På den andra frågan gällande 

bomullsplagg och användarfasen så har majoriteten i båda grupperna istället svarat fel, då rätt 

svara är ”Sant”. Den tredje frågan har majoriteten av respondenterna svarat rätt på då flest i 

båda grupperna svarade ”Falskt”. På sista frågan har majoriteten av Monkis kunder, dock 

endast 52 %, svarat ”Sant”, vilket är felaktigt. Majoriteten av de övriga respondenterna 

svarade rätt, dock endast 56 %.    
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4.1.4. Attityd kopplat till ålder 

 

Tendenserna som setts i skillnaderna mellan Monkis kunder och övriga skulle kunna bero på 

andra faktorer. Ålder och sysselsättning är faktorer som skulle kunna spela in varför det 

valdes att titta på respondenternas fördelning gällande detta. Samtliga respondenter delades in 

i två ålderskategorier, 15-24 och 25-34 för att se om attityderna skiljer sig åldergrupperna 

emellan. Överlag var grupperna ganska enstämmiga i dess attityder till hållbarhet, dock 

skiljde de sig gällande några frågor vilket redovisas nedan.  

Figur 12. Upplever du att textilföretag arbetar mycket med hållbarhet? 

 

Gällande denna fråga tenderar den äldre åldersgruppen att vara mer skeptiska i dess 

upplevelse av textilföretags hållbarhetsengagemang. Majoriteten av den äldre gruppen 58 % 

valde alternativ 1 eller 2, medan 49 % av den yngre gruppen valde samma. Ingen i den äldre 

ålderskategorin valde svarsalternativ nummer 5 men 2 % av den yngre ålderskategorin valde 

samma svar. Dock så valde 10 % av de äldre respektive 7 % av de yngre alternativ nummer 4 

vilket talar mot ovanstående.   

Figur 13. Skulle du vilja att fler textilföretag i en större utsträckning arbetar för hållbarhet, än vad du upplever 

att de gör idag? 

 

För denna fråga visar fler unga än äldre att de skulle önska att fler textilföretag arbetar med 

hållbarhet. 72 % av de unga valde alternativ nummer 5 till skillnad från 55 % av de äldre  

Figur 14. Skulle du kunna tänka dig att betala ett högre pris på dina kläder om du visste att företaget du köper 

av arbetade mot en hållbar utveckling? 

 

Här visar den äldre åldersgruppen en högre vilja att betala mer för ett plagg om de vet om att 

företaget de köper av arbetar mot en hållbar utveckling. Nästan alla, 94 % svara ”Ja” vilket 

kan jämföras med den yngre gruppen där 78 % svarar samma.  

 

 

 1 2 3 4 5 Totalt 

Ålder 14-24 10 % 39 % 42 % 7 % 2 % 100 % 

Ålder 25-34 16 % 42 % 32 % 10 % 0 % 100 % 

 1 2 3 4 5 Totalt 
Ålder 15-24 0 % 0 % 6 % 22 % 72 % 100 % 
Ålder 25-34 0 % 0 % 10 % 35 % 55 % 100 % 

 Ja Nej Totalt 

Ålder 14-24 78 % 22 % 100 % 

Ålder 25-34 94 % 6 % 100 % 
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Figur 15. Hur ofta väljer du att köpa miljövänliga kläder i förhållande till icke miljövänliga kläder? 

 

Denna fråga visar att den yngre gruppen oftare än den äldre väljer att köpa miljövänliga 

kläder. Procentuellt sett väljer mer än dubbelt så många yngre än äldre valde svarsalternativen 

”Oftast” eller ”Alltid”.  

4.1.4.1. Åldersfördelning 

Figur 16. Skillnad ålder, Monki och övriga kunder 

 

För att se om skillnaden i resultatet berodde på åldersfördelningen i grupperna studerades det 

om Monkikundernas åldersfördelning skiljde sig från övriga kunders. Resultatet visar att 

åldersfördelningen procentuellt sett är lika mellan de två olika konsumentgrupperna varför vi 

också kan avfärda att resultatdifferensen kan härledas till åldersfördelning. 

Ålder 15-24 25-34 

Second-hand kunder 70 % 30 % 
Fast-fashion kunder 75 % 25 % 

Övriga kunder 67 % 33 % 
Figur 17. Skillnad mellan ålder, second-hand kunder och fast-fashion kunder 

 

För att se om det fanns några åldersskillnader mellan konsumenttyperna inom Monkis 

kundgrupp delades de upp i två olika åldersintervall. Resultatet visar att majoriteten av 

respondenterna, i alla grupper, är mellan 15-24 år.  

4.1.4.2. Sysselsättning 

Figur 18. Skillnad huvudsaklig sysselsättning, Monki och övriga 

 

Fördelningen gällande respondenternas sysselsättning visar att majoriteten av både Monkis 

kunder och övriga är studerande, dock är fler av Monkikunderna arbetande än övriga kunder.  

Sysselsättning Arbetande Studerande Annat Totalt 

Ålder 15-24 

Ålder 25-34 

22 % 

80 % 

77 % 

20 % 

1 % 

0 % 

100 % 

100 % 
Figur 19. Fördelning, huvudsaklig sysselsättning relaterat åldersgruppering 

 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna i den yngre ålderskategorin är studerande 

medan majoriteten för den äldre ålderskategorin är arbetande.   

 Aldrig Sällan Oftast Alltid Vet ej Totalt 
Ålder 15-24 10 % 56 % 19 % 3 % 12 % 100 % 
Ålder 25-34 19 % 58 % 10 % 0 % 13 % 100 % 

Ålder 15-24 25-34 Totalt 
Monki 70 % 30 % 100 % 
Övriga 70 % 30 % 100 % 

Sysselsättning Arbetande Studerande Annat Totalt 
Monki 43 % 57 % 0 % 100 % 
Övriga 37,5 % 61 % 1,5 % 100 % 
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4.2. Monkis kundtyper  
 

 
Figur 20. De butiker som Monkikunder handlar i utöver Monki  

 

Resultatet visar vilka butiker som Monkikunderna handlar sina kläder i förutom Monki. 

Majoriteten av respondenterna svarade att de förutom Monki valde att handla från H&M, 

Weekday, Zara och Myrornas.  

 

 
Figur 21. Monkis kunder uppdelade i tre olika kundtyper 

 

Utifrån resultatet och baserat på tidigare presenterad teori, kan tre kundtyper inom Monkis 

kundgrupp urskiljas; Second-hand kunder, fast-fashion kunder och ”övriga” kunder. Då Guiot 

och Roux (2010) menar, som visat tidigare, att ett sätt för hållbart medvetna konsumenter att 

manifestera sitt engagemang kan vara att handla second-hand betraktas härefter second-hand 

kunderna som också gröna konsumenter.  

