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Sammanfattning  

 

Syftet med vår uppsats är att granska kvinnors attityder, erfarenheter och handlingar kring 

miljövänliga kläder. Vi genomförde en kvalitativ intervjustudie för att fånga den enskilda 

informantens attityder, erfarenheter och handlingar. Intervjuerna utfördes vid nio tillfällen 

under april. Enbart kvinnor mellan 20-30 år intervjuades. Vid analysen av intervjuerna 

använde vi oss av en kvalitativ innehållsanalys. Meningsbärande enheter plockades ut och 

kondenserades. Koder och teman kunde sedan konstrueras. Resultatet visade att kvinnorna var 

positiva till miljövänliga klädesplagg men utryckte tydligt att det var design och pris som var 

avgörande vid inköp. De ansåg att det inte fanns ett tillräckligt stort utbud av miljövänliga 

klädesplagg på marknaden för att kunna ha sin egen personliga klädstil. Resultatet visade 

även att kvinnorna kände en misstänksamhet mot miljövänliga kläder och företagen som 

erbjöd dessa. De upplevde att de inte kunde lita på de miljömärkta plaggen då det inte fanns 

några garantier samt svårt att kontrollera om plagget var miljövänligt producerat. Resultatet 

visade även en misstänksamhet mot att företagen enbart tillverkade miljövänliga klädesplagg 

för att öka sin försäljning samt för att framstå som miljömedvetna. I diskussionen granskas 

kvinnornas attityder och erfarenheter kring miljövänliga kläder samt vad detta kan indikera 

på. I diskussionen tolkas även resultatet av informanternas svar samt ställs mot tidigare 

forskning. 

 

 

Nyckelord: Miljövänliga kläder, Närproducerade kläder, Ekologiska kläder, Återvunna 

kläder. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract  

The purpose of our paper is to examine women’s attitudes and experiences with eco-friendly 

clothing. We conducted a qualitative study to capture individual informant opinions and 

reasoning. The interviews were conducted on nine occasions during April. Only women aged 

20-30 years were interviewed. In analyzing the interviews, we used a qualitative content 

analysis. Significant units were picked out and condensed, allowing codes and themes to be 

constructed. The results showed that the women were in favor of eco-friendly clothing, 

however, the design and the price of the product mattered the most. The women felt that there 

was not a sufficient supply of eco-friendly clothing in the market for them be able to create 

their own personal style. The results also showed that women felt a suspicion towards eco-

friendly clothes and the companies that offered them. Seeing as there is no guarantee of the 

products being eco-friendly the interviewees found it hard to trust the companies that produce 

them. The results also showed mistrust of the companies the solely made eco-friendly 

clothing as this would increase their sales whilst appearing to be environmentally conscious. 

In the discussion, women's reasoning about eco-friendly clothing and the possible of effects 

were examined. The discussion also interpreted the results of the informant’s responses which 

was then compared to previous research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Förord  

Vi vill börja tacka alla som deltagit i intervjuerna och på så vis möjliggjort vår uppsats. Vi har 

mötts av både engagemang och mycket trevligt bemötande från informanterna, vilka gett oss 

den kunskap och information som behövts för att kunna genomföra vår uppsats. Tack för att 

ni delat era åsikter med oss!   

Vi vill även tacka Siw Eriksson för tålmodig och konstruktiv handledning. Det stöd vi fått har 

varit till stor hjälp under vårt uppsatsskrivande.   
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Inledning  

 

Tjugohundratalet har varit en tid av överflöd. Kläder till god design har funnits tillgängliga i 

alla prisnivåer. Nya stilar och ny design har presenterats så ofta att branschen utvecklat 

begreppet fast fashion, som står för denna typ av snabb produktion och konsumtion (Hethorn 

& Ulasewicz 2008, 26). 

Under vår utbildning i textil produktutveckling har vi utvecklat ett intresse för att förstå 

konsumentens behov och krav på produkter. Under de senaste årtiondena har konsumtionen 

ökat kraftigt inom klädindustrin. En studie som genomförts i Storbritannien visar att mellan 

1995-2005 ökade den volymmässiga försäljningen av kläder med 60 % (Allwood et al. 2006, 

1245). Samtidigt började fler engagera sig i frågor gällande miljön samt försökte agera mer 

miljömedvetet. Forskning har visat att framför allt unga konsumenter agerar eller vill agera 

mer miljömedvetet (Rucker 2009, 203). De mest frekventa och de som handlar kläder oftast är 

unga kvinnor (Ungerth 2011, 1). Dessa två kontraster väckte vårt intresse. Unga människor är 

de som agerar mest miljövänligt, dock är unga kvinnor de som konsumerar mest kläder. Det 

blev därför en intressant utgångspunk att undersöka unga kvinnors attityder, erfarenheter och 

handlingar kring miljövänliga kläder. 

 

Bakgrund 

 

Produktionen av kläder och textiler har flyttat till områden i världen där de lägsta lönerna 

betalas ut, där lite hänsyn tas till miljön och oron för utsläpp och föroreningar från 

tillverknigen av kläder och textiler är låg (Hethorn & Ulasewicz 2008, 21).  

I västvärlden har konsumtionen av kläder stigit sedan 1960-talet. Även frekvensen av nya 

produkter som introducerats på marknaden har tilltagit de senaste 50 åren (Jörgensen & 

Jensen 2010, 166). I Storbritannien har konsumtionen av antal kläder ökat med en tredjedel 

mellan 2001 och 2005 (Allwood et al. 2006, 1245). Forskning i Storbritannien har visat att 

mellan åren 2001 och 2005 steg kvinnors konsumtion i pengar sett med 21% samtidigt som 

priserna på kläder minskade med 14% (Jörgensen & Jensen 2010, 166) I Sverige har 

privatkonsumtionen  av kläder och skor gått upp med 42 % mellan 2001-2011 (Roos 2012, 



 2 

11). Den förhöjda konsumtionen kan leda till en rad olika miljöproblem då tillverkningen av 

kläder tar stora naturresurser i anspråk (Ekström 2012, 11). 

Konsumtionshöjningen har skett parallellt med ändringarna i innovationsstrategier inom 

klädbranschen. Den ökade försäljningen av trendiga och billiga klädesplagg med en kort 

livslängd har lett mot det vi idag kallar ”fast fashion” (Jörgensen & Jensen 2010, 166). 

Under den textila processen exploateras arbetare. Tillverkningen bidrar till förhöjd bränsle- 

och resursanvändning och påverkar på detta sätt miljön negativt. Avfall genereras både under 

tillverkningen samt efter plaggens livslängd. Modetrender bidrar till mycket höga nivåer av 

enskild materiell konsumtion och stöds av instabiliteten hos konsumenterna och vad de vill ha 

(Fletcher 2012, 117). Den pågående exploateringen av naturresurser och miljöförstöring har 

gjort att många konsumenter börjat ifrågasätta sina inköp. Efter jordbruket är klädindustrin 

tillsammans med sko- och textilindustrin, den industri som konsumerar mest vatten samt 

förorenar flest vattendrag med kemikalier från olika framställningsprocesser som kläderna 

genomgår (Hethorn & Ulasewicz 2008, 31). 

Den globala marknaden för textil produktion innebär att många textilprodukter transporteras 

flera gånger mellan olika processorer innan en produkt når en användare. En vanlig T-shirt 

färdas en sträcka motsvarande ett varv runt jorden under sin produktion (Fletcher 2012, 139).   

 

Problematisering  

 

Hållbar produktion och konsumtion är ett av de nyare miljömässiga koncepten. Detta koncept 

kräver utveckling av förbindelserna mellan forskningen inom produktion, miljö och 

konsumtion (Jörgensen & Jensen 2010, 166). Många av de frågor som står i centrum för 

mode- och textilsektorns ohållbarhet är kopplade till omfattningen av produktion, konsumtion 

och resursanvändning. Storskalig produktion, global handel och internationellt tillgängliga 

varor påverkar resursflöden hårt samt levererar varor till konsumenter som sällan återspeglar 

lokal produktion och lokala material (Fletcher 2012, 137).   

Konsumenterna agerar dock mer och mer som ansvarsfulla aktörer på marknaden som önskar 

förändring. Konsumenterna agerar genom att investera för omvandlingen av vår industri, samt 

för ett hållbart samhälle och en hållbar planet. Utifrån detta agerande från konsumenten, 
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utformar företagen kampanjer för miljövänligare alternativ som skall gynna dem 

försäljningsmässigt genom att svara mot konsumentens önskningar att vara en god 

medborgare. Trots detta har många klädkonsumenter gått mot överkonsumtion med viljan att 

betala minsta möjliga pris för maximalt antal varor (Hethorn & Ulasewicz 2008, 32). 

Lite är känt om de faktorer som formar hur olika konsumentgrupper agerar vid inköp, vilka 

avväganden konsumenten gör innan ett beslut om inköp sker, såsom den roll av exklusivitet 

produkten har, avvägningen mellan pris och kvalitet, kundtillfredsställelse från tidigare köp 

samt den avvägning om produktens nytta som sker (Bhardwaj & Fairhurst 2010, 171). 

Modecyklar och trender bidrar till mycket höga nivåer av den enskilda materiella 

konsumtionen och stöds av den uppenbara instabiliteten hos konsumenterna och vad de vill ha 

(Fletcher 2012, 117).   

Forskning har visat att de som oftast och mest frekvent handlar kläder är unga kvinnor 

(Ekström 2012, 11). Konsumenters egenskaper har studerats för att klassificera samt 

karaktärisera konsumenter som har en positiv attityd gentemot hållbara produkter. Med några 

undantag har det bevisats att de flesta gröna konsumenter är relativt unga (Rucker 2009, 203). 

Det blev därför en intressant utgångspunkt i denna uppsats att undersöka unga kvinnors 

attityder, erfarenheter och handlingar kring miljövänliga kläder.  
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Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att granska kvinnors attityder, erfarenheter och handlingar kring 

miljövänliga kläder.  

 

Frågeställningar:  

 

Hur är unga kvinnors attityder kring miljövänliga kläder?  

Vad har unga kvinnor för erfarenheter av miljövänliga kläder?  

Vad avgör om unga kvinnor handlar miljövänliga kläder?  

Vad kan påverka unga kvinnor vid köp av miljövänliga kläder? 
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Avgränsningar 

 

Studier har visat att unga kvinnor är de som handlar kläder oftast. Av dessa kvinnor handlar 

en tredjedel nya kläder flertalet gånger under en månad (Ungerth 2011, 1). Vi valde därför att 

avgränsa oss till kvinnor mellan 20-30 år. 

Efter studerad litteratur i ämnet har vi valt att avgränsa oss till tre huvudsakliga kategorier 

inom miljövänlig produktion; närproducerade kläder, kläder tillverkade av ekologiska 

material samt kläder tillverkade av återvunna material. Dessa kategorier valde vi då långa 

transporter, användning av vatten och kemikalier samt avyttrandet av kläder utan återvinning 

anses vara några utav de största problemen inom textil produktion (Sherburne 2009, 3).  

Då det refereras till begreppet miljövänliga kläder är det dessa tre kategorier vi syftar på och 

bortser ifrån andra betydelser som detta begrepp kan ha. 

Forskning angående ifall konsumenternas inkomst, utbildning och yrke spelar roll när det 

gäller konsumenternas attityder, erfarenheter och handlingar kring miljövänliga produkter, 

visar ett spretigt resultat. Några forskare finner korrelation mellan att vara miljömedveten och 

inkomst, utbildning och yrke, medan andra forskare finner att så inte är fallet (Peattie 2001, 

188). Vi har därför i vårt resultat och diskussion bortsett från informanteras inkomst, yrke och 

utbildning.  

 

Tidigare forskning 

 

Undersökningar har visat att antalet konsumenter som reflekterar över miljön har ökat samt att 

det finns en ökad villighet att agera mer miljömedvetet. Konsumenterna är dock osäkra på hur 

de ska agera miljömedvetet samt vilka handlingar detta innebär. Konsumenters egenskaper 

har studerats för att klassificera samt karaktärisera konsumenter som har en positiv attityd 

gentemot hållbara produkter. Med några undantag har det bevisats att de flesta gröna 

konsumenter är relativt unga (Rucker 2009, 203). Miljömedvetna konsumenter är ett växande 

marknadssegment. För att tillfredställa miljömedvetna konsumenter, producerar samt 

använder textil och konfektionsföretag en rad olika material som företagen marknadsför som 

miljövänliga (Rucker 2009, 205). Textilier tillverkade av ekologisk bomull, ull, majs, soja och 

bambu samt återvunna material av bomull, polyester och nylon är exempel på material som 
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företag använder i sin marknadsföring riktad mot miljömedvetna konsumenter (Swantko 

2006, 27). 

Undersökningar har visat att pris och kvalitet är avgörande kriterier vid inköp av kläder. Det 

har dock blivit mer uppenbart att konsumentens engagemang har ökat till hur produkter 

tillverkas samt hur fabriksarbetarna behandlas. Konsumentens behov och värdering har 

förändrats och kommer att fortsätta förändras. Ett växande segment av konsumenter, 

framförallt i västvärlden, har tillräckligt stark ekonomi för inte enbart reflektera över pris och 

kvalitet när de handlar kläder. För dessa konsumenter är det även avgörande hur produkten 

påverkar miljön vid tillverkning samt att företagen tar sitt sociala ansvar. Detta har resulterat i 

att fler företag engagerar sig och utvecklar sina uppförelsekoder (Koszewska 2008, 112). 

Enligt en webbaserad undersökning som genomfördes globalt undersöktes hur viktig etik och 

fairtrade är för konsumenten. Undersökningen besvarades av 28 253 onlinekonsumenter. 

Undersökningen visade att över 80 procent av världens internetanvändare tycker att det på 

något sätt är väldigt viktigt att företag implementerar program för miljön (88 %) samt 

samhället (84 %) (Koszewska 2008, 103). 

På senare år har en rad olika märkningar, som skall lova ett mer hållbart alternativ använts för 

att marknadsföra produkter som påstås ha minimala negativa effekter på miljön. Då många av 

dessa beteckningar är löst formulerade händer det att även produkter som skulle kunna 

ifrågasättas som miljövänliga har dessa märkningar. Studier har visat att dessa märkningar 

inte bara kan vara missledande utan även att konsumenterna har en dålig uppfattning av den 

verkliga betydelsen av dem (Chen, & Burns 2006, 248). 

I slutet av förra århundradet hade den privata konsumtionen fyrdubblats jämfört med siffror 

från 1960-talet (de Brito, Carbone & Blanquart 2008, 536). Det snabbt ändrande modet och 

lågprisstrategierna hos företagen uppmuntrar till ökad klädkonsumtion hos unga kvinnor, samt 

resulterar i oanvända kläder i garderoben och ett frekvent bytande av kläder varje vecka. Oron 

över miljön hos dessa kvinnor är begränsad (Jörgensen & Jensen 2010, 164). 

 

  



 7 

Teoretisk referensram 
 

Konsumenternas beslutsprocess följer en viss ordning vid köp av kläder. Inledningsvis 

uppmärksammar konsumenten de kläder som är tilltalande utseendemässigt och undersöker 

efter detta hur plagget känns i handen. Därefter provas plagget och pris i förhållande till 

prestanda utvärderas. Först när dessa behov är utvärderade och tillfredsställda tar särskilda 

konsumenter plaggets miljövänlighet i åtanke (Meyer 2001, 320). Många konsumenter 

efterfrågar inte miljövänliga kläder. En viktig orsak till detta verkar vara tidigare erfarenheter 

av miljövänliga plagg, då de flesta konsumenter upplever dessa kläder som oformliga, 

färglösa och dyra (Meyer 2001, 321). 

Då tidigare forskning som gjorts angående konsumenter och miljövänliga produkter i många 

fall utförts för att användas i marknadsföringssyfte har få studier behandlat och analyserat 

frågor som rör konsumentens åsiker, användande och avyttring av produkter. Majoriteten av 

de studier som genomförts har behandlat hur konsumenterna köper miljövänliga produkter. 

Det finns därför lite forskning som visar konsumentens attityd kring användande, vård och 

underhåll samt avyttring av produkter (Peattie 2001, 189). 