Som tidigare beskrivit i metoden har kundindelningen gjorts som följer; de kunder som i 

utöver Monkibutiker främst väljer att handla sina kläder i en second-hand butik eller i flera 

(Emmaus, Myrornas, Rag Time eller Beyond Retro), benämns som second-hand kunder. De 

kunder som utöver Monkibutiker väljer att handla i modebutiker som erbjuder trendigt, snabbt 

och billigt sortiment (Gina Tricot, H&M, Topshop, Cubus eller Zara) kommer härefter 

kategorisera och benämna som en fast-fashion kund. Kunder som har valt att blanda övriga 

butiker kommer härefter att kategoriseras som övriga kunder. 
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4.2.1. Känsla 
 

Figur 22. Upplever du att textilföretag arbetar mycket med hållbarhet?   

Figur 23. Skulle du vilja att textilföretag i en större utsträckning arbetar för hållbarhet, än vad du upplever 

idag?   

 

Resultatet på dessa frågor visar att Monkis second-hand kunder är den kundgrupp som minst 

upplever att textilföretag arbetar med hållbarhet men även den kundgrupp som helst ser att 

textilföretagen skulle arbeta mer med hållbarhet. Anmärkningsvärt är också att fast-fashion 

kunderna är de som mest upplever att textilföretagen arbetar mot hållbarhet.  

 

 
Figur 24. När du handlar kläder, blir du mer intresserad av ett plagg om du förstår att det är miljövänligt? 

 

 
Figur 25. När du handlar kläder, blir du mer intresserad av ett plagg om du förstår att det är tillverkat under 

bra sociala förhållanden?  
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Figur 26. Tror du att du kan bidra till en hållbar utveckling genom att köpa kläder märkta som hållbara? 

 

Resultatet visar att second-hand kunderna är de kunder som blir mest intresserade om plagget 

är miljövänligt och tillverkat under bra sociala förhållanden. Det är generellt fler kunder som 

anser att de blir mycket intresserade om plagget är tillverkat under bra sociala förhållanden i 

jämförelse med om det är miljövänligt. Övriga kunder och fast-fashion kunder är mer 

skeptiska till att hållbara kläder kan bidra till en hållbar utveckling, medan majoriteten av 

second-hand kunderna tror att de kanske eller troligtvis kan bidra till en hållbar utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Händer det att du får dåligt samvete av att köpa kläder, ur hållbarhetssynpunkt? 

 

 

 

 

Figur 28. Om du svarade Ja, vilken är den främsta anledningen?  

Mörk färg indikerar ”slöseri av naturresurser” och ljus färg indikerar ”jag vet inte hur arbetsförhållandena vid 

produktionen/tillverkningen var” 

90 % av alla second-hand kunder uppger att det händer att de får dåligt samvete när de köper 

kläder. På samma fråga angav 77 % av övriga kunder och 62 % av fast-fashion kunder att de 

får dåligt samvete, second-hand kunden får alltså i större utsträckning dåligt samvete när de 

köper kläder i jämförelse med de andra kundgrupperna. På frågan om vilken den främsta 

anledningen var till varför de får dåligt samvete svarade majoriteten hos alla kundtyper att det 

var på grund av att de inte vet hur arbetsförhållandena vid produktionen/tillverkningen var.  



 

 

34 
 

4.2.2. Beteende 

 

   
Figur 29. Skulle du kunna tänka dig att betala ett högre pris på dina kläder om du visste att företaget du köper 

av arbetar mot en hållbar utveckling? 

 

 

 
Figur 30. Hur ofta väljer du att köpa miljövänliga kläder i förhållande till icke-miljövänliga kläder? 

 

Majoriteten av alla kundtyper uppger att de kan tänka sig att betala ett högre pris på kläderna 

om de vet att företaget arbetar mot en hållbar utveckling. Fast-fashion kunderna är de som 

ställer sig mest positiva, 90 % av fast-fashion kunderna kan tänka sig att betala ett högre pris. 

Fast-fashion kunderna är dock de kunder som i nuläget har mycket varierande svar på frågan 

om de ofta väljer att köpa miljövänliga kläder i förhållande till icke-miljövänliga, förhållandet 

mellan aldrig, sällan, oftast och vet ej är bland fast-fashion kunderna mycket lika. Second-

hand kunderna är den enda kundtyp som hade respondenter som uppgav att de alltid köpte 

miljövänliga kläder samt den enda kundtyp som inte hade någon respondent som uppgav att 

de aldrig handlade miljövänliga kläder.  
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4.2.3. Kunskap 

 

 

Figur 31. Kunskapsfrågor, övriga kunder, fast-fashion kunder och second-hand kunder 

 

Resultatet visar på att det inte finns några nämnvärda skillnader på kunskapsnivåerna inom de 

olika kundtyperna. Fast-fashion konsumenten har exempelvis 100 % rätt på frågan om 

återvunnen polyester och att denna inte har en kortare livslängd än vanlig polyester (fråga 3), 

dock har fast-fashion konsumenten i större utsträckning fel på frågan om konventionell 

bomull (fråga 2). Kunskaperna är alltså splittrade mellan de olika kundtyperna men det går 

inte att säga att någon kundtyp har bättre kunskap än någon annan grupp.  

4.3. Marknadskommunikation  
 

 
Figur 32: Hur föredrar du att ta till dig ny information om textilföretags hållbarhetsarbete? 

 

Respondenterna blev tillfrågade hur de föredrar att ta till sig information om textilföretags 

hållbarhetsarbete. Resultatet visar att 62 % av Monkis kunder och 60 % av övriga kunder 

föredrar att ta till sig ny information via bilder och visuella intryck. Resultatet visar också på 

att det var mycket små skillnader i svaren mellan Monkis kunder och övriga kunder.    
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Figur 33: Genom vilken marknadskanal vill du helst få information om textilföretagens hållbarhetsarbete? 

 

Majoriteten av respondenterna var eniga om att de helst ville få information om textilföretags 

hållbarhetsarbete via företagens butiker, 67 % respektive 68 % av Monkis kunder och övriga 

kunder ansåg att detta var den lämpligaste marknadskanalen. Det näst populäraste alternativet 

bland respondenterna, med 25 % respektive 19 %, var via företagets hemsida.   

 

 
Figur 34. Ringa in de organisationer som tilltalar dig mest, välj högst tre 

 

På frågan om vilka organisationer som tilltalade respondenterna fanns det ett tydligt intresse 

för organisationer riktade mot barn. Rädda barnen som var den organisation med mest kryss 

fick 20 % respektive 21 % av respondenterna. Den organisationen med näst mest kryss var 

WWF med 16 % och 18 % av kryssen.  
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Figur 35: Ringa in de märkningar som tilltalar dig mest i textila sammanhang, välj högst tre 

 

De märkningar/standarder som tilltalade respondenterna mest var Krav och Fair Trade. 

Sammanlagt fick dessa organisationer 57 % respektive 58 % av alla kundernas kryss. De 

märkningar/standarder som tilltalade kunderna minst var Öko-Tex 100, Eu-blomman, Eko 

Sustainable Textiles, GOTS och Soil Association Organic dessa märkningar fick sammanlagt 

10 % respektive 8 % av kundernas kryss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Om klädkedjan engagerar sig i sociala/miljöorganisationer, vad är viktigast för dig? 

 

För att få reda på om kunderna föredrar lokalt eller globalt engagemang hos klädkedjor 

ställdes ovanstående fråga. Majoriteten av både Monkis kunder och övriga kunder ansåg att 

ett globalt engagemang var viktigare.  
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5. Analys 

 
 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen kopplas ihop med studiens insamlade 

empiri. Strukturen kommer följa föregående kapitel där attitydskillnader mellan Monki och 

övriga kunder behandlas först sedan följer de olika kundtyperna inom Monki och slutligen 

marknadskommunikation.  

 

 

5.1. Attitydskillnader 

Baserat på empirins resultat har en eventuell tendens till attitydskillnader i Monkis kundgrupp 

i relation till övriga kunders attityder observerats. Vad tendensen pekar på samt hur den 

analyseras presenteras nedan. Först analyseras attitydskillnaderna grupperna emellan utifrån 

ABC -modellen.  

 

5.1.1. Attitydskillnader mellan Monkis kunder och övrigas - känsla 

Studiens resultat visade att det fanns en vilja från konsumentens sida att textilföretag bör 

arbeta mer med hållbarhet. Konsumenterna ansåg att hållbarhetsarbetet i nuläget var mycket 

lågt, detta i enlighet med tidigare svenska konsumentundersökningar. I undersökningen om 

Sveriges grönaste varumärke kunde man utläsa att konsumenterna ansåg att klädbranschen 

som helhet inte upplevdes som speciellt grön (Differ, 2012). Samma undersökning visade 

även att det varken fanns ett starkt eller svagt intresse för textilföretags hållbarhetsarbete 

generellt, där visade dock vår undersökning ett starkare intresse, majoriteten av både Monkis 

kunder och övriga kunder såg mycket gärna att textilföretag arbetar mer med hållbarhet. Detta 

skulle dock kunna beror på att vår undersökning inte ställde textilföretagen i relation till andra 

branscher, i studien om Sveriges grönaste varumärke fick konsumenterna även frågor om 

andra branscher och kanske således ansåg att dessa var viktigare och därmed prioriterade 

textilbranschen annorlunda. 

 

Majoriteten av Monkis kunder och övriga kunder ansåg att de blev mer intresserade av ett 

plagg om de förstod att det var miljömedvetet och/eller tillverkat under bra sociala 

förhållanden, överlag hade konsumenterna en mer positiv inställning till om plagget var 

tillverkar under bra sociala förhållanden än om det var miljövänligt. En anledning till detta 

kan vara att kunderna har dåligt samvete över hur de sociala förhållandena vid tillverkningen 

ser ut, vilket bekräftar Young et al. (2010) som menar att en av drivkrafterna för att handla 

grön är just konsumentens dåliga samvete. Detta påvisas också i studiens resultat från frågan 

om konsumenterna får dåligt samvete när de köper kläder, 77 % av alla Monkikunder som är 

något mer miljöintresserad än övriga kunder svarade Ja, de får dåligt samvete när de köper 

kläder medan de övriga kunderna är mer kluvna, hälften svarar att de får dåligt samvete och 

hälften svarar att de inte får det. Detta talar dock mot det som Jiborn (1999) menar att 

fabrikerna i textilindustrin är placerade så långt bort att sympatikänslor inte uppstår. Att flest 
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var intresserade av socialt och globalt engagemang kan istället tala för att sympatikänslor 

uppstår trots distansen mellan produktion och konsumtion. 

 

På frågan om de tror att de kan bidra till en hållbar utveckling genom att handla 

miljömedvetet är respondenterna något osäkra, majoriteten svarade att de kanske eller 

troligtvis kunde bidra till en hållbar utveckling. Monkikunderna är dock överlag något mer 

skeptiska. Studien som helhet visar att Monkikunderna är mer intresserade av miljön, att det 

sedan är de konsumenter som ställer sig mest tveksamma till att de kan bidra till en hållbar 

utveckling genom att handla miljömedvetet skulle kunna påvisa att det är de miljöintresserade 

konsumenterna som har tagit mest skada av greenwash. Då Peattie och Crane (2005) menar 

att greenwash har gjort att konsumenterna har blivit mer tvivlande och kritiska till hållbara 

produkter och till företag som säger sig arbeta mot en hållbar värld. 

 

5.1.2. Attitydskillnader mellan Monkis kunder och övrigas – beteende  

Studiens resultat visade att majoriteten av samtliga konsumenter var villiga att betala ett högre 

pris på sina kläder om de visste att företaget arbetade mot en hållbar utveckling. Resultatet 

beskriver dock endast konsumentens avsikt att agera, det finns, som teorin säger, en skillnad 

mellan konsumentens intentioner och om intentionerna resulterar i ett faktiskt agerande 

(Solomon, 2011). Pedersen och Neergaard (2006) diskuterar beteende ur en miljösynpunkt 

och menar att konsumenten ofta ställer sig positiv till miljövänliga produkter och säger sig ta 

miljön i beaktande i konsumtionsbeslut, men att det i slutändan inte alltid leder till förändrat 

beteende. Resultatet på frågan om kunderna i dagsläget väljer att köpa miljömedvetna kläder 

talar också för att kunderna till viss del är motsägelsefulla, majoriteten av respondenterna 

svarar att de sällan köper miljömedvetna kläder. Detta skulle dock kunna hänga ihop med att 

konsumenterna i nuläget inte litar på att företagen arbetar mot en hållbar utveckling och 

därför inte är villiga att köpa miljömedvetna plagg. Greenwash kan vara en anledning till att 

konsumenten i nuläget inte litar på företagen, synen på hållbarhet där icke-bevisade gröna 

påståenden med det enda syftet att öka försäljningen har gjort konsumenterna skeptiska och 

cyniska till gröna produkter (Peattie & Crane, 2005).     