Observationer som genomförts av miljömässiga produkter har visat att enbart miljövänliga 

attribut inte är tillräckligt för att locka konsumenten till köp. Marknadsföringen av en produkt, 

grön eller inte, måste främst och framförallt rikta sig till konsumentens behov. En ytterligare 

viktig faktor är att kunden övertygas att deras val kommer göra skillnad för miljön. Att de 

miljövänliga attributen enbart inte säljer en produkt betyder dock inte att dessa inte är av 

betydelse utan spelar en viktig roll i andra hand. De hjälper till att locka till sig den växande 

grupp miljövänliga konsumenter som existerar samt kan spela roll för dessas val när 

produktens övriga attribut är likvärdiga (Ottman 2003, 31).  

Studier har även visat att klädkonsumenterna upplever förvirring kring olika miljömärkningar 

och etiketter samt tenderar att vara skeptiska till klädföretag som marknadsför sig som 

miljövänliga vilket kan i vissa fall skrämma iväg miljövänliga konsumenter (Peattie 2001, 

189).  

Många företag tror att det är högre priser som håller konsumenter från att köpa miljövänliga 

produkter. Det har dock visats att priset sällan är det som hindrar konsumenter från att handla 

miljövänliga produkter, utan det är snarare konsumentens brist på kunskap samt brist på 

alternativ som påverkar den miljövänliga konsumtionen. Konsumentens vilja att betala mer 
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för miljövänliga produkter beror på vilken typ av produktkategori samt vilka upplevda 

fördelar den miljövänliga produkten har. En undersökning gjordes där det visade att nästan 25 

% av de tillfrågade konsumenterna var beredda att betala minst 10 % mer för miljövänlig dam 

och herrkläder. Det visade även att 27 % av de tillfrågade var beredda att betala minst 10 % 

mer för miljövänliga barnkläder (Hopkins & Roche 2009, 88). Företagen måste förstå 

behoven hos konsumenten och vilka kompromisser de är villiga att göra för att öka den 

miljömässiga hållbarheten (Peattie 2001, 190). 

 

Metod 

 

Syftet var att göra en kvalitativ studie som undersökte unga kvinnors attityder, erfarenheter 

och handlingar kring miljövänliga kläder. En kvalitativ metod föredras för att beskriva något 

eller ge förståelse. En kvalitativ metod var passande att använda för att förstå den enskilda 

konsumentens upplevelser samt resonemang (Trost 2005, 9). 

En deskriptiv ansats valdes att användas i uppsatsen. En deskriptiv metod är lämplig att 

använda för att beskriva hur något ser ut eller fungerar. Deskription var därför lämplig att 

använda för att beskriva hur konsumenten agerade samt resonerade (Ejvegård 1996, 30).  

För att få fram resultatet genomfördes en kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ intervjustudie 

var användbar då vi ville ta reda på kvinnors attityder, erfarenheter och handlingar kring 

miljövänliga kläder. Efter att intervjuerna utförts samt transkriberats analyserades intervjuerna 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet utgår från det material som insamlades vid 

intervjuerna.    

Vid begränsad tidsram kan det vara lämpligt att avgränsa antalet intervjufrågor samt antalet 

intervjuer. På så vis ges det mer tid åt en mer genomgående analys (Thomsson 2010, 55). Då 

uppsatsskrivandet genomfördes under en kort period begränsades intervjustudien till nio 

intervjuer.  
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Framtagning av intervjufrågor  

 

Intervjufrågorna var semistrukturerade, detta innebär att ämnesområden och intervjufrågor 

konstrueras före intervjutillfällena (Denscombe 2000, 135). Detta till skillnad från öppen 

intervju där informanten låts tala fritt till största delen av intervjun (Dalen 2007, 30). 

Intervjuguiden strukturerades efter tre huvudinriktningar. Utifrån dessa ämnen konstruerades 

frågorna. Frågorna som ställdes var öppna frågor. Målet var även att de skulle vara enkla att 

förstå för informanten.  

Intervjun utformades i tre faser. En inledande fas med uppvärmningsfrågor där informanten 

frågades om ålder och yrke. Intervjun gick sedan vidare till kärnan i intervjun, 

reflexionsfrågorna. Där berättade informanten samt gav fördjupande svar utifrån den 

intervjuguide som följdes. Avslutningsvis ställdes avrundningsfrågor för att 

uppmärksamheten skulle ledas bort från de mer reflekterande frågorna. Vid avslutningen 

berättades även för informanten hur informationen skulle bearbetas samt att informanten 

gärna fick ta del av resultatet om önskat. Detta för att intervjun skulle avlutas i god stämning 

(Tjora 2012, 84).  

 

Pilotstudie  

 

Vid genomförandet av en kvalitativ intervjustudie är det alltid lämpligt att en pilotstudie 

utförs. Vi valde därför att utföra två provintervjuer. På så vis testades intervjufrågorna. Det 

gav oss även möjlighet att testa oss själva som intervjuare, vilket gav oss erfarenhet angående 

vårt eget beteende i situationen som intervjuare. Även frågornas relevans samt utformning 

testades på så vis (Dalen 2007, 36).   

Frågornas relevans i relation till syftet säkerställdes genom provintervjun.  

Provintervjuerna genomfördes på två kvinnor mellan 20-30 år. Efter pilotstudien ändrades 

intervjufrågorna då alla frågor inte uppfyllde uppsatsens syfte. Frågor lades även till för bästa 

möjliga resultat. Innan provintervjuerna hade vi bestämt att vi båda skulle delta i intervjuerna. 

Det testades redan vid provintervjuerna för att säkerställa att inte informanten upplevde det 

som besvärande.  
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Urval 

 

Urvalsmetoden för intervjuerna utgick utifrån ett snöbollsurval. Snöbollsurval valdes då det är 

ett strategiskt urval. För att komma i kontakt med kvinnor 20-30 år tillfrågades två tänkbara 

informanter. Dessa tillfrågade i sin tur tänkbara informanter. Urvalet fortskred fram tills nio 

intervjuer genomförts. Där stoppades intervjuerna för att ge mer tid åt analysen (SBU 2013). 

Efter fått namn på tänkbara informanter kontaktades dem per telefon. Ett intervjutillfälle 

bokades in och skedde i grupprum på Göteborgs universitet eller i hemmiljö. Totalt 

intervjuades nio personer. 

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen skedde med semistrukturerade intervjuer. Intervjuer fördrogs då vi ville 

fånga den enskilda individens attityd, erfarenhet och handlingar.  

Datainsamlingen skedde vid nio olika tillfällen. Intervjuerna ägde rum på bokat grupprum vid 

Göteborg universitet alternativt i informantens hem. Dessa två platser ansåg vi vara mest 

lämpliga efter den litteratur vi studerat (Thomsson 2010, 80).  

Vid intervjuer kan det vara lämpligt att vara två intervjuare. Speciellt om det är oerfarna 

intervjuare. Vid två intervjuare ges den ena möjlighet att koncentrera sig på frågeguiden. Den 

andra har möjlighet att anteckna samt tolka informanten (Tjora 2012, 85). Vi deltog båda vid 

alla intervjutillfällen. En av oss intervjuade och den andra observerade för att ges möjlighet att 

tolka informanternas reaktioner. Det finns dock en risk med att vara två intervjuare. 

Informanten kan tycka att intervjusituationen blir jobbig. Speciellt vid intervjuer om känsliga 

ämnen (Tjora 2012, 86).  Dock ansåg vi frågorna och ämnet vara tillräckligt allmänna för att 

inte informanten skulle tycka att det var en besvärande situation eller för känsligt ämne.  

Vid intervjutillfällena användes ljudupptagning. Det finns dock både för- och nackdelar med 

att använda sig utav inspelning vid intervjutillfället. Fördelen är att intervjuaren fångar allt 

vad informanten säger. Det ges även möjlighet att återgå och lyssna på intervjun om så 

behövs. Negativt kan vara att informanten upplever det hotande samt tycker att det är 

obehagligt att bli inspelad. Risken för det minskade genom att inspelningen hanterades 

diskret, och utom synhåll (Denscome 2000, 147). Före intervjuerna tillfrågades informanten 



 11 

om det gick bra att göra en inspelning av intervjun, vilket alltid gjordes innan intervjuns start. 

Informanterna informerades hur inspelningen skulle gå till samt hur materialet skull användas 

och förvaras (Tjora 2012, 106).  På så vis minskade risken att informanten skulle ha känt 

obehag eller tyckt det varit besvärande att bli inspelad. 

Efter intervjuerna avkodades intervjuerna och gjordes anonyma.  Intervjuerna märktes istället 

med koder. Till exempel (int2-k22), där int2 betydde intervju nummer 2 samt k22 betydde att 

kvinnan som intervjuades var 22 år. Dessa koder placerades efter respektive citat i resultatet 

(Tjora 2012, 156).  

De inspelade intervjuerna transkriberades sedan manuellt för att sedan analyseras.  

 

Metod för analys 

 

Intervjuerna bearbetades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys 

kan genomföras med manifest och latent ansats. Vid en manifest ansats menas att man arbetar 

med textmaterialet samt dess innehåll och arbetar med de uppenbara delarna snarare än att 

hitta underliggande betydelser. Vid en latent innehållsanalys konstrueras kategorier efter 

genomläsning av materialet där forskaren sedan gör en tolkning av underliggande meningar 

bakom orden (Olsson & Sörensen 2011, 209). Bearbetningen av intervjuerna genomfördes 

huvudsakligen med en manifest ansats men även underliggande latenta kategorier lyftes fram.  

En analysmall togs fram för att enkelt kunna ta ut meningsbärande enheter samt kunna 

kategorisera dessa.  Genomförandet av analysen inleddes med att identifiera meningsbärande 

enheter vid genomläsning av intervjuerna.  Meningsbärande enheter är de textavsnitt som är 

tillräckligt informationsrika för att kunna lyftas ur sitt sammanhang.   

De meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att ta få ut de viktiga begreppen i 

sammanhanget. De kondenserade meningsenheterna grupperades sedan ut till olika koder. De 

olika koderna som framkom kunde sedan sättas in under olika kategorier. Utifrån dessa 

kategorier kunde sedan teman konstrueras (Gramheim & Lundman 2004).   
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Resultat  

 

Under analysen framkom fyra teman och ett antal subkategorier. De teman som framträdde 

var; informantens uppfattning, informantens agerande, misstänksamhet och avsaknad.  

Informanternas uppfattning beskriver de antaganden och reflektioner informanterna gjorde 

angående miljövänliga kläder. Informanternas agerande beskriver informanternas erfarenheter 

samt hur de ville agera vid köp av miljövänliga kläder. Temat misstänksamhet beskriver 

informanternas tveksamheter gällande miljövänliga kläder. Avsaknad beskriver vad 

informanterna upplevde som bristfälligt beträffande miljövänliga kläder.  

Kvinnors attityder  

Informanternas uppfattning 

Positiv inställning till miljövänliga klädesplagg 

 

Vid intervjuerna framkom det att samtliga informanter hade en positiv inställning till 

miljövänliga klädesplagg. Den positiva inställningen var genomgående för de miljövänliga 

alternativ som diskuterats; klädesplagg av ekologisk material, klädesplagg av återvunna 

material samt närproducerade klädesplagg. Trots att informanterna var positiva till 

miljövänliga klädesplagg var det inte avgörande vid inköp. Det innebar inte heller att de 

vanligtvis handlade eller hade handlat miljövänliga klädesplagg. Det var olika anledningar 

som avgjorde om de valde att handla miljövänliga klädesplagg.    

Exempel på citat där informanten beskrev sin inställning till klädesplagg tillverkade av 

återvunna material:  

”Det tycker jag är väldigt bra. Sen är det säkert mycket man inte vet där också, 

mycket negativt man inte känner till. Men tänker jag är en bra grej kring att 

använda resurser på ett bra sätt och man kan säkert göra mycket mer av det än 

man tänker. För att just sy om grejer och sånt, det blir aldrig riktigt bra tycker 

jag personligen. Men om man kan göra om det kring nya fibrer, det är jag 

väldigt positivt inställd till.”(int1-k26) 
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Exempel på citat där informanten beskrev sin inställning till kläder tillverkade av ekologiska 

material:  

”Jag tycker att det är fantastiskt när alternativet finns. Som till exempel Nudie 

som bara har ekologisk bomull i sina jeans och sådana saker, och de har samma 

pris som på andra jeans. Då är det klart att man hellre går dit och köper jeans. 

De går verkligen ut och marknadsför sig som ekologiska och då blir det lätt att 

ta dem som ett alternativ speciellt för mig som inte är helt insatt men då jag kan 

se det på en gång.”(int4-k25)  

 

Exempel på citat där informanten beskrev sin inställning till närproducerade kläder:  

”Känns som att livsmedelsindustrin kommit mycket längre med närproducerat.   

Hade varit bra om samma press sattes på klädproducenterna så man skulle 

kunna hitta rätt kläder som är närproducerade.” (int3-k28) 

 

Uppfattning om pris 

 

Informanterna tillfrågades vad de hade för uppfattning om priset på miljövänliga klädesplagg. 

Huvudsakligen var informanternas uppfattning att priset på miljövänliga klädesplagg var 

högre. Men det fanns variationer i svaren. Några uttryckte att det var mycket dyrare med 

miljövänliga plagg medan andra inte upplevde det som mycket dyrare. Uppfattningen om 

priset på miljövänliga på klädesplagg varierade även beroende på om de tidigare inhandlat 

miljövänliga klädesplagg. Flertalet hade tidigare handlat klädesplagg av ekologisk bomull på 

H&M och Lindex och upplevde där ingen större skillnad mellan vanliga klädesplagg och 

klädesplagg av ekologisk bomull. Men det fanns även informanter som upplevt att de 

miljövänliga plaggen på H&M var mycket dyrare.  

Exempel på citat från informanter som hade uppfattningen av att det var dyrare med 

miljövänliga plagg .  

”Jag tror kanske att det är lite dyrare än andra plagg, precis som att ekologisk 

mat är lite dyrare än annan mat. Det är synd att inte alla bara börjar göra 

miljövänliga kläder. Då skulle folk inte ha något val. Plus att det skulle jämna ut 
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priserna så att de miljövänliga kläderna behövde bli så mycket dyrare.” (int6-

k29)  

”Jag vet inte så mycket om priset på miljövänliga kläder men jag kan tänka mig 

att det är lite dyrare än andra plagg eftersom det tillverkas på andra sätt. Hur 

mycket vet jag inte men om det inte skiljer så väldigt mycket i pris hade jag 

gärna köpt kläder som är bättre för miljön.” (int9-k28) 

”H&M hade någon kollektion nyss som var superekologisk men då var plaggen 

väldigt dyra. Mycket dyrare än deras valiga kollektioner.”(int2-k24)  

Exempel på citat där informanten hade olika uppfattningar om pris på miljövänliga plagg.  

”Jag kan tänka mig att det är dyrare. Men på H&M känns det inte som att det 

är så mycket dyrare. Men jag hade gärna betalt lite extra för att få ett plagg av 

miljövänligt material istället.” (int-7-k22) 

 

Osäkerhet på grund av brist på kunskap 

 

Informanterna upplevde en viss osäkerhet kring sin egen kunskap angående miljövänliga 

klädesplagg samt var osäkra på vilka val som var bäst att göra för miljön. Osäkerheten kring 

materialen grundade sig i flesta fall på liten kunskap samt erfarenhet av miljövänliga 

klädesplagg. Andra osäkerheter grundade sig i att de var tveksamma till vilken typ av 

miljövänliga klädesplagg de skulle välja eller vilken skillnad deras val faktiskt gjorde för 

miljön.  

Följande citat är exempel där informantens osäkerhet visades:  

”Fast det enda ekologiska material jag hört talas om är bomull. Vet inte hur 

mycket bättre det är för miljön och så. Men även om det bara är lite bättre än 

vanlig bomull så är det ju bra. Fast jag vet nog inte om jag köpt så mycket 

kläder i ekologiska material. Så jag har egentligen inte så mycket erfarenhet om 

hur bra de är. De materialen kanske är sämre kvalitet på, det har jag ingen 

aning om.” (int9-k28) 
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Informanternas uppfattning om materialens påverkan på miljön 

 

I intervjuerna diskuterades vilka material informanterna uppfattade som de mest miljövänliga 

respektive vilka de uppfattade som minst miljövänliga. Informanterna var i de flesta fall 

överens i sina antaganden om att bomull var det material som påverkade miljön mest negativt. 