 

5.1.3. Attitydskillnader mellan Monkis kunder och övrigas - uppfattning 

Enligt Kim och Damhorst (1998) menar teorier att konsumenters miljömedvetenhet ökar i takt 

med att deras kunskapsnivå ökar. Av resultatet framgick att kunskaperna om hållbarhet inom 

textilsammanhang var splittrad för båda konsumentgrupperna. På två av frågorna hade 

majoriteten av respondenterna rätt (frågan gällande konventionellt odlad bomull samt frågan 

gällande återvunnen polyester) och på en av dem hade majoriteten fel, (frågan gällande 

användarfasen i ett bomullsplaggs livscykel). På den sista frågan hade ungefär hälften av 

respondenterna rätt och hälften fel (frågan om naturfibrer kontra syntetfibrer).  För vissa 

frågor hade Monkikunderna något större andel rätt, medan övriga kunder hade någon större 

andel rätt i andra, vilket tyder på att kunskaperna är relativt splittrade. Då tidigare frågor 

gällande kundernas känsla till hållbarhet visade att Monkikunderna har en tendens till större 

miljöengagemang än övriga skulle detta enligt Kim och Damhorst (1998) också teoretiskt 

tyda på att Monkikunderna har en högre kunskap inom ämnet. Detta var alltså inte fallet vilket 
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talar emot teorin om att konsumenters miljömedvetenhet går hand i hand med dess kunskap. 

Kim och Damhorst (1998) påvisat dock att andra studiers resultat också pekat på motsatsen 

varför det finns skäl att tro att miljömedvetenhet inte alltid står i relation till kunskapsnivån 

utan det kanske finns fler faktorer som spelar in. 

 

Då uppfattning är en av byggstenarna för att forma en konsuments attityd (Solomon, 2011) 

kan den splittrade kunskapsnivån också påverka de attityder respondenterna har till hållbarhet. 

Enligt standardinlärningshierarkin, vilken kan appliceras på hållbara kläder, är uppfattningen 

grunden för att skapa en känsla vilket i sin tur påverkar beteendet (Solomon, 2011). Då 

kunskaperna är relativt dåliga får det också konsekvenser för hur konsumenterna i slutändan 

väljer att agera vilket också skulle kunna vara en tänkbar orsak till att konsumenterna i 

dagsläget sällan köper miljövänliga kläder.  

 

5.1.4. Unga konsumenters attityd 

Enligt Hume (2009) är de unga konsumenterna en miljömedveten grupp som är uppväxt under 

förhållanden som modern teknologi, snabbväxande ekonomi och öppen handel. Resultatet i 

studien visar att det är fler unga än äldre som önskar att textilföretagen skulle arbeta mer med 

hållbarhet, detta kan tyda på att det faktiskt finns en miljömedvetenhet från de unga 

konsumenterna i enlighet med det Hume (2009) skriver. Samtidigt visar flertalet studier på att 

den typiska gröna konsumenten tenderar att vara välutbildade äldre kvinnor med hög inkomst. 

Dock menar Shrum et al. (1995) att flera studier har påvisat motsatsen, få eller ingen relation 

alls mellan demografiska faktorer och beteenden eller attityder kopplat till miljöengagemang. 

Vad som kan utläsas ur resultatet är dock att den yngre gruppen har ett större intresse för att 

textilföretagen ska arbeta mer med hållbarhet och att de till större grad väljer att köpa 

miljövänliga kläder. Resultatet i denna studie visar att fler äldre än yngre är beredda att betala 

ett högre pris från ett företag som arbetar mot en hållbar utveckling, detta kan dock hänga 

ihop med att det är fler äldre än yngre som arbetar och således har mer pengar att röra sig 

med. 

 

5.2. Monkis konsumenttypers attityder till hållbarhet 

 

Nedan analyseras de olika kundtyperna inom Monkis kundgrupp och deras attityder till 

hållbarhet. 

 

5.2.1. Fast-fashion kunden 

Fast-fashion kunderna var dem som i störst utsträckning upplevde att textilföretag arbetar med 

hållbarhet och visade samtidigt marginellt sett minst önskan att företagen skulle arbeta mer 

för hållbarhet. En tänkbar anledning till deras mer positiva inställning till företagens 

hållbarhetsarbete skulle kunna vara att deras främsta fokus vid shopping är som Byun och 

Sternquist (2008) menar, trend- och prisfaktorn hos varan. På grund av det kanske de inte 

heller aktivt söker hållbara kläder, och då inte heller upplever att det är en vara som saknas i 
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shoppingutbudet. Att de har ett annat primärt fokus i shoppingtillfället kan också vara en 

orsak till att det är denna kundtyp som i minst utsträckning fick dåligt samvete ur 

miljösynpunkt när de handlar kläder. 

 

Som Gam (2011) menar efterfrågar trendledarna inte gröna produkter så länge grönt inte är 

det nya svarta, vilket bekräftas av att fast-fashion kunderna också i mindre utsträckning än de 

andra kundtyperna blev mer intresserade av ett plagg om de förstod att det var hållbart. Då de 

inte har ett fokus på hållbarhet vid shopping har de kanske inte heller i samma utsträckning 

uppmärksammat eller ifrågasatt företagens hållbarhetsarbete och därmed inte heller blivit 

utsatta för textilbranschens tidigare problem med greenwashing som enligt (Peattie & Crane, 

2005) har gjort många konsumenter skeptiska. Att fast-fashion kunderna i större utsträckning 

upplever att textilföretagen arbetar med hållbarhet kanske istället handlar om att de inte är 

skeptiska till företagens hållbarhetskommunikation. 

 

Fast-fashion kunderna är i större utsträckning beredda att betala mer för hållbara kläder vilket 

talar mot teorin som menar att ett av fast-fashion kundens primära drivkraft är att spara pengar 

(Byun & Sternquist, 2008). Dock så kan det tänkas att fast-fashion kundens inställning till att 

betala mer hänger ihop med dess neutrala/positiva upplevelse av företagens arbete med 

hållbarhet, vilket skulle kunna implicera att de tycker sig redan betala mer för hållbara kläder. 

Detta kan också stödjas av att det är fast-fashion kunderna som i störst utsträckning svarat 

”oftast” på frågan om hur ofta de handlar miljövänliga kläder i relation till icke-miljövänliga 

kläder.  Dock så är det också fast-fashion kunden som också har flest svar på ”aldrig” och 

”vet ej” vilket mer stämmer överens med teorin om att fast-fashion kunder främst vill spara 

pengar och att de inte har hållbarhet som fokus när de shoppar varför de kanske inte heller har 

reflekterat över i vilken utsträckning de handlar miljövänligt kontra icke miljövänligt. 

Gällande fast-fashion kundernas kunskaper i ämnet hållbarhet skiljde de sig inte nämnvärt 

från de två andra konsumentgruppernas kunskaper, utan var även här splittrad. 

 

5.2.2. Second-hand kunden 

Då teorin menar att den gröna konsumenten är svårdefinierad (Pedersen & Neergaard, 2006; 

Banikarim, 2010) har det inte i denna studie gjorts försökt att med hjälp av demografiska 

parametrar urskilja dem, utan den markör som använts för att urskilja vad som klassificerar 

som gröna kunder är huruvida de väljer att handla second-hand eller ej. Dock menar Guiot 

och Roux (2010) att second-hand shopping kan ses som en motreaktion till dagens slit-och-

släng samhälle varför det finns en risk att de konsumenter som urskiljts och här betraktar som 

gröna egentligen inte främst är gröna utan att deras engagemang grundas på dess 

trendmedvetenhet.  Då dessa kunder har visat sig ha ett större hållbarhetsengagemang än 

övriga anser vi också att de kan betraktas som gröna konsumenter och tror att deras second-

hand shopping kan vara ett medel för att manifestera deras medvetna engagemang vilket 

(Guiot & Roux, 2010) anger som en annan tänkbar anledning till en ökad second-hand 

shopping. Att second-hand shopping är ett medel för att manifestera miljöengagemang kan 

också förklara att det är second-hand kunderna som i störst utsträckning tror att deras 

köpvanor kan göra skillnad för en mer hållbar utveckling, men också att det är den grupp som 
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i störst utsträckning får dåligt samvete ur hållbarhetssynpunkt då de köper kläder, något som 

stöds av Young et al. (2010) som menar att samvetet är en drivkraft hos gröna konsumenter. 

 

Second-hand kunderna upplever inte att företagen arbetar för hållbarhet i den utsträckning 

som de andra kundtyperna gör. Det är också denna kundtyp som mer än övriga vill att företag 

ska arbeta mer för hållbarhet än de upplever att de gör idag. Att Shrum et al. (1995) menar att 

den gröna konsumenten är informationssökande, och greenwash har skadat konsumenters 

förtroende (Peattie & Crane, 2005) kan vara faktorer till att dessa konsumenter i en större 

utsträckning har en negativ upplevelse av företagens hållbarhetsarbete. En annan tänkbar 

anledning kan vara att många företag idag har en rädsla för att förlora konsumenters 

förtroende inte heller väljer att profilera sig som gröna (Peattie & Crane, 2005) och därmed 

inte heller når de konsumenter som också torde vara primär målgrupp för 

hållbarhetskommunikationen. Att second-hand kunden också är den av de tre kundtyperna där 

flest valt det högsta alternativet gällande om de får ökat intresse för plagg om de förstår att det 

är hållbart stöds av Ha-Brookshire och Norum (2011) som menar att fler efterfrågar 

miljövänliga produkter. Att second-hand kunderna är dem som är minst villiga att betala ett 

högre pris för hållbara kläder skulle kunna vara en följd av det skadade förtroendet som är ett 

resultat av 90-talets otaliga ”gröna” hållbarhetskampanjer vilket har gjort konsumenter mer 

skeptiska (Peattie & Crane, 2005; Bloom, 2008). Att second-hand kunderna är mindre 

benägna att betala mer för hållbara kläder skulle kunna dock istället kunna bero på att de 

främst handlar second-hand på grund av det billiga priset. Gällande dessa kunders kunskap i 

ämnet är de skiftande och kan inte särställas i jämförelse med de andra konsumenttypernas 

kunskaper. 

 

Att kunskaperna hos denna grupp är relativt dålig i kombination med dess skepsis till 

företagens hållbarhetsengagemang kan också vara ännu en orsak till att de inte vill betala mer 

för hållbara produkter då de inte heller vet hur de ska tyda hållbarhetskommunikationen och 

själva kan avgöra vad som är sant och falskt.  

 

5.2.3. Övriga kunder 

Övriga kunder var de som varken handlade i minst en second-hand butik eller de som 

handlade i minst tre fast-fashion butik. Hos dessa kunder gick det inte att se en lika skarp 

utmärkande trend som hos de andra två konsumenttyperna. Övriga kunder ställde sig i många 

av studiens frågor mellan second-hand kunden och fast-fashion kunden. Denna kundgrupp 

torde vara mest intressant för Monki då den är störst men också den grupp som möjligtvis har 

närmre till att röra sig mot de mer gröna second-hand kunderna än vad fast-fashion kunderna 

har.  

 

5.3. Marknadskommunikation 

Resultatet visade att majoriteten av både Monkis och övriga konsumenter främst var 

intresserade av att ta till sig hållbarhetskommunikation genom bilder och visuella intryck. 

Detta stöds av Hartmann och Apaolaza-Ibáñez (2009) som menar att bild mer än text, är det 
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effektivaste uttrycksmedlet för hållbarhetskommunikation då den bildliga kommunikationen 

även kan tillföra något emotivt vilket förstärker upplevelsen. Vidare vill majoriteten av 

respondenterna främst få textilföretags hållbarhetsinformation från butikerna vilket Jones et 

al. (2007)  menar är en bättre kommunikationskanal istället för att endast kommunicera 

genom hållbarhetsrapporten via hemsidan. Att få respondenter främst ville ha 

hållbarhetsinformation i textform är också en anledning till att inte endast kommunicera 

hållbarhet i den årliga hållbarhetsrapporten då den ofta är formulerad med ett byråkratiskt 

språk som kan uppfattas svårförståeligt. Att kommunicera direkt i köptillfället kan också vara 

en hjälp i att kommunicera till fler än om det endast kommuniceras via till exempelvis 

hemsidan vilket kräver mer av konsumenten. Det kan liknas vid det som Rex och Baumann 

(2006) uppmärksammat att traditionell grön marknadsföring ofta sker genom ecolabelling och 

då implicit främst vänder sig till en grön kund. På samma sätt kan hållbarhetsrapporten 

uppfattas som främst vara riktad till dem som är intresserade och tar sig tid att gå in på 

hemsidan och läsa den.      

 

Gällande vilka organisationer som respondenterna föredrar var de sociala organisationerna 

främst representerade och däribland framförallt Rädda barnen. Detta stämmer också väl med 

att majoriteten av respondenterna hade dåligt samvete när de handlar kläder främst med tanke 

på att de inte vet hur de sociala förhållandena var vid tillverkningen av plaggen. Att då flest 

också valde globalt engagemang kan också förklaras av att textilproduktionen oftast är global. 

Att majoriteten valde KRAV och Fair Trade som de märkningar de föredrar i 

textilsammanhang kan vara ett tecken på konsumenternas okunskap då de i första hand 

används på livsmedel och kan vara ett resultat av den mängd miljömärkningar som 

uppkommit vilket har förvirrat konsumenterna (Thögersen et al., 2010). Det finns också 

teorier som menar att om en produkt har direkt påverkan på en konsuments enskilda hälsa, 

som exempelvis livsmedel, finns det en större benägenhet att köpa produkten (Gam, 2011). 