Flertalet informanter tycktes ha kunskap om bomullsodlingarnas påfrestningar på miljön. Det 

fanns enstaka informanter som försökte avstå från att handla bomull pågrund av 

miljöaspekten. De flesta av informanterna ansåg att bomull var det värsta för miljön, dock var 

det var inget de valde bort eller tog hänsyn till vid inköp av klädesplagg.  

Genomgående i intervjuerna var att de flesta informanter antog att ull var det textila material 

som påverkade miljön minst negativt. Många ansåg ull vara bäst för miljön, då det kändes 

som ett naturligt material samt för att det kom från en förnyelsebar källa.  

Det fanns även enstaka informanter som ansåg sig ha för lite kunskap för att kunna uttrycka 

en åsikt i ämnet. 

 

Exempel på citat där informanten upplevde att bomull påverkar miljön negativt: 

”Vet inte riktigt, jag vet inte om jag kan så mycket om ämnet. Har läst och hört 

en del om jeanstillverkning att de använder mycket kemikalier i fabrikerna men 

det är inget jag direkt tänker på eller tar någon större hänsyn till när jag 

handlar kläder. Känner att jag kan alldeles för lite om det. Och så har jag fattat 

att det är ganska skadligt för miljön men bomullsodling, att det går åt mycket 

vatten och så.” (int3-k28) 

Exempel på citat där informanten upplevde ull som det material som påverkade miljön minst 

negativt: 

”Bäst tror jag att ull skulle vara för miljön. Det känns naturligt. Sämst tror jag 

att oekologisk bomull är.” (int8-k23)  

 

Exempel på citat där informanten upplevde att de hade för lite kunskap för att kunna uttrycka 

sig: 
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”Oj jag har verkligen ingen aning. Jag har inte ens tänkt på det. Men jag tänker 

kanske att något av de här finare materialen kanske inte borde vara lika 

miljövänliga men det kanske inte ens har med det att göra. Nä, jag vet inte, jag 

vågar inte svara på det.” (int9-k28) 

 

Obehag av kemikalier 

 

Det framkom även vid intervjuerna att en del av de tillfrågade kände obehag angående 

användandet av kemikalier vid tillverkning av kläder. Flertalet kände till att kemikalier 

förekom men de reflekterade inte över detta vid inköp av klädesplagg. De upplevde en 

osäkerhet kring hur de ska kunna kontrollera hur plagget tillverkats och med vilka metoder.   

Vissa informanter uttryckte ingen större oro över att kemikalier förekom i klädesplagg. De var 

medvetna om att det förekom men det var inget de valde att reflektera över vid inköp.  

Exempel på citat där informanten beskrev obehag i samband med kemikalier i kläder:  

”På senare år så har det kommit mer och mer som man hör att det är gifter och 

sådär och det känns ju jätteotäckt. Men jag vet inte riktigt hur jag ska 

kontrollera det, möjligtvis om det står liksom direkt på plaggets 

informationslappar och sådär, att det är organiskt tillverkat och att det inte 

använts kemikalier men det är ju väldigt sällan. Men det såklart något man är 

rädd för.”(int6-k29) 

Exempel på citat där informanten inte reflekterat över kemikalier:  

”Har inte riktigt tänkt på det så mycket. Klart att man vet att det förekommer 

kemikalier. Men det är inget jag tänker på.”(int7-k22) 

 

Tillsammans gör man skillnad 

 

Informanterna resonerade kring om det spelade någon roll för miljön om de valde att köpa 

miljövänliga klädesplagg. Det framkom att de flesta ansåg att om de valde miljövänliga 

klädesplagg var det viktigt att anta att andra också gjorde det. Flertalet menade att de 

tillsammans kunde göra skillnad genom att göra miljövänliga val när de handlade kläder. 
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Flertalet betonade även vikten av minskad konsumtion samt att textilindustrins snabba tempo 

behövde förändras. Flertalet av informanterna minskade medvetet sin konsumtion av kläder 

utifrån ett miljömedvetet perspektiv.  

Följande citat är exempel på informanternas resonemang om hur de kände att de tillsammans 

kunde göra skillnad för miljön:  

”Det tror jag kan göra en del skillnad. Alltså väljer man bort att inte köpa från 

de ställen som man vet säljer kläder där man vet att de använder mycket 

kemikalier och släpper ut i närområden och direkt i haven och sjöar och så, så 

tror jag att det kan göra mycket. Det är samma sak som med matsortering, 

alltså man tror att det spelar väl ingen roll om jag skiter i att sortera det, men 

det är klart det kan göra skillnad. ”(int6-k29) 

”Tror det är ganska lätt att tänka att det lilla jag kan göra inte är värt så mycket 

men det är vikigt att inte strunta i de val man faktiskt kan göra.” (int3-k28) 

 

Konsumtion  

 

Konsumtion var ett ämne som uppstod under intervjuerna. Flertalet av informanterna kom in 

på området trots att inga frågor i direkt koppling till ämnet ställdes. De ansåg att den enskilda 

konsumtionen var något som måste förändras. De kände att det inte räckte med enbart fler 

miljövänliga alternativ vid tillverkningen av kläder. De ansåg att den enskilda individens 

konsumtion var tvungen att förändras. Flera av informanterna försökte begränsa sin 

klädkonsumtion och reflekterade även över hållbarheten på plaggen.  

Följande citat är exempel på hur informanterna resonerade kring konsumtion:  

”Jag tänker också att det viktiga är att man har ett bra tänk överlag i sin 

konsumtion. Det är värt att betala mer för längre hållbarhet. Det värsta tycker 

jag nästan är att allt handlar om konsumtion idag, klädföretagen masstillvekar 

plagg som nästan inte kostar något och så slutar det med att folk köper tre 

stycken av samma plagg.”( int3-k28)  
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”Jag lägger hellre mer pengar på ett plagg än att köpa tio stycken billiga plagg. 

Jag tänker lite mer på livslängden än på utseendet nu. Jag tror att detta absolut 

är bättre för miljön, så tänker jag i alla fall.”(int9-k28)  

 

Kvinnors handlingar  

 

Informanternas agerande 

Informanternas benägenhet att betala mer för miljövänliga plagg 

 

Informanterna var i de flesta fall beredda att betala mer för miljövänliga kläder. Det skulle 

dock vara inom rimliga gränser och det var olika faktorer avgjorde ifall de ville betala mer. 

Trots att de var villiga att betala extra för miljövänliga klädesplagg var det huvudsakligen 

kraven på pris och design som först och främst skulle mötas. 

Följande citat är exempel på hur informanterna resonerade kring pris på miljövänliga 

klädesplagg:  

”Jag hade definitivt kunnat tänka mig att betala lite mer för ett plagg om det 

varit ekologiskt. Men givetvis får det vara ett rimligt pris.”(int7-k22) 

”Ja, dels att det inte är så mycket dyrare som det kan vara ibland. Det får i alla 

fall inte bli helt oproportionerligt dyrt till vad det faktiskt är man får. Att det 

fortfarande hålls på rimliga priser liksom. Att betala lite mer hade varit helt 

okej.” 

 

 Faktorer som avgör vid köp av miljövänliga klädesplagg  

 

Vid intervjuerna framkom det att det fanns en rad olika anledningar till varför ett köp slutförs. 

Det framkom att plaggets design och pris var avgörande även om plagget var miljövänligt. 

Informanterna ansåg att plaggets miljövänliga egenskaper inte var eller skulle kunna vara 

tillräckliga för att avgöra köpet.  Det framkom även att om plagget hade miljövänliga attribut, 

skulle detta kunna tillföra ett mervärde som skulle bidra till att avgöra köpet. Men det gällde 

enbart om kraven på design och pris redan tillfredsställts.  
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Design och pris är avgörande för informanterna  

 

Design och pris var huvudsakligen det som avgjorde konsumentens köp även om plagget var 

miljövänligt.  

Exempel på citat där informanterna uttryckte att design och pris är avgörande vid inköp:  

”Inte för högt pris och snygg design tror jag är det viktigaste. Jag är student så 

har inte råd att betala mycket mer för ett plagg som är lite bättre för miljön 

även om jag önskar att jag kunde det.”(int4-k25) 

 

”Först så ska det ju var tilltalande så att man provar och sen ska det ju sitta bra 

då. Så design och passform. Sen är en del också kvaliteten i relation till priset, 

man får avgöra om det är värt det eller inte. Sen nu när vi är inne på det här 

med hållbarhet så hade ju det varit kul, och det hade nog kunnat vara en av de 

här delarna som skulle bidra till mitt köp om jag upplevde att det fanns ett utbud 

av sådana produkter.”(int2-k24) 

 

”Pris och design är det som kommer först.”(int8-k23)  

 

Miljövänligt kan ge ett mervärde till plagg  

 

Det framkom att miljövänliga attribut hos kläderna kunde ge ett mervärde till informanterna. 

Det var något som skulle kunna bidra till att avgöra om de valde att slutföra köpet. Men även 

här poängterade informanterna att det var viktigt att design och pris var rätt för att 

miljövänligt skulle kunna bli ett mervärde.  

Exempel på citat där informanterna beskrev hur miljövänligt kunde vara ett mervärde vid 

inköp:  

 ”Jag hade tyckt att det hade varit jättebra men det hade nog inte påverkat så 

mycket. Det hade varit mer som en bonus om det var tillverkat i återvunnet 

material. Det hade inte varit köppåverkande. Jag hade inte köpt ett halvbra 

plagg bara på grund av materialet.”( int2-k24) 
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”Självklart är det väl vad det är för typ av material, och sen så är det väl priset. 

Alltså självklart även vilken typ av uppfattning man får när man kommer in i 

butiken. Alltså om man får ett positivt intryck, hur det ser ut eller om man får 

hjälp om man behöver något. Och sen så är det ju självklart stora plus om det 

skulle va så att man på något sätt har t.ex. ekologisk bomull eller andra 

miljövänliga alternativ.”( int4-k25) 

  

Kvinnors erfarenheter  

Misstänksamhet 

Misstänksamhet mot företag 

 

Vid analysen framkom det att informanterna hade bristande förtroende för företagen. 

Huvudsakligen uttryckte informanterna att de var skeptiska mot de miljövänliga kläder som 

erbjöds. Informanterna beskrev att de inte alltid vågade lita på att de miljövänliga kläderna 

faktiskt var så miljövänliga som de marknadsfördes som.  

  

Vågar inte lita på miljövänliga kläder 

 

Informanterna kände att de inte alltid kunde lita på att miljömärkningen på plaggen var 

korrekt. De ansåg även att det inte fanns några garantier för att materialen var återvunna eller 

ekologiskt odlade trots märkning.  

Följade citat är exempel där informanterna utryckte sina misstankar kring miljövänliga kläder:  

”Skulle jag jämföra med matindustrin där jag inte alltid kan lite på om det är 

ekologisk eller inte, känner jag samma osäkerhet med kläder. Vågar inte lite på 

att det är 100 % ekologisk bomull eller miljövänligt tillverkat. Därför är jag inte 

alltid beredd att betala mer då jag faktiskt inte litar på om det är så eko eller 

miljövänligt som det är märkt att det ska vara.”(int8-k23) 

”Jag tror ju tyvärr att det är ganska mycket bullshit faktiskt bakom. Jag vet inte 

om jag tar så jätteallvarligt på det. Det är ju verkligen fint att de försöker och 
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så. Det är nog många företag som lägger väldigt mycket tid, kraft och pengar på 

att det ska se bra ut som ett knep för att sälja. Det känns som att det är ganska 

lätt att kringgå regler för företagen. Och i flera fall tror jag inte företagen har 

koll på hur det går till heller. De kan ju inte övervaka hela produktionen hela 

tiden.”(int2-k24) 

 

”Det ska synas att det är ett bra och hållbart material. Samt behöver jag vara 

övertygad om att det är pålitligt om att det faktiskt är ekologiskt eller 

liknande.”(int7-k22)  

 

Misstänksamhet mot marknadsföringen 

 

Informanterna upplevde även att företagen enbart valde att framhäva det positiva arbetet för 

miljön som de eventuellt utfört. Vilket bidrog till att de kände misstänksamhet mot företagen 

och deras miljöarbete. Informanterna upplevde även företagens marknadsföring för 

miljövänliga plagg och kollektioner som tvetydig. De upplevde att företagens motiv inte var 

ärliga då det i slutändan handlade om ökad försäljning och konsumtion. 

Följande citat är exempel på hur informanterna upplever företagens marknadsföring:  

”Jag tror att många från företagsvärlden vill visa på sitt hållbarhetsarbete vad 

de än gör, även om det inte är det genomgående på företaget. Och att det finns 

mycket att göra och att det känns som att många försöker peka på saker som de 

försöker förbättra för att få en mer hållbar industri, men att det är väldigt små 

delar.”(int1-k26)  

”Jag tycker att alla försöker verka som att de tänker på det men man vet ju inte 

vilka som verkligen gör det, och det är svårt att följa upp det.”(int2-k24) 

 

Företagens miljöarbete oärligt – vill bara sälja mer 

 

Informanterna upplevde att företagen utnyttjade situationen och marknadsförde deras 

miljövänliga alternativ enbart för ökad försäljning.  
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Följande citat är exempel på informanternas attityd angående företagens bakomliggande 

intentioner med att marknadsföra miljövänliga kläder: 

 

 ”Känns som att de miljövänliga kläderna som exempelvis H&M har tillverkas enbart 

för att syftet är att i första hand tjäna pengar, marknadsföra och bättra sitt rykte. 

”(int8-k23)  

 

”Det är som att företagen försöker ganska mycket, men det är mer för att kanske 

försöka sälja produkter som de vill ge bilden av att man kämpar för hållbar 

utveckling. Det är nog mer ett försäljningsknep att säga att man jobbar med att bidra 

till hållbar utveckling. Och i själva verket så tror jag fortfarande att de försöker hålla 

ner sina kostnader och detta går i de flesta fall ut över människor och miljö. ”(int2-

k24) 

 

”Jag tycker nog mycket är ganska motsägelsefullt. Det är ju väldigt populärt att prata 

om hållbar utveckling men i slutändan handlar det ju om att företagen vill sälja så 

mycket kläder som möjligt till så låga kostnader som möjligt. Tror liksom inte det går 

riktigt hand i hand med varandra det där.”(int9-k28) 

 

 

Misstänksamhet mot tillverkning i vissa länder  

 

Informanterna uttryckte en viss misstänksamhet mot tillverkning i vissa länder. De ansåg 

framförallt att tillverkningen i Asien är sämre eller inte lika kontrollerad. De uttryckte att de 

kände sig tryggare om kläderna tillverkats i Europa. De upplevde att de kunde lita på att en 

mer fungerande kontroll i fabrikerna utfördes där. En del upplevde även en viss kluvenhet till 

tillverkningsland och att tillverkningen möjligen borde vara i Asien för att skapa 

arbetstillfällen där. 

Nedanstående citat är exempel där informanterna uttryckte sin misstänksamhet mot 

tillverkning i vissa länder:  

”Hade klädindustrin flyttat hit hade arbetslösheten istället kunnat bli ohållbar i 

exempelvis Kina.”(int8-k23)  
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”Ja, där försöker jag väl tänka, nu har man säkert mycket fördomar, men att 

läser jag Bangladesh blir jag alltid lite sådär misstänksam. Man tänker att de 

har det dåligt när de jobbar och att de har dålig lön och sådär, samtidigt som 

jag tänker att de måste ju få betalt på något sätt.”(int1-K269)  

 

Avsaknad 

Informanterna upplever bristfällig information om miljövänliga plagg 

 

Det framkom vid intervjuerna att konsumenten upplevde att de inte fick tillräckligt med 

information om de miljövänliga plaggen. Bristen på information dess tillgänglighet kunde 

leda till att de avstod från att köpa miljövänliga plagg. Bristen på information bidrog även till 

ökad misstänksamhet från konsumentens sida. Det framkom tydligt att om företagen hade gett 

konsumenten mer information hade det varit enklare för dem att göra ett miljömedvetet val. 

Informanterna uttryckte även att de önskade att få mer information om företagens 

miljövänliga utbud.  

Det framkom att informanterna upplevde att de inte fanns tillräckligt information om hur 

kläderna tillverkats. De upplevde även att det var svårt att hitta information även om de aktivt 

sökte efter den. Det fanns en viss osäkerhet om hur de i sådana fall skulle gå tillväga. 

Informanterna kände att de skulle få ökat förtroende för företagen med mer insyn i deras 

miljöarbete.  

 

Otillräcklig information till konsumenten 

 

Vid intervjuerna framkom det att informanterna upplevde att de inte fick tillräckligt med 

information om hur plaggen tillverkades. De upplevde även att företag inte gav dem 

tillräckligt med information om miljövänliga kläder.  

Följande citat är exempel på hur konsumenterna upplevde brist på information:  

”Det är ju tragiskt hur lite man vet tycker jag. Att det är så himla dålig 

information, det är ju nästan ingen alls. När man köper ett plagg kan man ju 

fråga i butiken då kanske men det är ju inte så ofta man gör det, sen vet jag inte 

hur mycket de som jobbar där kan. Men t.ex. när man köper på nätet så står det 
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inte så mycket information om hur kläderna görs, och hur, och vart fabrikerna 

ligger. Det är väldigt dålig information.” ( Int6-k29)   

 

”Klart att man sett vissa butiker som har plagg med exempelvis ekologisk 

bomull. Men tycker inte att jag sett någon speciell marknadsföring för de 

plaggen”. (Int7- k22)  

 

”Om det fanns mer information i butikerna skulle det säkert vara enklare att 

göra ett miljömedvetet val. Men nu tycker jag inte att den informationen finns. 

Så jag köper det jag gillar. Hade varit lättare att göra miljömedvetna val om det 

fanns mer information.”( Int8 k23) 

  

Önskan om ökad information om miljövänliga plagg 

 

Det fanns även en önskan från informanternas sida att de skulle finnas mer information 

tillgänglig. De önskade både information om plagget och dess tillverkning. De önskade även 

att de miljövänliga kläderna som butikerna erbjöd skulle marknadsföras tydligare för att 

enklare kunna göra ett medvetet val.   

 

Följande citat är exempel på hur konsumenterna önskade får mer information:  

”För mig som jag tror är en ganska vanlig konsument, ganska omedveten som 

bara går in och handlar, så är det ju väldigt bra med de som verkligen går ut 

och visar det. Speciellt när det är tillsammans med ett bra pris, att det inte 

behöver kosta 3000 kr för att det är ett plagg med ekologisk bomull utan att det 

kan ligga på samma pris som om du går in i någon annan butik. Att de kan visa 

på det.”( Int4 k25) 

”Jag skulle vilja att det fanns mer för det är ju precis som rättigheten till 

innehållsförteckning när man köper mat. Det är ganska dåligt att det inte finns 

på kläder.”( Int6-k29) 
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Konsumentens syn på utbud av miljövänliga plagg 

 

Informanterna resonerade kring utbudet av miljövänliga kläder. Det framkom huvudsakligen 

att det upplevde att utbudet var för litet om ens befintligt i vissa fall. Flertalet hade även 

upplevt att miljövänliga kläder kunde ha en viss design eller stil som de inte föredrog.  

 

Miljövänliga plagg har viss design  

 

Vid intervjuerna framkom det tydligt att informanterna ansåg att det fanns för lite 

miljövänliga kläder på marknaden. De ansåg även att det utbud som fanns kunde vara tråkigt 

eller ha fel stil. Flertalet hade upplevt att miljövänliga kläder tenderade ha en viss stil eller 

design. Informanterna önskade att miljövänliga kläder skulle se likadana ut som andra 

klädesplagg och inte ha specifik design eller stil.  

Följande citat är exempel på hur informanterna resonerade kring designen på miljövänliga 

kläder:  

”Ofta så har eko-kläder och närproducerat en viss framtoning som skall 

återspegla detta. Hade varit bättre om vanliga modeplagg gjordes i dessa 

material.”(int3-k28)  

”Viktigast är hur kläderna ser ut. Om de är fina och hur mycket de kostar. Ser 

de miljövänliga likadana ut som de vanliga tycker jag att det är jättebra och jag 

skulle gärna köpa dessa och betala lite mer. Vill inte köpa miljövänliga plagg 

med en viss stil.”( int7-k22)    

 

”Att det finns att välja på. Och kanske att de inte är jättemycket dyrare än 

vanliga kläder. Och självklart att det är fina plagg. Det skulle nog med andra 

ord krävas att de plaggen jag vanligtvis köper skulle finnas i miljövänliga 

alternativ.”(int9-k28) 
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Avsaknad av utbud av miljövänliga plagg 

Det framkom att informanterna upplevde att utbudet av miljövänliga kläder var otillräckligt. 

Informanterna hade en positiv inställning till miljövänliga plagg och önskade de att det skulle 

finnas fler alternativ på marknaden. De ansåg att utbudet av miljövänliga kläder var för smalt 

samt att alternativet att handla miljövänliga kläder inte fanns. 

 

Följande citat är exempel på hur informanterna resonerade kring utbudet av miljövänliga 

kläder:  

”Upplever inte att valet finns. Känns som att livsmedelsindustrin kommit mycket 

längre med detta. Hade varit bra om samma press sattes på klädproducenterna 

så man skulle kunna hitta ”rätt” kläder som är närproducerade. Jag anser helt 

klart att sortimentet är för smalt när det gäller detta för att man skulle kunna 

behålla sin personliga stil och samtidigt ha närproducerade plagg. Upplever 

inte att närproducerat och mode går hand i hand.” (int3-k28) 

”Men skulle jag inventera min garderob skulle nog inte mer än 5 % vara eko 

eller gjorda på ett mera miljövänligt sätt. Få designers gör bra ekologiska 

kläder. Oftast H&M och Lindex som tillverkar t-shirts. Tråkigt att det inte finns 

ett större utbud. För att jag skulle prioritera att köpa miljövänliga kläder är 

utbudet alldeles för litet. Skulle köpa ekologiskt om det fanns bra alternativ. I 

dagsläget är det för litet samt inte tillräckligt utbud.”(int8-k23) 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

 
Syftet med uppsatsen var att undersöka kvinnors attityder och erfarenheter av miljövänliga 

klädesplagg. För att studera detta valdes en kvalitativ metod. Vi ville undersöka de enskilda 

deltagarnas attityder, erfarenheter och handlingar kring miljövänliga kläder.  

Vi beslutade att genomföra enskilda intervjuer, denna datainsamlingsmetod ansåg vi vara 

mest passande. Vi ville att informanterna själva skulle kunna resonera och uttrycka sina 

resonemang och åsikter kring miljövänliga kläder.  

Vi avgränsade oss till att undersöka kvinnor mellan 20-30 år. Denna avgränsning gjordes då 

det fanns intressanta motsättningar mellan konsumtion, kvinnor och miljömässigt agerande. 

Det hade dock varit intressant att jämföra både kvinnor och män för att kunna bedöma ur ett 

genusperspektiv. Det hade även varit intressant att jämföra olika åldersgrupper eller olika 

orter för att sedan analysera och jämföra dessa.  

När vi utformade intervjuguiden hade vi i åtanke att frågorna skulle vara enkla att förstå men 

även ge informanterna möjlighet att reflektera samt ge mer utläggande svar. Vi valde ofta att 

använda oss av ordet resonerar. Vi frågade exempelvis hur de resonerar kring kläder 

tillverkade av återvunna material. Anledningen till att vi valde resonera var för att vi inte ville 

utgå från att de hade någon åsikt eller kunskap om ämnet. Hade vi frågat vad de tycker om 

eller vad de anser hade frågorna blivit laddade och möjligtvis tvingat fram en åsikt de inte 

hade. Frågorna som utvecklades var öppna frågor för att låta informanterna beskriva och 

resonera kring sina synpunkter.  

Vi valde att ställa 18 frågor exklusive ett par inledande allmänna frågor om ålder och yrke. Av 

dessa 18 frågor fick vi fram tillfredsställande material att arbeta med. I efterhand anser vi 

dock att färre frågor hade kunnat ställas och inriktat oss på enbart ett tema. Vi hade då kunnat 

få ett mer inriktat resultat samt kunnat fördjupa oss och analysera enbart ett område mer 

ingående.  

Vi genomförde nio intervjuer. Det hade dock vara bra om fler hade kunnat intervjuas. Då hade 

resultatet kunnat bli annorlunda samt med fler nyanser.  
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Det kan tänkas att vissa informanter upplevde frågorna som något svåra. Ett fåtal tyckte vid 

vissa tillfällen att de hade för lite kunskap för att kunna göra ett antagande eller en gissning. 

När frågorna utformades hade vi i åtanke att informanter inte skulle behöva någon kunskap 

för att uttrycka sina åsikter och resonemang. Vår egen förkunskap kan dock ha påverkat 

frågornas utformning.   

I urvalet valde vi att använda oss utav ett snöbollurval. Vi började med att kontakta en tänkbar 

informant. Efter att intervjun genomförts frågade vi henne om hon möjligtvis kände till någon 

som vi kunde intervjua. Urvalet fortskred sedan på samma sätt tills vi uppnådde nio 

intervjuer.  På vis ansåg vi att vi fick möjlighet att intervjua olika typer av människor med 

olika kunskap inom ämnet. Vi ansåg genom att använda oss av ett snöbollurval skulle det gå 

relativt snabbt att hitta informanter till intervjuerna. Det visade sig dock vara mer 

tidskrävande än vi trott att komponera ihop tider att ses för intervju, samt hitta informanter 

som var villiga eller hade tid till att ställa upp. Vi valde att begränsa oss till att utföra nio 

intervjuer. Vi stannade där för att ge mer tid till att analysera resultatet. Vilket visade sig vara 

ett bra beslut då analysfasen tog längre tid än beräknat, delvis för att vi valde att ställa relativt 

många frågor men även därför att vi var nybörjare att intervjua.  

Vi valde att genomföra intervjuerna i grupprum på Göteborgs universitet, alternativt i 

informanternas hem. I flesta fall skedde intervjuerna på universitetet. Få informanter ville att 

vi skulle komma hem till dem för intervju. Universitet kändes troligen som en mer neutral 

miljö för informanten.  

Vi var båda nybörjare på att intervjua och kände oss relativt osäkra på hur vi skulle agera. Vi 

genomförde därför två provintervjuer. Där fick vi möjlighet att testa frågorna men även att 

öva oss själva som intervjuare. Vi kom fram till att båda skulle delta vid intervjuerna. Den ena 

av oss fokuserade på intervjuguiden och ställde frågorna. Den andra kunde vid 

intervjutillfället vara uppmärksam och anteckna intressanta svar men även sköta 

ljudinspelningen diskret. Vi kände oss tryggare när vi båda deltog vid intervjuerna och 

situationen kändes även mer kontrollerad än vad den hade gjort om vi varit ensamma. Det 

blev på så vis färre moment för oss att hålla reda på. Det är möjligt att det påverkade vissa 

informanter att vi båda deltagit vid intervjuerna. Informanterna kan ha känt sig i underläge 

eller tyckt att det varit jobbigt att uttrycka sina svar när vi båda var med. Vi upplevde det dock 

inte som att informanterna tyckte det var obehagligt i situationen.  
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Vi valde att använda oss utav ljudinspelning vid intervjuerna. Ljudinspelning har både för och 

nackdelar. Det kan ha påverkat informanternas svar då vissa reagerade på att vi skulle spela in 

intervjuerna. Vi förklarade för dem att det enbart var till för att sedan transkriberas och det var 

enbart vi två som skulle lyssna på materialet. Det blev då genast lugnare och tyckte inte att de 

var något problem att vi spelade in. Vi försökte att sköta inspelningen så diskret som möjligt 

och vi anser att det medverkade till att de flesta verkade glömma av att inspelningen skedde. 

Vi anser därför att ljudinspelningen inte påverkade informanternas svar och vårt material.  

Bortsett från om vi, under uppsatsen undvek att tyda och tolka, möjligtvis ha påverkat vårt 

material. Vi tog ställning till informanternas berättelser vid transkriberingen och kan ha 

påverkat dessa genom kommatering. Vi tog ställning till materialet när vi fann 

meningsenheter, vid kondenseringen, vid kodningen samt när vi sorterade ut och fann teman. 

Våra reflektioner och tidigare kunskaper kan ha gjort att resultatet påverkades. Hade studien 

genomförts av andra med annan kunskap och förståelse, hade kanske de tolkat materialet ur 

ett annat perspektiv och uppnått ett annat resultat.  

 

Resultatdiskussion 
 

Informantens uppfattning  

 

Informantens uppfattning syftar till att beskriva hur informanterna tolkar ämnet, utan att 

hänsyn tas till om de har tidigare erfarenheter. Under rubriken uppfattning beskrivs 

informanternas tolkningar vilka både kan vara grundade i erfarenheter men kan även grundas i 

en form av gissning.   

Vid analysen av intervjuerna framkommer det att samtliga informanter har en positiv 

inställning till miljövänliga klädesplagg. De anser att det är ett bättre alternativ till 

konventionella alternativ inom konfektionsindustrin. Informanterna är positiva till att köpa 

miljövänliga alternativ om valet finns. Flertalet upplever dock att det är svårt hitta 

miljövänliga klädesplagg i rätt design. Ett intressant resultat som framträder ur detta är att 

samtliga är positivt inställda till miljövänliga plagg, dock så har de flesta av informanterna 

ingen erfarenhet av denna typ av klädesplagg. 
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Det framkommer även att flera av de tillfrågade informanterna upplever miljövänliga 

klädesplagg som något eller mycket dyrare än andra klädesplagg. Några av informanterna 

hävdar dock att miljövänliga kläder inte alltid är dyrare, samt ger exempel på företag som 

använder sig av ekologisk bomull, utan att ha ett högre pris på produkterna. 

Vid analysen av intervjuerna framkom det att några av informanterna upplevde osäkerhet 

kring sin egen kunskap angående miljövänliga klädesplagg. De anser att miljövänliga 

klädesplagg är bättre för miljön än andra kläder, men kan inte alltid redogöra för på vilket sätt 

de uppfattar dem som bättre, samt anser sig i flera fall ha för bristande kunskap för att kunna 

agera miljömässigt vid köp av kläder. 

Informanterna tillfrågas även om vilka material de anser vara bäst ur miljösynpunkt. Flera av 

informanterna känner sig för okunniga samt för osäkra för att svara på denna fråga helt säkert, 

dock svarar de flesta informanterna att de betraktar oekologisk bomull som det sämsta 

alternativet för miljön. Detta anser vi är ett överraskande resultat, då forskning visar att de 

flesta konsumenter anser textila material tillverkade av naturfibrer från förnyelsebara källor 

däribland bomull som de mest miljövänliga materialen. I själva verket används stora mängder 

bekämpningsmedel och gifter vid odlingen. Bomullen ensam står för 25 % av användningen 

av världens bekämpningsmedel (Chen & Burns 2006, 249). Det förvånar oss därmed att de 

flesta informanterna angav bomull som det minst miljövänliga alternativet. Detta kan tyda på 

att konsumenterna de senaste åren har blivit mer medvetna om miljön och viljan att agera 

miljömässigt har ökat.  

De flesta informanterna anger ull som det material som påverkar miljön minst negativt, då det 

kommer från en förnyelsebar källa samt att de anser det vara ett naturligt material. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som visar att konsumenter anser naturmaterial som 

det bästa materialet ur miljösynpunkt. Detta får oss att reflektera över varför informanterna 

kan urskilja bomull som ett av de sämsta alternativen. Vi misstänker att det kan ha betydelse 

att vi enbart intervjuat unga kvinnor och funderar kring om resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om vi valt en annan målgrupp.  

Informanterna anser sig inte veta mycket om de kemikalier som används vid framställning 

och produktion av kläder, dock uttrycker flera av informanterna att de känner oro inför detta. 

De svarar även att de känner att de inte har möjlighet att undersöka detta när de handlar kläder 

samt att de i vissa situationer känner osäkerhet kring vilka fördelar det innebär att handla 
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ekologiska kläder. Flera av informanterna uttrycker dock att de gärna köper ekologiska kläder 

till barn. 

Informanterna uttrycker att de anser det vikigt att alla tillsammans försöker agera mer 

miljövänligt vid inköp av kläder. De poängterar sin tro att miljövänliga klädesplagg kan göra 

skillnad för miljön. Informanterna jämför detta med källsortering, om alla gör ett aktivt val att 

agera mer miljövänligt leder detta till förbättringar för miljön. De anser det vikigt att alla ser 

över sina inköp av kläder och försöker att aktivt välja mer miljövänliga alternativ.  