Att konsumenterna främst ringade in livsmedelsmärkningar skulle då kunna förklaras av det. 

En annan anledning till deras val skulle kunna vara att märkning som KRAV och Fair Trade, 

men också Svanen och Bra miljöval, är relativt väletablerade och kända på den svenska 

marknaden och att respondenterna valde dem de i störst grad kände igen. Jiborn (1999) menar 

att det som avgör om konsumenter köper miljömedvetet är till vilken grad de själva känner att 

de berörs av miljöeffekterna och vad valet innebär i framtida förhållanden, exempelvis 

resurstillgångar, god hälsa eller ren luft. Respondenternas brist på kunskap kan vara en orsak 

till att de inte riktigt vet hur textiltillverkningen påverkar miljön och har därför svårt att göra 

“rätt” val. Respondenternas okunskap gällande miljömärkningar i kombination med dess 

okunskap för hållbarhet gör det om än viktigare att som Ottman (2008) menar vara tydlig i 

marknadsföringen och förklara på vilket sätt konsumenterna gör skillnad genom att köpa den 

aktuella produkten.   
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6. Slutsatser 
 

 

I detta kapitel kommer de slutsatser som studien har lett fram till att presenteras. Slutsatserna 

kommer att presenteras i samma följd som problemformuleringens forskningsfrågor. Slutligen 

presenteras vad studiens resultat kan implicera generellt för Modeföretag.  

 

 

6.1. Vilka attityder till hållbarhet har kunder till Monki och skiljer sig 

deras attityder gentemot andra kunders attityder till hållbarhet? 

Både Monkis kundgrupp och övriga kunder har generellt en önskan om att textilföretag skall 

arbeta mer för hållbarhet än respondenterna upplever att de gör idag och visar ett intresse för 

hållbara kläder. Dock visar de en låg tro till att de kan bidra till en mer hållbar miljö och 

väljer sällan miljövänliga kläder i jämförelse med icke- miljövänliga. Intressant nog svarade 

majoriteten i båda grupperna att om de visste att företaget de köpte av arbetar för en hållbar 

utveckling så skulle de vara beredda att betala mer, vilket implicerar att en anledning till att de 

inte handlar hållbara kläder är att de inte litar på textilföretagens hållbarhetsarbete. Det kan 

dock vara så att utbudet av hållbara kläder i butikerna i dag inte faller respondenterna i 

smaken, vilket kan vara anledningen till att de inte handlar mer hållbart. Kunskaperna för de 

båda grupperna var skiftande vilket också försvårar för konsumenterna att göra bra hållbara 

val. Om attityder, som enligt ABC-teorin, baseras på de tre komponenterna; känsla, beteende 

och kunskap och i fallet gällande hållbara kläder, genereras med hjälp av 

standardinlärningshierarkin vilken menar att kunskap leder till känsla vilket i sin tur avgör 

beteende, är det inte heller konstigt att många respondenter i slutändan inte väljer att handla 

hållbart. Konsumenternas låga kunskapsnivå skulle då kunna vara en möjlig orsak till 

diskrepansen mellan det de säger sig vilja göra och det som deras faktiska beteende uppvisar. 

Dock ger denna studie inte utrymme att undersöka relationen mellan respondenternas 

intention och beteende. 

 

Då det studerandes huruvida attityder kan hänföras till olika åldersgrupper visades inga större 

skillnader, vilket kan ha att göra med att studien ursprungligen inte hade ett stort åldersspann 

då den är avgränsad till att studera endast 15-34 åringar. Dock så visade den yngre 

åldersgruppen ett något större hållbarhetsengagemang och valde oftare miljövänliga kläder än 

den äldre åldersgruppen, medan den äldre åldersgruppen i större utsträckning var beredda att 

betala mer för hållbara kläder. Dock var det också flest i den äldre gruppen som arbetade i 

förhållande till studerade, vilket kan tyda på att viljan att betala mer kan handla om mängden 

pengar att röra sig med. Då den yngre generationen har ett större hållbarhetsengagemang bör 

hållbarhetskommunikation främst rikta sig till dem och bygga upp ett förtroende hos dem 

vilket i framtiden kan komma att bli lönsamt då de i framtiden troligtvis kommer vara mer 

köpstarka.    
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6.2. Kan man urskilja olika kundtyper i Monkis kundgrupp och i så 

fall, skiljer sig deras attityder gällande hållbarhet?  

Utifrån resultatet från studiens enkät gick det att urskilja olika kundgrupper som till stor del 

hade liknande attityder till hållbarhet, samt kundgrupper som skiljde sig från varandra. Efter 

en närmare indelning kunde tre olika kundgrupper urskiljas. De kundtyper som fokuserades 

på var fast-fashion kunden, second-hand kunden och övriga kunder, detta på grund av att 

second-hand kunden och fast-fashion kunden i studien var varandras ytterligheter. Fast-

fashion kunden och second-hand kunden hade i många avseenden olika attityder till 

hållbarhet, second-hand kunden uppvisade ett större intresse men också en större medvetenhet 

kring hållbarhet medan fast-fashion kunden visade något mindre medvetenhet men också en 

större splittring inom gruppen. Splittringen inom fast-fashion gruppen skulle kunna bero på 

att de är mindre medvetna inom ämnet eller att de helt enkelt inte är helt ärliga i sina svar. 

Eftersom hållbarhet är ett känsligt ämne är det inte säkert att någon kundgrupp ger de ”sanna 

svaren”, det finns en risk att kunderna har upplevt frågorna som samvetsfrågor och valt att 

svara vad de anser är riktigt snarare än vad de egentligen känner och gör. Den största 

kundgruppen visade sig vara ”övriga” vilket varken var de kunder som handlade i minst en 

second-hand butik eller tre fast-fashion butiker, denna kundgrupp ställde sig i många frågor 

mellan fast-fashion och second-hand kunderna. Det som kan vara intressant med övriga 

kunder är att de inte är lika konsekventa åt varken second-hand eller fast-fashion hållet, 

second-hand gruppen är till stor del redan ”grön” och fast-fashion gruppen kanske kan bli svår 

att påverka däremot kan övriga bli en potentiell grupp att övertyga till att agera ”grönt”.  

 

6.3. Hur vill kunder till Monki få information om hållbarhet 

kommunicerad och skiljer sig Monkis kundgrupp gentemot andra 

kunder i detta avseende? 

Majoriteten av både Monkis kunder och övriga konsumenter var främst intresserade av att ta 

till sig hållbarhetskommunikation genom bilder och visuella intryck, majoriteten ansåg också 

att de ville få informationen om hållbarhet via textilföretagens butiker, i dessa avseenden var 

det ingen större skillnad på Monkis kunder och övriga konsumenter. Att konsumenterna vill 

få information via butiken kan vara för att de känner att de inte vill behöva söka aktivt efter 

informationen själva genom exempelvis företagens hemsidor. Konsumenterna kanske istället 

värdesätter att få det bekvämt levererat i samband med att de köper något från butiken. 

Gällande vilka organisationer och miljömärkningar/standarder respondenterna främst 

tilltalades av i textilsammanhang skiljde sig inte Monki nämnvärt från övriga, den 

organisation som flest tilltalades av var Rädda barnen och de märkningar som fick flest kryss 

var KRAV tätt följt av Fair Trade.    
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6.4. Studiens generella implikationer för modeföretag  

Studien visar att svenska kvinnliga modekunder har ett intresse för hållbara kläder och en 

önskan om att företag skall arbeta mer med hållbarhet. Att Monkis kunder visar ett något 

större intresse skulle kunna implicera att deras sätt att kommunicera och profilera sitt koncept 

på marknaden appellerar ett något mer grönt kundsegment. Detta skulle i sin tur kunna antyda 

att deras till synes tysta kommunikation är effektiv och uppfattas trovärdig av kunderna. 

Studien antyder också att det finns kunder som söker hållbara plagg vilket påvisar att det 

därför finns ett grönare kundsegment att vända sig till. Modeföretag som vill vända sig till ett 

mer grönt kundsegment kan se Monki som ett exempel på hur ett företag med tyst 

kommunikation ändå lyckas appellera kunder som är hållbart intresserade. Utmaningen för 

företag likt Monki är att gå mot en mer progressiv kommunikation men samtidigt behålla 

trovärdigheten, för att vända de hållbart intresserade kundernas skepsis till förtroende och visa 

hur de genom sitt köpbeteende kan göra skillnad. Att Monki har mer hållbart intresserade 

kunder skulle kunna betyda att Monki uppfattas mer hållbara än andra företag av kunder. Då 

de ur hållbarhetssynpunkt har antagit en relativt tyst kommunikation kan det i sin tur 

implicera att uppfattningen av företag i konsumenters medvetande inte ges främst på grund av 

antalet hållbarhetskollektioner eller hållbarhetskampanjer utan att andra faktorer kan vara av 

större vikt för att bygga upp hållbart anseende.  
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7. Slutdiskussion 
 

 

Nedan diskuteras uppsatsens resultat och vad det kan ge för indikationer till Monki, men även 

modeföretag generellt, i deras fortsatta hållbarhetsarbete. Slutligen presenteras förslag på 

vidare forskning.  

 

 

7.1. Allmänna rekommendationer till Monki 

Monkis kundgrupp visade sig vara något mer intresserad och medveten om hållbarhet än 

övriga konsumenter. Kundgruppen urskiljde sig också genom att vara mer skeptiska till 

företags hållbarhetsarbete samt att de i större utsträckning fick dåligt samvete av att köpa 

kläder, en tänkbar orsak till denna fördelning skulle kunna vara att de kunder som generellt är 

mer intresserade av hållbarhet också är känsligare för greenwash och i allmänhet mer 

skeptiska till hållbarhetskommunikation. Det primära för Monkis hållbarhetskommunikatörer 

bör därför vara att övertyga och förklara för denna grupp hur den gör skillnad men också låta 

hållbarhetskommunikationen anta ett visst mått av undervisande karaktär för att på så sätt 

omforma dess attityder vilket kan bidra till att de i slutändan gör mer hållbara val.  

 

Att Monkis kunder och övriga konsumenter föredrar att ta till sig hållbarhetskommunikation 

genom bilder och visuella intryck via företagens butiker skulle kunna vara en fördel för 

Monki då de, som tidigare nämnt, har ett visuellt koncept med många uttryck i deras butiker. 

Om Monki valde att förmedla deras hållbarhetsarbete via butiker i form av visuella uttryck 

skulle det förmodligen uppfattas som mindre avvikande än om ett modeföretag med ett mer 

formellt och stelt formspråk förmedlade hållbarhet via detta uttryckssätt. En annan fördel som 

Monki skulle kunna dra nytta av är att de tidigare har varit restriktiva i dess 

hållbarhetskommunikation. Eftersom undersökningen visar att Monkis kundgrupp är något 

mer intresserade av hållbarhet än övriga men även mer skeptiska till hållbarhet så har Monki 

inte skadat förtroendet genom att kommunicera ”fel”. Monki har således en bra utgångspunkt 

inför en eventuellt mer synlig hållning gällande hållbarhetskommunikation.  

 

Av de fyra organisationer som fått flest kryss av respondenterna är tre inriktade på social 

verksamhet och två av dem framför allt på barn, med bland annat Rädda Barnen som fick allra 

flest kryss av alla organisationer. Detta skulle kunna antyda att sociala och framförallt 

barnrelaterade organisationer är lämpliga för textilföretag likt Monki att stödja eller samarbeta 

med för att gå i linje med konsumenternas intressen. Det bekräftas också av att det främst är 

på grund av sociala orsaker respondenterna får dåligt samvete när de handlar kläder. Dock 

skulle detta resultat endast kunna vara ett uttryck för vilka organisationer respondenterna i 

första hand känner igen och mindre relaterat till hur respondenterna upplevde 

organisationerna i textilsammanhang som frågan antydde. Huruvida respondenterna verkligen 

svarat på frågan eller istället kryssat organisationerna utifrån andra kriterier anses spela en 
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mindre roll då de ändå gett uttryck för de organisationer de prefererar vilket också är det 

intressanta för textilföretag.  

 

Att flest respondenter valde KRAV och Fair Trade som de miljömärkningar/standarder de 

främst tilltalas av i textilsammanhang kan ses som en bekräftelse av teorin som menar att 

konsumenter är förvirrade och okunniga gällande miljömärkningar/standarder. Detta främst 

eftersom varken KRAV eller Fair Trade är vanliga textilmärkningar, utan snarare förknippas 

med livsmedel. Dock så skulle det kunna vara så att konsumenterna tycker att det är viktigast 

med hållbar produktion då KRAV och Fair Trade i de fall textilier märks med dem är 

relaterade till produktionen. Detta stöds också av att konsumenterna föredrar globalt 

engagemang före lokalt. Med detta resultat som grund förefaller det vanskligt att 

rekommendera Monki att främst använda dessa märkningar, dock kan en tendens ses gällande 

Monkis kunder att de främst är oroade om de sociala förhållandena i produktionen samt att de 

föredrar globalt engagemang, vilket stämmer överens med deras preferens för i alla fall Fair 

Trade. Då kunskaperna om hållbarhet är splittrade och konsumenternas förståelse för 

miljömärkningar/standarder förefaller förvirrade rekommenderas Monki att, vilken märkning 

de än väljer, vara tydliga i att också förklara vad den betyder och har för inverkan på dess 

hållbarhetsarbete.  