Trots att inga frågor ställs under intervjuerna angående konsumtion har flertalet informanter 

åsikter om dagens konsumtionssamhälle. De menar att konsumtionen av kläder är ett utav de 

största problemen för miljön. De anser att det är konsumtionstakten som i längden påverkar 

miljön mest negativt. Några informanter har den senaste tiden sett över sin egen konsumtion 

och minskat sina inköp av kläder. Handla mindre kläder med bättre hållbarhet anser 

respondenterna vara det vikigaste för att förbättra miljön. Vi anser det intressant att de själva 

väljer att föra in diskussionen på konsumtion vilket kan tyda på att unga kvinnor börjat 

reflektera över sin konsumtion av kläder och hur det påverkar miljön. Vilket skulle kunna 

stärkas av att den svenska privatkonsumtionen som ökade mellan 2001-2011, under 2011 

minskade med 0,8 % (Roos 2011, 9). 

 

Informantens agerande 

 

Informanternas agerande syftar till att beskriva hur informanterna agerar i olika situationer 

med miljövänliga kläder. Det undersöks hur informanterna agerar samt vad som är avgörande 

vid köp av miljövänliga klädesplagg. Under temat informantens agerade undersöks även om 

de är benägna att betala mer för miljövänliga klädesplagg.  

Vid analysen framkommer det att de flesta är benägna att betala mer för miljövänliga 

klädesplagg. Även här syns deras positiva inställning till miljövänliga kläder. De uttrycker att 

de är villiga att betala lite extra för miljövänliga plagg, men att det ska vara inom rimliga 

gränser. De uttrycker tydligt att det med deras personliga mått inte får vara för stor 

prisskillnad för att ett köp skulle vara aktuellt. 

Trots den positiva inställningen till miljövänliga kläder samt att de är villiga att betala något 

mer för dessa kläder, framkommer det i samtliga intervjuer att pris och design på 
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klädesplagget anses vara det viktigaste. Ett köp skulle inte vara aktuellt om inte designen och 

priset inte var det informanterna efterfrågade. Detta tolkar vi som att informanterna inte var 

villiga att sänka sina krav på pris och design och därmed inte villiga att köpa ett plagg enbart 

på grund av dess miljövänliga attribut. Trots att de har en positiv inställning är de inte villiga 

att kompromissa för att köpa ett miljövänligt klädesplagg. Kraven är desamma som vid köp av 

andra kläder. De miljövänliga attributen hos plagg verkar inte ha något värde för 

informanterna om inte plagget lever upp till övriga krav. 

Informanterna betonar dock att om kläderna är tillverkade miljövänligt skulle detta ses som ett 

mervärde, det kräver dock att övriga krav på plagget uppfylldes först. Informanterna uttrycker 

att om detta är fallet så kan plaggets miljövänliga attribut bidra till beslutet om köp. Ett 

intressant resultat är att inställningen till miljövänliga kläder är positiv samt att önskan att fler 

konsumenter skulle börja agera miljövänligt finns, dock är ingen villig att kompromissa kring 

de övriga krav de ställs på kläderna. 

 

Misstänksamhet  

 

Misstänksamhet syftar till att beskriva den skepticism informanten känner inför miljövänliga 

klädesplagg samt företag som utger sig vara miljövänliga.  

Samtliga informanter beskrev misstänksamhet och misstro till miljövänliga kläder. 

Misstänksamheten grundar sig i en känsla av att inte veta hur miljövänliga kläderna faktiskt 

är, vilket styrks av forskning som visar att högre pris på produkt, litet utbud, bristfällig design, 

komplex information samt osäkerhet på faktiska fördelar för miljön är de huvudsakliga 

faktorerna till att konsumenter inte köper ekologiska produkter samt ekologiska kläder (Meyer 

2001, 318). Informanterna beskrev att de inte alltid var beredda att betala mer då de inte litade 

på om plagget var miljövänligt.  

Misstänksamheten är uppenbar även emot klädföretagen. Flera av informanterna anser att 

miljövänliga kläder och kollektioner enbart tillverkas från företagens sida för att öka sin 

försäljning genom marknadsföring mot hållbar utveckling. De uttrycker även att de anser att 

företagen tar för lite ansvar när det kommer till att återvinna produkterna samt anser att 

arbetet mot hållbar utveckling i och med detta inte alltid upplevs som ärligt. En informant 

uttrycker även att den del av de miljövänliga plagg som finns i butik utgör en mycket liten del 

av det totala sortimentet men är den del av sortimentet som marknadsförs mest intensivt. Flera 
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andra informanter uttrycker sig på liknande sätt och förklarar att de ansåg att företagen endast 

fokuserar på de små positiva sakerna de gör för miljön och utelämnar flera andra mer 

miljöpåverkande delar i produktionen, något som vi utläser en viss misstänksamhet och 

misstro ifrån.  

Några av informanterna beskriver att de blir mer positivt inställda till klädföretag som 

marknadsför sig genom sitt arbete för miljön, dock känner de att det är svårt att kontrollera 

huruvida det ligger någon sanning i företagens marknadsföring. Detta skulle kunna tolkas som 

att informanterna känner brist på insyn i företagen. En informant uttrycker misstanke om att 

många företag väljer att inte ge konsumenterna insyn och information då det skulle innebära 

att de tvingades att visa upp tvivelaktiga produktionsförhållanden. 

 

Avsaknad  

 

Avsaknad syftar till att beskriva vad informanterna upplever att de saknar för att kunna agera 

miljövänligt vid köp av kläder.  

Under intervjuerna framkommer det att flera av informanterna upplever att den stil de 

efterfrågar på kläder inte finns tillgänglig som miljövänliga alternativ. De känner att det hade 

varit omöjligt att behålla sin personliga stil om de handlande miljövänliga kläder. Flera 

uttryckte även att miljövänliga kläder tillverkas för en äldre målgrupp. Forskning visar 

liknande resultat där kvinnor upplever ekologiska kläder som tråkiga och där de känner att de 

inte vill att omtanke för miljön skall begränsa valmöjligheten att bestämma sin egen stil 

(Jörgensen & Jensen 2010, 170). 

Ur den positiva inställning informanterna uttrycker, tillsammans med känslan av att 

miljövänliga plagg har fel design, skulle man kunna utläsa att om det fanns ett större utbud på 

designade miljövänliga klädesplagg, skulle detta ge konsumenten en större möjlighet att välja 

utifrån egna värderingar samt också öka efterfrågan på miljövänliga plagg. 

Samtliga informanter uttrycker att de känner att de saknar information samt upplever 

informationen om miljövänliga kläder som bristande. Flera av informanterna drar paralleller 

till matindustrin och menar att denna kommit längre fram i utvecklingen för en hållbar miljö 

samt vad det gäller information till konsumenten. De menar att det är samma rättighet att få 
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information om vad deras klädesplagg innehåller som det är en rättighet att få 

innehållsförteckning på den mat de köper. 

Det är också en genomgående önskan hos informanterna att få tillgång till mer information 

från klädföretagen om hur deras kläder produceras då flera känner att de är dåligt informerade 

om detta. Önskan gäller även för de informanter som ofta söker fakta på egen hand, då även 

de upplever att de inte har tillräcklig kunskap om miljövänliga kläder samt att det är svårt att 

finna den information de söker. 

Problem med att konsumenterna önskar mer information kan utläsas då det finns forskning 

som visar att fler företag börjar använda sig av exempelvis ekologisk bomull i sin tillverkning. 

Dock är kommunikationen med konsumenten ofta begränsad då flera företag väljer att inte 

använda detta i sin marknadsföring då det är känt att ekologiskt kan uppfattas som tråkigt av 

konsumenten. De väljer istället att marknadsföra kläderna utifrån personlighet och stil, där 

passform, färg, design och pris är det som står i fokus (International Trade Forum, 2008). 

Det är genomgående hos alla informanter att de reflekterar över miljön och försöker agera 

mer miljövänligt. Inte enbart när det gäller miljövänliga kläder och konsumtion utan även vad 

beträffar återvinning och livsmedel. Miljövänliga kläder verkar idag inte vara något 

informanterna prioriterar framför design och personlig stil, dock finns det en önskan från 

informanterna att ha valmöjligheten att handla miljövänliga kläder i rätt design. 

Slutsats  

 

Syftet med uppsatsen var att granska kvinnors attityder, handlingar och erfarenheter kring 

miljövänliga kläder.  För att uppnå syftet besvarades följande frågeställningar:  

 Hur är unga kvinnors attityder kring miljövänliga kläder?  

 Vad har unga kvinnor för erfarenheter av miljövänliga kläder?  

 Vad avgör om unga kvinnor handlar miljövänliga kläder?  

 Vad kan påverka unga kvinnor vid köp av miljövänliga kläder? 
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Attityder  
 

En inledande slutsats som kan dras utifrån vårt resultat är att samtliga informanter hade en 

positiv inställning till miljövänliga kläder. Informanterna ville gärna handla kläder 

miljömedvetet, dock var inte någon av dem beredda att kompromissa vad det gäller övriga 

krav på plaggen. De ville först få tillfredsställelse genom att designen, känslan, nyttan och 

priset på plagget var vad de efterfrågade.  

En annan slutsats som kan dras är att uppfattningen angående priset på miljövänliga kläder 

varierade något. Den vanligaste åsikten var att priset på dessa kläder var något högre än på 

konventionella plagg. Det fanns dock några utstickande svar, där några anser att priset är 

mycket högre, samt några som upplevde att det inte skiljde nämnvärt i pris. Informanterna 

upplevade också att de hade brist på kunskap i ämnet för att kunna göra miljömedvetna val. 

Det var sällan priset som bestämde ifall de handlade miljövänliga kläder eller inte, utan 

snarare brist på kunskap och brist på miljövänliga alternativ som avgjorde deras val vid köp 

av kläder.  

En annan slutsats som kan dras utifrån resultatet är att de flesta informanterna var medvetna, 

och i vissa fall oroliga över att det används mycket kemikalier vid tillverkning av kläder. 

Dock kände samtliga att detta inte helt gick att kontrollera även om plaggen hade 

miljömärkning. De ansåg att de fick bortse från sina tveksamheter kring detta ämne då det var 

för svårt för dem att styra sina inköp utifrån detta. De ansåg också, att även om plaggen hade 

miljömärkning, kunde det vara svårt även för företagen att ha full kontroll över detta. 

Övriga slutsatser som kan dras är att informanterna hade ett gemensamhetstänk, då samtliga 

av dem uttryckte ett hopp om, att om alla började fundera mer över miljön vid köp av kläder, 

skulle detta göra skillnad för miljön. De ansåg sig ha makt som konsumenter och att en 

människa kan göra skillnad för miljön samt jämförde i flera fall detta med att sortera sina 

sopor.  

Trots att inga frågor angående konsumtion ställdes, var det flera av respondenterna som själva 

som tog upp ämnet. De ansåg att det var massproduktionen och masskonsumtionen som stod 

för de störta hoten mot miljön. Flera av informanterna hade tagit medvetna val att dra ner på 

sin konsumtion av kläder och istället försökt köpa färre kläder med högre pris och kvalitet. 
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Handlingar  
 

En slutsats angående informanternas handlingar som kan dras, är att de flesta kunde tänka sig 

att betala något mer för miljövänliga kläder. De uttryckte att de kunde tänka sig att betala ett 

något högre pris för dessa, dock inom rimliga gränser. De verkade även endast vara villiga att 

göra detta om de kände sig säkra på att kläderna faktiskt var miljövänliga samt om plaggen 

uppfyllde övriga ställda krav. Design och pris var de avgörande kriterierna till om ett köp 

genomfördes. Uppfylldes dessa behov och krav ansåg informanterna att miljövänliga attribut 

tillförde ett mervärde och sågs som en bonus. 

 

Erfarenheter 

 

 

 

Framtida forskning  

 

Förslag till framtida forskning är att göra en mer ingående undersökning hur konsumenten 

agerar samt hur de konsumerar miljövänliga textilier. Exempelvis hade observationsstudier 

kunnat genomföras i butik för att se hur konsumenten verkligen agerar. Det hade även varit 

intressant att undersöka om de som handlar mer miljövänliga kläder, konsumerar i samma takt 

som den vanliga konsumenten samt hur länge de väljer att använda sina klädesplagg. 

Ytterligare ett steg hade varit att undersöka fler åldergrupper samt både kvinnor och män för 

att sedan ställa dessa resultat mot varandra. 
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Bilagor  

Bilaga A 
Intervjuguide  

Start: Ålder, yrke eller student?  

 Hur resonerar du kring relationen mellan klädindustrin och begreppet hållbar 

utveckling? 

 Hur resonerar du kring det vatten och de kemikalier som eventuellt använts vid 

tillverkningen när du köper kläder? 

 Vilket textilt material anser/tror du påverka miljön minst negativt vid 

framställning?  

 Hur påverkar dina antaganden kring detta material ditt köp av kläder? 

 Hur resonerar du kring kläder tillverkade av ekologiska material? 

 Har du någon gång aktivt beslutat dig för att köpa kläder för att de varit 

tillverkade av ekologiska material? 

 Hur resonerar du kring kläder tillverkade av återvunna material? 

 Har du någon gång aktivt beslutat dig för att köpa kläder för att de varit 

tillverkade av återvunna material? 

 Vad krävs för att du ska köpa miljövänliga kläder? 

 Hur resonerar du kring närproduktion av kläder samt hur påverkar detta ditt 

köp? 

 Hur resonerar du kring vart dina kläder tillverkas? 

 Hur undersöker du vanligtvis vart dina kläder tillverkats? 

 Har du någon gång aktivt beslutat dig för att köpa kläder för att de varit 

närproducerade? 

 Kan du nämna tre-fyra faktorer som positivt medverkar till att ditt köp avslutas 

när du köper kläder? 

 På vilket sätt/hur påverkas du av klädföretagens marknadsföring för hållbar 

utveckling? 

 Hur resonerar du kring den information som finns tillgänglig om hur dina 

kläder tillverkats? 

 På vilket sätt tror du att ditt val vid köp av kläder kan göra skillnad för miljön? 

 Hur resonerar du kring priset på miljövänliga kläder? 
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Bilaga B 
 

Meningsenheter  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Tema 

Jag tycker det är 

väldigt komplicerat 

och att det nästan inte 

går ihop tänker jag. 

Komplicerat och går 

inte ihop. 

Komplicerat – går 

inte ihop 

Uppfattning 

Och att det finns 

mycket att göra och 

att det känns som att 

många försöker peka 

på saker som de 

försöker förbättra för 

att få en mer hållbar 

industri, men att det är 

väldigt små delar 

Företag lyfter fram 

bara de bra sakerna. 

Företag visar bara de 

positiva sakerna. 

Misstänksamhet  

Till exempel som att 

använda ekologisk 

bomull men det 

kanske egentligen inte 

bara är där problemet 

ligger. 

Bara ekologisk 

betyder inte att det är 

helt bra. 

Ekologi är inte lika 

med bara bra. 

Uppfattning 

Jag tänker att 

samspelet är väldigt 

komplicerat. Att det 

inte är särskilt 

hållbart.  

Väldigt komplicerat 

samspel och inte 

hållbart. 

Komplicerat med 

hållbarhet. 

Uppfattning 

    

Jag tycker att industri 

rimmar väldigt dåligt 

med hållbarhet över 

lag. 

Industri och 

hållbarhet går inte 

ihop. 

Inget samspel. Uppfattning 

Jag tror att många från 

företagsvärlden vill 

visa på sitt 

hållbarhetsarbete vad 

de än gör, även om 

det inte är det 

genomgående på 

företaget. 

Företagen lyfter fram 

bara det bra. 

Företag visar bara de 

positiva sakerna. 

Misstänksamhet  

Och det känns som att 

de är kända för sitt 

hållbarhetsarbete 

lyfter fram exempel 

som att ”vi släcker 

alla lamporna när vi 

går hem från jobbet”, 

”vi återvinner allt 

papper” och det känns 

ju egentligen som 

ganska självklara 

grejer istället för att ta 

tag i de stora 

Företagen lyfter fram 

småsaker, som borde 

vara självklarheter. 

Företag visar bara de 

positiva sakerna 

Misstänksamhet 
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problemen. 

Det känns som de 

försöker gå runt 

många grejer och 

softa de lite i 

kanterna. 

Företagen går runt 

problemet. 

Företagen går runt 

problemet. 

Misstänksamhet 

Sen kanske jag är 

väldigt misstanksam 

över produktionen.   

Är misstänksam mot 

produktionen. 

Misstänksamhet mot 

produktionen. 

Misstänksamhet 

Jag försöker tänka 

väldigt mycket på 

tillverkningsland. 

Försöker tänka 

mycket på 

tillverkningsland. 

Tänker på 

tillverkningsland. 

Agerande 

Och om jag ser en 

etikett där det står 

”tillverkad i 

Bangladesh” på så ser 

jag folk stå barfota i 

kemikaliebad. 

Misstänksam mot 

tillverkning i vissa 

länder. 

Misstänksam mot 

tillverkning i vissa 

länder. 

Misstänksamhet 

    

Jag tänker att det 

används oerhört 

mycket vatten och 

oerhört mycket 

kemikalier. 

Används förmodligen 

mycket vatten och 

kemikalier. 

Används mycket 

vatten och 

kemikalier. 

Uppfattning 

Jag resonerar så tror 

jag att om det är 

tillverkat i Europa så 

känner jag mig trygg 

med att det har 

granskats mer och att 

de har renat vattnet 

innan det släpps ut 

och att det finns vissa 

bestämmelser och att 

det faktiskt sköts och 

att folk är måna om att 

man ska sköta det på 

företagen också. 

Tillverkning i Europa 

känns tryggare. 

Närproducerat känns 

bättre. 

Agerande 

Men om det är 

tillverkat i Asien så är 

jag mer misstänksam. 

Misstänksam mot 

tillverkning i Asien. 

Misstänksam mot 

tillverkning i vissa 

länder. 

Misstänksamhet 

Jag skulle inte säga att 

jag inte köper det för 

att det är tillverkat där 

men jag tänker nog att 

då har de nog inte 

varit så försiktiga.  

 

Tillverkningsland 

avgör inte köp. 

Tillverkningsland 

avgör inte köp. 

Agerande 

Ull tänker jag är bäst. Ull känns bäst. Ull anses bäst. Uppfattning 

    

Jag tror kanske 

automatiskt att jag, 

Naturliga material 

känns bäst.  

Naturmaterial - bäst Uppfattning 
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det kan hända att jag 

lurar mig själv men 

jag tänker att det är en 

vara som växer fram 

och man tar bort lite 

ull sen kommer det ny 

och att fåren ska ändå 

gå där. 

Sen finns det säkert en 

jättestor industri 

bakom det som man 

inte ser som säkert 

inte är så särskilt bra 

Mycket man inte ser 

även om man tror 

något är bra. 

Mycket som döljs. Misstänksamhet 

Jag tänker att det är ett 

bra köp med ull, men 

då också för att jag 

tänker att jag har en 

föreställning om hur 

det framställs, också 

har jag en 

föreställning att det 

kommer att hålla 

länge och då blir de 

sakerna tillsammans 

väldigt positivt för 

mig. 

 

Ull känns positivt. Ull anses bäst. Uppfattning 

Där är jag också 

ganska misstänksam 

tror jag, att jag tänker 

att då är det säkert 

ekologisk kanske i 

botten alltså själva 

fibern också just hur 

de transporteras och 

färgas, hur de tvättas 

inte alls är med i 

åtanke. 

Misstänksam mot 

ekologiska varor. 

Resten kan vara 

dåligt. 

Misstänksam mot 

eko. Resten – dåligt. 

Misstänksamhet 

Men om jag ska köpa 

kläder till barn då 

känns det alltid bättre 

att köpa ekologiskt. 

Ekologiskt till barn. Eko till barn. Agerande 

Och typ när jag köper 

underkläder så är jag 

också mycket mer 

positivt inställd till att 

köpa ekologiska 

kläder. 

Positiv till ekologiska 

underkläder. 

Ekologiskt i 

underkläder – bra. 

Agerande 

    

Kanske att jag köpt 

ekologiskt någon 

enstaka gång men nej, 

det tror jag faktiskt 

inte. 

Möjligtvis köpt 

ekologiskt. 

Köpt eko-kläder 

omedvetet. 

Agerande 
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Inte just för att det 

varit ekologiskt, men i 

så fall att jag köpt 

någon återvunnen 

polyesterblus. 

Köpt återvunnen 

polyester. 

Köpt återvunna 

kläder. 

Agerande 

Och då köpte jag nog 

den för att det var just 

en av de få grejerna i 

den butiken som var 

av återvunnen 

polyester. 

Medvetet köpt 

återvunnen polyester. 

Medvetet val med 

återvunna material. 

Agerande 

    

Det tycker jag är 

väldigt bra. 

Bra med återvunnet 

material. 

Återvunnet – 

positivt. 

Uppfattning 

Sen är det säkert 

mycket man inte vet 

där också, mycket 

negativt man inte 

känner till. 

Mycket negativt man 

inte känner till. 

Mycket negativt man 

inte känner till. 

Misstänksamhet 

Men det tänker jag är 

bra grej kring att 

använda resurser på 

ett bra sätt och man 

kan säkert göra 

mycket mer av det än 

man tänker 

Bra resursanvändning 

att återanvända. 

Bra 

resursanvändning att 

återanvända. 

Uppfattning 

Men om man kan göra 

om det till nya fibrer, 

det är jag väldigt 

positivt inställd till. 

 

Positiv till 

återanvändning. 

Positiv till 

återanvändning. 

Uppfattning 

Ja, men att de kanske 

är tillverkade i 

Europa, för att man 

annars blir 

misstänksam och 

tänker att det säkert är 

mycket som inte hålls 

koll på annars 

Misstänksam mot 

tillverkning i vissa 

länder. 

Misstänksam mot 

tillverkning i vissa 

länder. 

Misstänksamhet 

Och att det är en god 

design som tilltalar en 

och är ett plagg som 

jag vill ha i vilket fall, 

som är från en 

designer man tycker 

om eller som bara 

tilltalar en. 

 

Design och designer 

viktigt vid köp. 

Design viktigt vid 

köp. 

Agerande 

Eller det är både och 

kanske, sen vill man 

ju inte bojkotta Asien 

heller. 

Kluven till 

tillverkning i Asien. 

Kluven till 

tillverkning i Asien. 

Agerande 

Men jag tänker att, jag 

köper inte jättemycket 

Köper inte så mycket 

kläder. 

Köper inte mycket 

kläder. 

Agerande 
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kläder över huvud 

taget, eller försöker att 

inte köpa mycket 

kläder 

Sen är det här med 

närproducerat, vad 

betyder det och vad är 

det? 

Förvirring kring 

närproducerat. 

Förvirring kring 

närproducerat. 

Uppfattning 

Men jag resonerar att 

det måste vara bättre 

än långväga. 

Närproducerat bättre 

än långväga. 

Närproducerat bättre 

än långväga. 

Uppfattning 

Men jag har nog 

nästan aldrig köpt 

något som är till 

exempel 

svensktillverkat. 

Aldrig köpt 

svensktillverkat. 

Aldrig köpt 

svensktillverkat. 

Agerande 

Jag har väl sett vissa 

svensktillverkade 

saker men det är inte 

mycket och det är inte 

något som tilltalar mig 

designmässigt 

Svenskproducerat 

tilltalar inte 

designmässigt. 

Svenskproducerat – 

ful design. 

Uppfattning 

Och att målgruppen 

kanske ofta är äldre 

då, typ 50+.   

Riktat till äldre 

målgrupp. 

Passar äldre 

målgrupp 

Uppfattning 

    

Ja, där försöker jag 

väl tänka, nu har man 

säkert mycket 

fördomar, men att 

läser jag Bangladesh 

blir jag alltid lite sådär 

misstänksam. 

Misstänksam mot 

tillverkning i vissa 

länder. 

Misstänksam mot 

tillverkning i vissa 

länder. 

Misstänksamhet 

Samtidigt som man 

tänker att de har det 

dåligt när de jobbar 

och att de har dålig 

lön och sådär, 

samtidigt som jag 

tänker att de måste ju 

få betalt på något sätt 

Kluven till att stödja 

tillverkning i vissa 

länder. 

Kluven till att stödja 

tillverkning i vissa 

länder. 

Agerande 

Fortsätter man köpa 

deras kläder så kanske 

de får det lite bättre 

och då kommer det 

kanske inte vara så 

längre. 

Kluven till att köpa 

kläder från vissa 

länder. 

Kluven till att köpa 

kläder från vissa 

länder. 

Agerande 

Men jag är nog mer 

positivt inställd till 

Portugal eller Italien, 

kläder som kommer 

därifrån. 

Mer positiv till 

tillverkning i vissa 

länder. 

Positiv till 

tillverkning i vissa 

länder. 

Uppfattning 

Och att då känns det 

mer skönt att köpa 

Bättre känsla att 

handla från vissa 

Bättre känsla att 

handla från vissa 

Agerande 
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kläder därifrån. länder. länder. 

Sen ska jag inte säga 

att jag inte gör det 

men det känns inte 

lika bra att köpa ett 

plagg på H & M för 

90kr. 

Tillverkningsland 

inte avgörande för 

köp. 

Tillverkningsland – 

ej avgörande. 

Agerande 

Jag är alltid sådan att 

om något är billigt så 

tänker jag alltid att det 

är någon annan som 

betalar priset som jag 

inte betalar. 

Någon annan betalar 

för våra billiga priser. 

Någon betalar priset. Misstänksamhet 

Jag undersöker det på 

tvättlappen. 

Undersöker 

tillverkningsland i 

plagget. 

Undersöker 

tillverkningsland. 

Agerande 

Och typ kanske att 

man undersöker, om 

det är ett särskilt 

varumärke så försöker 

jag läsa om det. 

Undersöker hela 

varumärken för 

information. 

Undersöker 

varumärket. 

Agerande 

Kolla hemsidan och se 

hur mycket 

information de lägger 

ut och så. 

Söker på hemsidor 

för information. 

Hittar info på 

hemsidor. 

Agerande 

Men då gillade jag 

också jeansen, så det 

blir väl en win-win 

där att man gillar 

jeansen och att de är 

producerade där. 

Bonus om kläderna är 

tillverkade i ett ”bra” 

land. 

Bra tillverkningsland 

är bonus. 

Uppfattning 

Men de kostar ju 

också fem gånger mer 

än ett par jeans från 

Cubus till exempel. 

Dyrare med 

miljövänligt. 

Miljövänligt – 

dyrare. 

Uppfattning 

    

Jag tänker att det inte 

är ett så långt steg att 

ta för företagen men 

det är ändå inte så 

många som gör det, de 

sticker ändå ut. 

Borde inte vara så 

svårt att övergå till 

ekologiska material. 

Inte svårt att övergå 

till ekologiskt. 

Uppfattning 

Jag blir nog ofta 

misstänksam. 

Är ofta misstänksam. Ofta misstänksam. Misstänksamhet 

Men det beror nog 

också på vilket företag 

det är tror jag. 

Mer misstänksam 

mot vissa företag. 

Vissa företag – mer 

misstänksam. 

Misstänksamhet 

Till exempel som när 

H & M kom senast 

med den där consious 

green collection eller 

vad det nu var. Också 

var det någon 

jättelång klänning 

Misstänksam mot 

miljövänliga material 

som är billiga. 

Misstänksam mot 

miljövänligt och 

billigt. 

Misstänksamhet 



 47 

också kostade den 

249kr, då blir jag 

misstänksam 

Men jag reagerar nog 

väldigt misstänksamt 

tror jag. 

Reagerar 

misstänksamt. 

Reagerar 

misstänksamt. 

Misstänksamhet 

Att informationen, 

den är bristfällig. 

Upplever bristfällig 

information. 

Upplever bristfällig 

information. 

Avsaknad 

Jag tycker det finns 

alldeles för lite. 

Finns för lite 

information. 

Finns för lite 

information. 

Avsaknad 

Typ som om man 

tittar på Acne eller ja, 

många företag tycker 

jag, om man försöker 

leta så står det ju inte 

så mycket 

Svårt att hitta 

information. 

Svårt att hitta 

information. 

Avsaknad 

Jag skulle nog vilja 

veta mer exakt. 

Önskar mer 

information. 

Önskar mer 

information. 

Avsaknad 

Att man kunde få lite 

garantier typ. 

Saknar garantier. Saknar garantier. Avsaknad 

Jag känner att man får 

leta efter 

informationen väldigt 

mycket själv. 

 

Måste söka 

informationen på 

egen hand. 

Måste söka 

informationen på 

egen hand. 

Avsaknad 

Jag tänker nog ändå 

att det kan göra 

skillnad. 

Kan göra skillnad 

som konsument. 

Enskilda 

konsumenten gör 

skillnad. 

Agerande 

    

Jag tror att jag har 

väldig makt som 

konsument 

Upplever makt som 

konsument. 

Upplever makt som 

konsument. 

Uppfattning 

Jag är nog verkligen 

sådan som tänker att 

varje liten grej spelar 

roll. 

Tror alla val spelar 

roll. 

Alla val spelar roll. Agerande 

Lite källsorterings 

tänket. Det spelar roll. 

Så jag tror nog ändå 

att det är märks.  

 

Vad alla gör spelar 

roll. Precis som 

källsortering. 

Alla val spelar roll. Agerande 

Oftast är det väl 

kanske lite dyrt. 

Upplevelsen att 

miljövänligt är dyrt. 

Miljövänligt – dyrt. Uppfattning 

Så jag tror att hade jag 

bara haft en vanlig lön 

så hade jag nog tyckt 

att det var värt det. 

Handlat mer 

miljövänligt med mer 

pengar. 

Tjänat bättre – köpt 

mer miljövänligt. 

Agerande 

Men just nu tycker jag 

att, jag väljer ofta 

sämre grejer för att 

jag inte har råd ibland. 

Får göra sämre val 

p.g.a. ekonomin. 

Tjänat bättre – köpt 

mer miljövänligt. 

Agerande 

Jag tror att alla kläder 

som produceras är 

dåliga för miljön. 

All konsumtion är 

dålig för miljön. 

Konsumtion – dålig 

för miljön. 

Uppfattning 
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Jag tror att det är 

väldigt många företag 

som säger att de 

arbetar med hållbar 

utveckling men det 

känns som att det är så 

himla svårt att 

kontrollera de stora 

företagen. 

Svårt att kontrollera 

de stora företagen. 

Går inte kontrollera 

företagen. 

Misstänksamhet 

Jag resonerar nog inte 

någonting. Borde bli 

bättre på att vara 

medveten om det, ja. 

 

Tänker inte mycket 

på ekologiska 

material. 

Tänker inte på 

ekologiska material. 

Uppfattning 

Oj, ull kanske. Ull 

känns lite mer som ett 

naturmaterial, eller jag 

vet inte. 

Ull upplevs som 

bättre för miljön. 

Ull känns bra. Uppfattning 

Jag tänker att bomull 

är säkert dålig för det 

görs så mycket utav. 

Bomull upplevs som 

dåligt för miljön. 

Bomull – dåligt för 

miljön. 

Uppfattning 

Det är ju så att jag inte 

är tillräckligt 

medveten. 

Känsla av att inte 

vara tillräckligt 

medveten. 

Känsla av att inte 

vara medveten. 

Uppfattning 

Nej jag är så himla 

dålig på det med 

material, så jag vet 

inte vilka som är 

dåliga och bra 

Vet inte vilka 

material som är bra 

eller dåliga. 

Dålig koll på bra – 

dåliga material. 

Uppfattning 

Det kanske är 

syntetmaterial som är 

sämre. 

Upplever 

syntetmaterial som 

sämre för miljön. 

Syntetmaterial sämre 

för miljön. 

Uppfattning 

Jag tycker det är 

fantastiskt när 

alternativet finns. Som 

t.ex. Nudie som bara 

har ekologisk bomull i 

sina jeans och sådana 

saker 

Bra när det finns 

ekologiska plagg. 

Köper hellre det. 

Köper hellre eko-

plagg. 

Agerande 

De har ju samma pris 

som på andra jeans då 

är det klart att man 

hellre går dit och 

köper jeans. 

 Hellre eko vid 

samma pris. 