7.2. Allmänna rekommendationer för Modeföretag 

Studien visar att svenska kvinnliga modekunder generellt upplever att textilföretag har ett lågt 

hållbarhetsengagemang och önskar att det engagemanget ska öka. För de företag som avser att 

utöka sitt hållbarhetsarbete och sin hållbarhetskommunikation kan denna studie tala för ett 

engagemang som kan relateras till social hållbarhet. Då företag vill kommunicera hållbara 

produkter eller presentera bra materialval för kunderna talar studien för vikten av att 

tydliggöra hur dessa produkter/val gör skillnad eftersom kundernas kunskaper inom området 

förefaller vara splittrade. I den mån standarder används bör innebörden av dem också 

redovisas tydligt så att konsumenterna även här förstår dess innebörd. Studien visar också att 

svenska kvinnliga modekunder önskar få hållbarhetskommunikation via textilföretagens 

butiker på ett kreativt sätt med hjälp av bilder och visuella intryck. Slutligen kan studien 

stödja de teorier som talar för att konsumenter tagit skada av greenwash och därför uppvisar 

skepsis till företags hållbarhetskommunikation. Därför bör kommunikation av detta slag 

hanteras med varsamhet och försiktighet för att inte riskera att kundernas förtroende skadas.   



 

 

49 
 

7.3. Vidare forskning 

Under studiens gång har flertalet intressanta sidospår dykt upp som gärna hade forskats vidare 

på, men som dessvärre inte fick utrymme i denna studie. En intressant vinkel hade varit att se 

om kundernas attityder till hållbarhet speglar deras verkliga beteende i en köpsituation. En 

annan infallsvinkel hade varit att se om de olika kundtyperna som urskiljdes i Monkis 

kundgrupp stämmer överens på andra svenska modeföretag och i så fall om attityderna till 

hållbarhet är liknande som denna studie kommit fram till. Om studien hade gjorts om idag 

hade vi varit intresserade av att be respondenterna sätta hållbarhet i relation till andra faktorer 

som till exempel pris och kvalitet för att få reda på hur de ställer sig till hållbarhet i 

köptillfället i relation till andra faktorer.   

 

Vidare skulle det också vara intressant att studera en av kundtyperna på djupet för att sedan 

kunna ge rekommendationer på hur man ska marknadsföra hållbarhet till just den kundtypen. 

Slutligen hade det också varit intressant att göra samma studie på en större urvalsgrupp mer 

spridd över Sverige för att kunna säkerställa huruvida de tendenser som uppmärksammats 

stämmer för Monkis svenska kundgrupp i relation till övriga kunder, ur ett statistiskt 

perspektiv. 
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Bilaga 1 

Marknadsundersökning om attityder till hållbarhet 

Vänligen vänd sida!           55 
 

 
En del av följande frågor kommer att beröra området hållbarhet. Här definieras hållbarhet som något som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov, baserat på ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt ansvar.  

 

 

1. Ringa in max fyra av följande butiker där du främst köper dina kläder 

 

Bikbok Emmaus Monki Myrornas H&M  

Topshop Cubus Beyond Retro Weekday Zara 

Kappah Carlings Gina Tricot Nudie Rag Time 

Acne Lindex Indiska  Whyred Tjallamalla 

 

2. Upplever du att textilföretag arbetar mycket med hållbarhet? 

Ringa in på en skala där 1 är nej, inte alls och 5 är ja, mycket 

 

1 2 3 4 5 

3. Skulle du vilja att fler textilföretag i en större utsträckning arbetar för hållbarhet, än vad du upplever att de 

gör idag? 

Ringa in på en skala där 1 är inte alls och 5 är mycket gärna 

 

1 2 3 4 5 

  

4. Skulle du kunna tänka dig att betala ett högre pris på dina kläder om du visste att företaget du köper av 

arbetade mot en hållbar utveckling? 

Ja Nej  

 

5. Hur ofta väljer du att köpa miljövänliga kläder i förhållande till icke miljövänliga kläder? 

Alltid Oftast Sällan Aldrig Vet ej 

 

6. När du handlar kläder, blir du mer intresserad av ett plagg om du förstår att det är miljövänligt? 

Ringa in på en skala där 1 är inte alls och 5 är mycket intresserad 

 

1 2 3 4 5 

 

7. När du handlar kläder, blir du mer intresserad av ett plagg om du förstår att det är tillverkat under bra 

sociala förhållanden? 

Ringa in på en skala där 1 är inte alls och 5 är mycket intresserad 

 

1 2 3 4 5 

 

8. Tror du att du kan bidra till en hållbar utveckling genom att köpa kläder märkta som hållbara? 

Ja Troligtvis Kanske Tveksam Nej Vet ej 

 

9. Händer det att du får dåligt samvete av att köpa kläder, ur hållbarhetssynpunkt? 

Ja Nej 

 

10. Om du svarade ja, vilken är den främsta anledningen? 

Jag tycker att det är slöseri av naturens resurser    

Jag vet inte hur arbetsförhållandena var vid produktionen/tillverkningen av plagget  

Annat: 
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11. Konventionellt odlad bomull är ett bra materialval ur miljösynpunkt  Sant Falskt 

12. Användarfasen är den mest energikrävande i ett bomullsplaggs livscykel Sant Falskt  

13. Återvunnen polyester har en kortare livslängd än vanlig polyester  Sant Falskt 

14. Naturfibrer är alltid bättre än syntetfibrer, ur hållbarhetssynpunkt              Sant Falskt  

 

 

15. Hur föredrar du att ta till dig ny information om textilföretags hållbarhetsarbete? 

Genom text  Genom bilder och visuella intryck  

Genom att lyssna Genom upplevelser 

 

 

16. Genom vilken marknadskanal vill du helst få information om textilföretagens hållbarhetsarbete? 

Företagets butik       Företagets hemsidan         Företagets blogg Företagets magasin 

 

 

17. Ringa in de organisationer som tilltalar dig mest, välj högst tre 

  

 

 

 

 

 

 

 

18. Ringa in de märkningar/standarder som tilltalar dig mest i textilsammanhang, välj högst tre 

      

     

 

 

19. Om klädkedjan engagerar sig i sociala/miljöorganisationer vad är viktigast för dig? 

Lokalt engagemang Globalt engagemang 

 

 

20. Vad har du för huvudsaklig sysselsättning? 

Arbetande  Studerande  Annat 

 

 

21. Hur gammal är du?   
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