Agerande 

Dom går verkligen ut 

och marknadsför sig 

som ekologiska och 

då blir det lätt att ta de 

som ett alternativ. 

Lättare val med tydlig 

marknadsföring. 

Lättare val med 

tydlig 

marknadsföring. 

Agerande 

Speciellt för mig som 

är helt oinsatt, men 

jag kan se det på en 

gång. 

Bra med information 

för omedvetna 

konsumenter. 

Information för 

omedvetna 

konsumenter 

Agerande 
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Sen företag som H & 

M vill väl kanske inte 

prata om det För som 

kanske inte vill att 

man ska bli medveten 

Misstänksam mot 

stora företag. 

Misstänksam mot 

stora företag. 

Misstänksamhet 

Det borde finnas fler 

företag som arbetar på 

detta sätt. 

 

Fler företag borde 

arbeta miljömedvetet. 

Önskan att fler 

arbetade för miljön. 

Avsaknad 

Ja. Senast när jag 

handlande jeans från 

Nudie. 

Har aktivt valt att 

köpa ekologiskt. 

Aktivt valt att köpa 

ekologiskt. 

Agerande 

Har lite mindre 

erfarenhet av 

återvunna material 

tyvärr. 

Liten erfarenhet av 

återvunna material. 

Liten erfarenhet av 

återvunna material. 

Uppfattning 

Vet inte riktigt om jag 

har sett att det finns. 

Inte sett återvunna 

material. 

Inte sett återvunna 

material. 

Uppfattning 

Nej, men hade kunnat 

tänka mig att göra det. 

Hade kunnat köpa 

återvunnet. 

Vill köpa återvunnet. Agerande 

Inte för högt pris och 

snygg design tror jag 

är det viktigaste. 

Pris och design 

viktigast vid köp. 

Pris och design 

viktigast vid köp. 

Agerande 

Jag är student så har 

inte råd att betala 

mycket mer för ett 

plagg som är lite 

bättre för miljön även 

om jag önskar att jag 

kunde det. 

 

Önskan att ha råd 

med bättre alternativ. 

Önskan att ha råd 

med bättre alternativ. 

Agerande 

Ja, jag tror att man är 

medveten om all skit 

som storföretagen står 

för och att de 

producerar hur 

mycket som helst och 

att detta fraktas långa 

sträckor. 

Medveten om att allt 

inte är bra. 

Medveten om att allt 

inte är bra. 

Uppfattning 

Och då tar väl naturen 

stryk men samtidigt 

sen man blev student 

har man på något sätt 

tillåtit sig själv att inte 

bry sig om sådant för 

man inte haft råd att 

lägga lite mer pengar 

på kläder. 

Tillåter sig själv att 

göra sämre val p.g.a. 

dålig ekonomi. 

Sämre väl p.g.a. dålig 

ekonomi. 

Agerande 

    

Jag shoppar inte heller 

så mycket för tillfället 

och då blir det inte att 

jag letar upp det 

heller. 

Köper inte mycket 

kläder. 

Köper inte mycket 

kläder 

Agerande 
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Jag tror att jag varit 

mycket mer medveten 

om man var lite mer 

nyfiken och letade 

upp informationen. 

Saknar lite intresset 

att leta upp 

information. 

Saknar lite intresset 

att leta upp 

information. 

Agerande 

Jag tar nog för givet 

att det mesta tillverkas 

i Kina eller liknande 

länder. 

Tar för givet att 

tillverkning sker i 

Asien. 

Tar för givet att 

tillverkning sker i 

Asien. 

Uppfattning 

Det är väl alltid bättre 

för miljön med 

närproducerat. 

Bättre för miljön med 

närproducerat.  

Närproducerat – 

miljövänligt. 

Uppfattning 

Själklart är det väl vad 

det är för typ av 

material, och sen så är 

det väl priset 

Pris och material 

viktigt vid köp. 

Pris och material 

viktigt vid köp. 

Agerande 

Och sen så är det ju 

självklart stora plus 

om det skulle var så 

att man på något sätt 

har t.ex. ekologisk 

bomull eller andra 

miljövänliga 

alternativ. 

 

Ett plus om plaggen 

är tillverkade 

miljövänligt. 

Plus om plaggen är 

tillverkade 

miljövänligt 

Uppfattning 

För mig som jag tror 

är en ganska vanlig 

konsument, ganska 

omedveten som bara 

går in och handlar, så 

är det ju väldigt bra 

med de som verkligen 

går ut och visar det 

Bra med tydlig 

marknadsföring för 

den vanliga 

konsumenten. 

Tydlig 

marknadsföring – 

bra. 

Uppfattning 

Speciellt när det är 

tillsammans med ett 

bra pris, att det inte 

behöver kosta 3000 kr 

för att det är ett plagg 

med ekologisk bomull 

utan att det kan ligga 

på samma pris som 

om du går in i någon 

annan butik. 

Bra om prisskillnaden 

inte är stor på vanliga 

och ekologiska plagg.  

Liten prisskillnad på 

miljöplagg – bra. 

Uppfattning 

Det är väldigt bra med 

de företag som 

verkligen är tydliga 

med sin information. 

Bra med tydlig 

information från 

företagen. 

Tydlig information – 

bra.  

Uppfattning 

Jag tycker de flesta är 

väldigt dåliga på att 

ge kunden 

lättillgänglig 

information. 

 

Saknar lättillgänglig 

information från 

företagen. 

Saknar information 

från företagen. 

Avsaknad 
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Alltså det som kan 

göra skillnad är väl 

egentligen inte vad en 

människa ensam kan 

göra, men samtidigt 

kan inte alla tänka så. 

Tillsammans kan man 

göra skillnad. 

Tillsammans kan 

man göra skillnad. 

Agerande 

Alltså man måste ju 

tänka att man som den 

lilla individen gör 

skillnad, för annars så 

kommer det aldrig bli 

någon skillnad. 

 

Tillsammans kan man 

göra skillnad. 

Tillsammans kan 

man göra skillnad. 

Agerande 

Men i många fall 

antar jag att de 

miljövänligare 

alternativen är lite 

dyrare. 

 

Miljövänliga 

alternativ antas vara 

dyrare. 

Miljövänligt - dyrare Uppfattning 

Hållbar utveckling är 

ju ganska stort, men 

jag antar att det är 

ganska svårt att få 

klädindustrin att bli 

hållbar med tanke på 

hur mycket vi 

konsumerar. 

 

Konsumtionen 

upplevs som störst 

problemet. 

Konsumtionen – 

största problemet. 

Uppfattning 

Ja, det är tyvärr 

kanske inget som jag 

tänker så mycket på 

Tänker inte på 

kemikalier. 

 

Tänker inte på 

kemikalier 

Uppfattning 

Ja, det är väl bättre för 

miljön antar jag med 

ekologiskt, men jag 

kan inte påstå att jag 

tänker så mycket på 

detta.  

 

Ekologiskt upplevs 

som bättre för miljön, 

men inget som avgör 

köp. 

Eko ej avgörande vid 

köp. 

Agerande 

Det är säkert bra det 

med. Men jag känner 

inte till några sådana 

material. Men antar 

att det finns sådana, 

det är väl samma sak 

som att återvinna 

andra material skulle 

jag tro. 

Känner inte till 

återvunna material, 

men upplevs som bra. 

Ingen erfarenhet av 

återvunna material. 

Uppfattning 

Och återvinning är ju 

alltid positivt. 

Återvinning, alltid 

positivt. 

Återvinning – 

positivt. 

Uppfattning 

Att de har samma stil 

som jag vanligtvis 

skulle köpa. Sen att de 

inte är allt för dyra 

också. 

Pris och design 

viktigast vid köp. 

Pris och design 

viktigast vid köp. 

Agerande 
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Inget jag resonerar 

över. Finns det ens? 

Känns som att det inte 

finns så många ställen 

i Sverige som 

producerar kläder. 

Alltså inte tillverkar 

de här i alla fall. 

 

Upplever att 

svensktillverkade 

kläder inte finns. 

Svensktillverkat – 

finns inte. 

Uppfattning 

Tänker inte så mycket 

på just var de 

tillverkas. 

Tänker inte på var 

kläderna tillverkas. 

Tänker inte på var 

kläderna tillverkas 

Uppfattning 

Men det är ju bra om 

de som tillverkat de 

inte är barn eller 

alldeles för 

underbetalda. 

Dåligt med 

barnarbete och låga 

löner. 

Dåligt med 

barnarbete och låga 

löner. 

Uppfattning 

Ja då man kolla i 

klädesplagget om det 

står något om det. 

Eller höra med de som 

jobbar i butiken om de 

har koll. Men det är 

inget jag egentligen 

bryr mig om att kolla. 

Bryr mig inte om att 

kolla 

tillverkningsland. 

Kollar inte 

tillverkningsland. 

Agerande 

Ja men man får ju en 

positiv bild om de 

marknadsför sig som 

ett hållbart företag och 

att de satsar på det, 

Absolut. Man får ökat 

förtroende för det 

varumärket. 

Får ökat förtroende 

för företag med 

marknadsföring för 

miljömässig 

hållbarhet. 

Miljöarbete - ökat 

förtroende. 

Uppfattning 

Alltså det är inget jag 

tittar så mycket på. 

Det skulle ju vara bra 

om det fanns 

information om det i 

själva klädesplagget 

så att man tydligt kan 

se vart och hur det 

tillverkas. 

Saknar information 

på plagget om var 

och hur det tillverkas. 

Saknar info på 

plagget. 

Avsaknad 

Det är nog inte så 

mycket information 

om det i alla 

klädesplagg alltid. 

 

Inte mycket 

information i 

plaggen. 

Britfällig info i 

plagg. 

Avsaknad 

Jo, men det klart att 

det kan. Det är ju lite 

som när man 

källsorterar, om alla 

gjorde det då skulle 

det ju göra en 

Valet kan göra 

skillnad om alla gör 

bra val. 

Tillsammans kan 

man göra skillnad. 

Agerande 
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skillnad. 

Inte mycket. Men det 

hade ju varit bra om 

de hade samma pris 

som vanliga kläder. 

 

Bra om det var 

samma pris på 

miljövänliga plagg. 

Önskar samma pris 

på miljövänliga 

kläder. 

Uppfattning 

Just tillverkningen av 

kläder kan nog aldrig 

bli positiv för miljön 

direkt men det är ju 

bra att det verkar ha 

satts lite mer press på 

företagen de senaste 

åren att ta sitt ansvar. 

Tillverkning av 

kläder kan aldrig bli 

positiv för miljön. 

Tillverkningen – 

aldrig bra. 

Uppfattning 

Det verkar som de blir 

mer granskade nu än 

förr vilket är bra. 

Tycker ofta man hör 

avslöjanden och 

rapporter på nyheterna 

om hur de stora 

klädkedjorna 

behandlar folk i 

fabrikerna och så. 

 

Företagen granskas 

mer nu än tidigare. 

Företagen granskas 

mer nu. 

Uppfattning 

Alltså, ja, på senare år 

så har det kommit mer 

och mer som man hör 

att det är gifter och 

sådär och det känns ju 

jätteotäckt 

Känns otäckt med 

gifter i kläderna. 

Obehagligt med 

gifter. 

Uppfattning 

Men jag vet inte 

riktigt hur jag ska 

kontrollera det, 

möjligtvis om det står 

liksom direkt på 

plaggets 

informationslappar 

och sådär, att det är 

organiskt tillverkat 

och att det inte 

använts kemikalier 

men det är ju väldigt 

sällan 

Upplever att det är 

svårt att kontrollera 

plaggen. 

Svårt att kontrollera. Avsaknad 

Men det såklart något 

man är rädd för.  

 

Rädd för kemikalier. Rädd för kemikalier. Uppfattning 

Men jag har nog 

aldrig köpt 

närproducerade kläder 

själv tror jag. 

Inte köpt 

närproducerade 

kläder. 

Inte köpt 

närproducerat. 

Agerande 

Alltså jag tror väl 

ändå att bomull måste 

vara det som är sämst 

Bomull upplevs som 

sämst för miljön. 

Bomull – sämst. Uppfattning 
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för det är så stora 

bomullsodlingar och 

folk får dåligt betalt 

och det är mycket 

kemikalier. 

Det kan nog vara lite 

tvärtom istället att jag 

väljer bort bomull 

istället som jag tror är 

dåligt för miljön 

Väljer bort bomull. Bomull – sämst Agerande 

Det är ju väldigt bra 

tycker jag. Tyvärr så 

finns det inte så 

mycket att välja på, 

men allt som är 

ekologiskt gillar jag. 

Positiv inställning till 

allt ekologiskt. 

Positiv inställning - 

eko 

Uppfattning 

Ja, jag tror att jag har 

valt att köpa en del 

baskläder såsom 

linnen och liknande. 

Sådana plagg kan man 

ganska lätt hitta i 

ekologisk bomull 

Köpt och lätt att hitta 

ekologiska basplagg. 

Köpt eko basplagg. 

Tillgängliga. 

Agerande 

Plus att jag inte tycker 

att de är så mycket 

dyrare än andra icke 

ekologiska plagg, så 

då kan man lika gärna 

köpa de som är lite 

bättre för miljön. 

Upplever ungefär 

samma pris på 

ekologiska plagg. 

Upplever ungefär 

samma pris. 

Uppfattning 

Det tycker jag inte 

man stöter på lika 

ofta. Eller H & M har 

väl någon kollektion 

varje år där som 

använder lite 

återvinns material har 

jag sett tror jag, men 

jag köper nästan inga 

kläder alls därifrån 

Stöter inte på 

återvunna material 

ofta. 

Ser inte återvunna 

material. 

Avsaknad 

Jag tror nog att det 

krävs att jag verkligen 

är säker på att de 

tillverkats på rätt sätt. 

Vill vara säker på att 

tillverkningen gått 

bra till. 

Osäkerhet kring 

tillverkning. 

Uppfattning 

Sen ska det ju 

självklart vara sådana 

plagg jag tycker är 

snygga också. 

Designen måste 

finnas med. 

Design måste vara 

bra. 

Uppfattning 

. Jag handlar i och för 

sig redan väldigt 

mycket miljövänliga 

kläder eftersom jag 

köper mycket på 

second hand istället 

Handlar miljövänligt 

i och med 

secondhand köp. 

Handlar miljövänligt 

redan. 

Agerande 
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för att köpa nya plagg. 

Alltså jag vet inget 

direkt. Jag vet bara 

Göteborgs märken 

men jag vet inte om 

det är gjort i fabriker 

här eller jag vet inte 

ens om det finns 

några. 

Osäker på om något 

tillverkas i Sverige. 

Osäker om något 

tillverkas i Sverige 

Uppfattning 

Upplever att designen 

kan vara 

närproducerad med 

inte plaggen. 

Närproducerad design 

men inte produktion. 

Närproducerad 

design men inte 

produktion 

Uppfattning 

Så det är nog ganska 

sällan det påverkar 

mitt köp, men jag 

tycker mycket om att 

köpa lokala märken 

och svensk design 

över lag. 

 

Sällan närproducerat 

påverkat köp. 

Sällan närproducerat 

påverkat köp. 

Agerande 

Det är nog inget jag 

resonerar över så 

mycket faktiskt. 

Känns som att alla 

plagg är tillverkade i 

låglöneländer i vilket 

fall. Kan inte vara så 

många märken som 

har råd att producera 

någon annanstans. 

Känsla av att alla 

kläder produceras i 

låglöneländer. 

Produktion i 

låglöneländer – tar 

för givet. 

Uppfattning 

Läser på lappen inuti. 

Det gör jag ofta. 

Tar ofta reda på 

tillverkningsland. 

Undersöker 

produktionsland. 

Agerande 

Billigare och 

massproducerade 

plagg slänger jag 

oftast snabbare. 

Slänger snabbare 

massproducerade 

plagg. 

Massproducerade 

plagg – slänger 

snabbare. 

Agerande 

Man tänker ju på det 

mer nu eftersom de 

senaste åren så har det 

kommit mer kläder 

som ekologiska t.ex. 

Det är ju mycket att 

det är så att de stora 

klädkedjorna trycker 

på att det här är 

ekologisk bomull 

Kommit mer 

ekologiska kläder. 

Ökning av eko plagg. Uppfattning 

Det är ju tragiskt hur 

lite man vet tycker 

jag. Att det är så 

himla dålig 

information, det är ju 

nästan ingen alls. 

Upplever att 

informationen är 

bristfällig eller inte 

existerande. 

Bristfällig 

information om 

kläder. 

Avsaknad 

Men det finns ju t.ex. Finns inte eller dålig Dålig information Avsaknad 
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när man köper på 

nätet så står det inte så 

mycket information 

om hur kläderna görs, 

och hur, och vart 

ligger fabrikerna. Det 

är väldigt dålig 

information. 

information om 

tillverkning, och vart 

fabrikerna ligger. 

tillgänglig. 

Jag skulle vilja att det 

fanns mer för det är ju 

precis som rättigheten 

till att 

innehållsförteckning 

när man köper mat. 

Det är ganska dåligt 

att det inte finns på 

kläder.  

 

Vill ha mer 

information om 

kläderna. Borde vara 

en rättighet. 

Önskar mer info. Avsaknad 

Det tror jag kan göra 

en del skillnad. Alltså 

väljer man bort att 

inte köpa från de 

ställen som man vet 

säljer kläder där de 

använder mycket 

kemikalier och 

släpper ut i 

närområden och direkt 

i haven och sjöar och 

så, så tror jag det kan 

göra mycket 

Känsla av att kunna 

göra skillnad som 

konsument. 

Makt som 

konsument. 

Agerande 

Det är samma sak som 

med matsortering, 

alltså man tror att det 

spelar väl ingen roll 

om jag skiter i att 

sortera det, men det 

klart det kan göra 

skillnad.  

 

Tro att kunna göra 

skillnad som ensam 

konsument.  

Makt som 

konsument. 

Agerande 

Jag tror kanske de är 

lite dyrare än andra 

plagg, precis som att 

ekologisk mat är lite 

dyrare än annan mat. 

Upplever 

miljövänliga plagg 

som dyrare. 

Miljövänligt – 

dyrare. 

Uppfattning 

Det är synd att inte 

alla bara börjar göra 

miljövänliga kläder, 

då skulle folk inte ha 

något val. Plus att det 

skulle jämna ut 

priserna så de 

miljövänliga kläderna 

inte behövde bli så 

mycket dyrare. 

Upplever det som 

synd att inte alla gör 

miljövänliga plagg. 

Alla borde tillverka 

miljövänligt. 

Uppfattning 
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Det är som att 

företagen försöker 

ganska mycket, men 

det är mer för att 

kanske försöka sälja 

produkter som de vill 

ge bilden av att man 

kämpar för hållbar 

utveckling. 

Företag försöker 

mycket för att sälja 

mer. Ger bild av att de 

jobbar för hållbar 

utveckling.  

Hållbarhet för att öka 

försäljning  

Misstänksamhet 

Det är nog mer ett 

försäljningsknep att 

säga att man jobbar 

med att bidra till 

hållbar utveckling 

Försäljningsknep när 

företag säger att de 

jobba för hållbar 

utveckling.  

Hållbarhet för att öka 

försäljning  

Misstänksamhet 

Och i själva verket så 

tror jag fortfarande att 

de försöker hålla ner 

sina kostnader och 

detta går i de flesta fall 

ut över människor och 

miljö. 

Företag försöker hålla 

ner kostnader. Går ut 

över människor och 

miljö- 

Företag håller ner 

kostnader på miljöns 

bekostnad  

Misstänksamhet 

Nä, tycker jag såklart 

inte är så bra. Man vet 

ju inte så mycket vad 

kläderna har 

behandlats med. 

Vet inte vad kläderna 

behandlats med. Inte 

bra  

Vet inte hur kläderna 

tillverkats  

Misstänksamhet 

Man vet ju inte så 

mycket om hela 

produktionskedjan 

egentligen, så det är 

nog inget som man 

tänker på så mycket. 

Vet inte så mycket om 

produktionen så inte 

reflekterar heller så 

mycket över det.  

Reflekterar inte så 

mycket över 

produktion.  

Uppfattning 

Jag antar att bomull 

inte är bra. Man ser ju 

alla de här stora 

plantagen. 

Bomull inte bra.  Bomull Uppfattning 

Men jag vet inte riktigt. 

Återanvända material 

borde väl kanske vara 

bäst. 

Återvända material 

bäst.  

Återvunnet bäst  Uppfattning 

Det påverkar inte så 

mycket för jag köper 

inte så jättemycket. 

Påverkar inte så 

mycket för handlar inte 

så mycket 

Handlar lite kläder  Agerande 

Det skulle till exempel 

vara då om jag köpte 

mycket second hand 

men det gör jag inte så 

mycket om jag ska 

vara helt ärlig 

Köper sällan second 

hand  

Second hand  Agerande 

Men skulle man veta 

mer om vad som är 

Skulle brytt sig mer om 

man vetat vad som var 

För lite information  Avsaknad 
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dåligt och bra 

producerat så hade man 

kanske brytt sig mer 

bra och dåligt.  

Jag tycker att alla 

försöker verka som att 

de tänker på det men 

man vet ju inte vilka 

som verkligen gör det, 

och det är svårt att följa 

upp det. 

Företag försöker verka 

som att de bryr sig om. 

Svårt att lita på om de 

gör de.  

Företag försöker verka 

bra-litar ej  

Misstänksamhet 

Man är ju själv inte så 

informationssökande 

på det sättet. Det krävs 

mycket av en själv om 

man skall veta något 

om det. 

 

Inte själv 

informationssökande. 

Krävs mycket. 

Söker ej information 

själv.  

Agerande 

Jättefint. Det har jag 

hört att man skall ha på 

sina bebisar. Jag hörde 

någon intervju nyss om 

köp av barnkläder och 

att då är det tydligen så 

himla noga. Det 

verkade vara viktigt för 

både butikerna och 

föräldrar att ha 

ekologisk på barnen. 

Viktigt med ekologiskt 

på barn. Både för 

barnens föräldrar samt 

butiker.  

Ekologiskt barnkläder Uppfattning 

Men det verkar inte 

vara samma sak för 

vuxenkläder. Bra för 

barn som är känsliga i 

hyn och så. 

Färre ekologiska 

vuxenkläder  

Litet utbud  Avsaknad 

Man märker ju inte av 

så mycket ekologiska 

material, men jag 

tänker att om man inte 

ser något på plagget så 

kan man väl anta att 

det inte är ekologiskt 

Antar att det mesta inte 

ör ekologiskt förutom 

de som har tydlig 

märkning. 

Ekologisk märkning  Uppfattning 

H & M hade någon 

kollektion nyss som 

var superekologisk 

men då var plaggen 

väldigt dyra. Mycket 

dyrare än deras vanliga 

kollektioner. 

Vissa miljövänliga 

plagg mycket dyrare, 

Exempelvis H & M 

Dyrare med 

miljövänligt  

Uppfattning 

    

Jag tror att det är 

många företag idag 

som arbetar med 

hållbar utveckling för 

att man idag tvingas 

Företag arbetar för 

hållbar utveckling för 

att de måste  

Företag- hållbar 

utveckling  

Misstänksamhet 
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lite till det 

Jag hade tyckt att det 

hade varit jättebra men 

det hade nog inte 

påverkat så mycket. 

Det hade varit mer som 

en bonus om det var 

tillverkat i återvunnet 

material. 

Återvunnet material 

bonus vid köp. Men 

inte avgörande 

Återvunnet ett 

mervärde  

Agerande 

Det hade inte varit 

köppåverkande. Jag 

hade inte köpt ett 

halvbra plagg bara på 

grund av materialet. 

Miljövänliga plagg ej 

köppåverkande. Inte 

köpt halvbra plagg 

pågrund av 

miljövänligt.  

Miljövänligt ej 

avgörande vid inköp 

Agerande 

Ja, dels att det inte är 

så mycket dyrare som 

det kan vara ibland. 

Det får i alla fall inte 

blir helt 

oproportionerligt dyrt 

till vad det är man 

faktiskt får 

Får inte vara helt 

oproportionerligt dyrt.  

Får inte vara för dyrt-

miljövänligt  

Agerande 

Att det fortfarande 

hålls på rimliga priser 

liksom. Att betala lite 

mer hade varit helt 

okej. 

Rimliga priser men kan 

betala lite mer för 

miljövänliga kläder.  

Rimliga priser- 

miljövänligt 

Agerande 

Till exempel om man 

sätter det i proportion 

att köpa ekologisk 

mjölk, det skiljer ju 

inte mer än ett par 

kronor. Det är inte så 

farligt. Så någonstans 

procentuellt så kanske 

man kan lägga på 

något sådant. 

 

Jämför procentuellt 

med ekologisk mjölk. 

Kan tänka sig att lägga 

omkring 20 % mer på 

ekokläder.  

Kan tänka sig betala 

mer för miljövänligt 

Agerande 

    

Jag tycker man vet 

ganska lite om vart 

någonstans kläderna 

produceras någonstans. 

Vet lite om var 

kläderna tillverkas.  

Vet lite om 

tillverkningen  

Avsaknad 

Jag tycker att det är 

jätteroligt om det är 

någon lokal producent 

eller om det är något 

företag man vet finns i 

trakten, men det 

påverkar nog inte så 

jättemycket heller för 

Roligt med lokal men 

även de kan tillverka i 

andra länder långt 

borta.  

Mervärde lokalt  Uppfattning 
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även om man vet att 

företaget finns här så 

ofta så tillverkar de 

kläderna någon helt 

annanstans. 

Dom kanske designar 

det hemma i Sverige 

men sedan så skickar 

de ändå iväg själva 

uppdraget att sy någon 

annanstans. Det är inte 

lätt att veta hur mycket 

som egentligen görs i 

närheten. 

Svårt att veta var de 

olika 

produktionsdelarna 

genomförs.  

Svårt att få information  Misstänksamhet 

Det hade varit roligt 

om det fanns mer. Det 

skulle finnas någon 

butik som samlade 

lokala designers, så det 

hade varit lite lättare 

att hitta. 

Lättare att hitta om det 

hade funnits butiker 

som erbjöd plagg 

tillverkade lokalt.  

Svårt att hitta lokalt 

tillverkat  

Avsaknad 

Dom får ju gärna 

tillverkas nära man jag 

tror att nästan alla mina 

kläder har tillverkats 

ganska långt bort. Jag 

antar bara att det mesta 

inte är närproducerat. 

 

Flesta plagg tillverkas 

långt borta. Dåligt med 

närproducerat.  

Finns inte 

närproducerat  

Avsaknad 

Det är nog mer att man 

råkar se det på insidan 

när man ska tvätta 

plagget och ska kolla 

på tvättråden. 

Råkar se 

produktionsland vid 

tvätt.  

Kollar ej 

produktionsland  

Agerande 

Så jag råkar nog mest 

hitta sådan 

information, och det 

brukar ju inte stå 

Göteborg på lappen. 

Annars så undersöker 

jag inte så mycket var 

de kommer ifrån. 

Stöter mest på 

information om plagg. 

Undersöker inte själv.  

Kollar ej upp 

information om plagget  

Agerande 

Nej, det har jag nog 

faktiskt inte. skulle ta 

det som en bonus, men 

det är inte så att det 

bidrar till att jag köper 

något som jag inte 

skulle köpt annars. 

 

Bonus om det är 

miljövänligt men 

bidrar inte till köp.    

Miljövänligt mervärde  Agerande 

Först så ska det ju var Först lockar plaggets Design viktigt  Uppfattning 
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tilltalande så att man 

provar och sen ska det 

ju sitta bra då. Så 

design och passform 

design. Passform 

vikigt.  

Sen är en del också 

kvaliteten i relation till 

priset, man får avgöra 

om det är värt det eller 

inte 

Kvalitet i relation till 

pris vikigt.  

Kavlitet-pris  Agerande 

Sen nu när vi är inne 

på det här med 

hållbarhet så hade ju 

det varit kul, och det 

hade nog kunnat vara 

en av de här delarna 

som skulle bidra till 

mitt köp om jag 

upplevde att det fanns 

ett utbud av sådana 

produkter 

 

Hade varit kul om det 

kunde bidra till köp. 

Hållbara produkter.  

Hållbart positivt  Agerande 

Jag tror ju tyvärr att det 

är ganska mycket 

bullshit faktiskt bakom. 

Jag vet inte om jag tar 

så jätteallvarligt på det.  

Litar inte på företagens 

miljövänliga kläder. 

Enbart för 

marknadsföring.  

Litar inte på företagen  Misstänksamhet 

Det är nog många 

företag som lägger 

väldigt mycket tid, 

kraft och pengar på att 

det ska se bra ut som 

ett knep för att sälja 

Företagen försöker se 

bra ut för att sälja.  

Litar inte på företagen  Misstänksamhet 

Såg nyss en film på en 

föreläsning jag var på 

där de filmade någon 

fabrik och inför att 

kontrollanterna skulle 

komma var den 

tipptopp och sedan 

återgick den till hur 

den brukade vara 

Fabrikerna bra när de 

kontrolleras, annars 

sämre.  

Litar inte på företagen  Misstänksamhet 

Det känns som att det 

är ganska lätt att 

kringgå regler för 

företagen. Och i flera 

fall tror jag inte 

företagen har koll på 

hur det går till heller 

Lätt att kringgå regler. 

Osäkerhet om 

företagen har koll.  

Litar inte på företagen  Misstänksamhet 

Dom kan ju inte 

övervaka hela 

produktionen hela 

tiden. 

Svårt att övervaka 

produktionen.  

Litar inte på företagen  Misstänksamhet 

Jag tar nog inte del av 

så mycket information. 

Tar inte del av 

information mer än 

Söker ej information  Agerande 
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Inte utöver det som står 

på själva plagget och 

det är inte så 

jättemycket faktiskt 

plagget.  

Det står ju inte så 

mycket mer än tvättråd 

egentligen. Sen vet jag 

inte så mycket mer 

Vet inte mer än 

tvättråd.  

Ingen info Avsaknad 

Vart plaggen är 

tillverkade kan man se 

ibland men hur de är 

tillverkade ser man 

inte. 

Ser vart plaggen är 

tillverkade men inte 

hur.  

Plaggens tillverkning  Avsaknad 

Det känns som att det 

är svårt att få den 

informationen även om 

man letar efter den 

själv. 

Svårt att få tag på 

information om man 

letar själv. 

Svårt att få tag på 

information  

Avsaknad 

Jag tror att det som 

påverkar miljön mest 

är hur mycket vi köper. 

Att man köper nytt så 

ofta, att det tillverkas 

plagg med sämre 

kvalitet som man inte 

vill ska hålla särskilt 

länge. 

Konsumtionen 

påverkar miljön mest. 

Köper nytt ofta på 

grund av dålig kvalitet.  

Konsumtion  Uppfattning 

Så jag tror att om man 

hade satsat på att köpa 

mer plagg med mycket 

bättre kvalitet som 

håller länge så man 

inte behöver köpa så 

mycket grejer. 

Fler plagg med bättre 

kvalitet för att minska 

konsumtionen.  

Konsumtion  Uppfattning 

Det är väl lite det jag 

känner att det är 

väldigt mycket slit och 

släng. Det hade nog 

kunnat hjälpa till om 

man försökte med 

detta. 

Väldigt mycket slit och 

släng  

Konsumtion  Uppfattning 

Jag tänker mer på 

sådant nu när jag har 

börjar jobba och inte är 

student längre. 

Ekonomiskt är det 

lättare att klara av då. 

Lättare ekonomiskt att 

kunna bry sig om 

miljön när inte student  

Ekonomin påverkar 

miljötänk  

Agerande 

 Jag tror att många vill 

spara in lite vad det 

gäller kläder så man 

fortfarande kan variera 

sig mycket 

Köper billigare kläder 

för att kunna köpa mer.  

Konsumtion  Agerande 

En klänning för kvällen 

kan man ju hitta för ett 

En klänning för ett par 

hundra lappar för 

Billigt- bryr sig mindre 

om tillverkning etc.  

Uppfattning 
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par hundralappar och 

då förstår man ju att 

den inte är tillverkad 

på ett jättebra sätt 

kanske. 

kvällen inte så bra 

tillverkad.  

Jag tycker att det känns 

som att det är dyrt, 

men det är den 

uppfattningen jag fått 

utifrån det jag sett.  

 

Miljövänliga plagg 

känns dyrt  

Miljövänliga plagg är 

dyrare  

Uppfattning 
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