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Förord 
 
Vi vill inledningsvis tacka vår kontaktperson på Nudie Jeans, Peter Frank, för att han bidragit 
med information och givande diskussioner. Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare 
Eva Gustafsson som med stort engagemang gett oss konstruktiv kritik och goda råd under 
hela uppsatsprocessen. Sist men inte minst vill vi tacka de respondenter som visat intresse för 
vår undersökning och svarat på vår enkät, utan dem hade studien inte varit genomförbar. 
 
 
Göteborg den 28 maj 2014 
 
 
___________________                                                                       ___________________ 
  
Agnes Andrén Forsberg    Ida Sjöberg 
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Abstract 
	  
Swedish title: Attityder till hållbart mode – Är hållbarhet en avgörande faktor vid klädköp? 
English title: Attitudes towards sustainable fashion – Is sustainability a key determinant when 
purchasing clothes? 
Authors: Agnes Andrén Forsberg and Ida Sjöberg 
Year of publication: 2014 
Tutor: Eva Gustafsson 
Language: Swedish 
 
Overconsumption has during the past years become more common in our society. The fashion 
industry offers an explosive range of clothes, and ”fast fashion” has become a widely known 
concept. In recent years, however, a resistance to this has emerged: some consumers are 
becoming increasingly aware of how their own consumption habits affect both the 
environment and people around the world. Therefore, the mass consumption- and mass 
production society is expected to soon be over, and sustainability is predicted to become a so-
called mega trend in both the clothing industry as well as other industries.  
 
A lot of research has previously been performed on sustainability and how it affects 
consumers’ purchase decisions. Although the attention towards ethical and environmental 
problems has increased, several researchers claim that there is an “attitude-behavior gap” 
between consumers’ stated concern for sustainability and their actual conduct. Many 
consumers express a positive attitude towards the subject and a desire to contribute to a 
sustainable development, but there is still only a limited amount of them that take this into 
account in their behavior. 
 
The purpose of our study is to contribute to a better understanding of the gap between 
consumers’ stated concern for sustainability and their actual behavior. During our thesis we 
have been collaborating with the fashion company Nudie Jeans that values both the 
environment and ethics throughout their business. Despite Nudie Jeans’ ecological standpoint, 
the company wonders whether or not the sustainable characteristics of their jeans actually 
have an impact on their customers’ buying decisions. The empiric that acts as a basis for our 
analysis was gathered using quantitative surveys that were e-mailed to a sample of Nudie 
Jeans’ customers. The results of our study were compiled in the computer program SPSS, and 
is presented in different tables in chapter 4. We additionally examined the correlation between 
numbers of variables in order to get a clearer answer to the purpose of our study. 
 
The result of our study suggests that even among Nudie Jeans’ customers there is an “attitude-
behavior gap”. The sample consists of Nudie Jeans’ customers whom can be assumed to have 
a positive attitude towards sustainability and a willingness to consume in favor of it. 
However, our result indicates that this is not the case. Our study implies that the respondents 
have a positive attitude towards sustainability and a will to spend both more time and money 
on the purchase of such products. It also indicates that sustainability is one of the three most 
important characteristics when the respondents are consuming clothes. However, there is still 
something missing for this positive attitude to be transformed into an actual behavior. The 
conclusion that can be drawn from our study is that today’s supply of sustainable fashion is 
inadequate, both in terms of aesthetics and variety. Existing fashion companies obviously 
need to improve their understanding for customer’s demands, and further develop clothing 
collections that apply to this. 
Keywords: Sustainability, attitudes, buying decision, fashion 
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Sammanfattning 
 
Svensk titel: Attityder till hållbart mode – Är hållbarhet en avgörande faktor vid klädköp? 
Engelsk titel: Attitudes towards sustainable fashion – Is sustainability a key determinant when 
purchasing clothes? 
Författare: Agnes Andrén Forsberg och Ida Sjöberg 
Färdigställd (år): 2014 
Handledare: Eva Gustafsson 
Uppsatsens språk: Svenska 
 
Vi lever idag i ett samhälle där överkonsumtion av kläder blir allt vanligare. Modebranschen 
erbjuder ett explosivt utbud av kläder, och ”fast fashion” har blivit ett allmänt känt begrepp. 
Under de senaste åren har dock ett motstånd till detta växt fram: vissa konsumenter blir 
alltmer medvetna om hur deras egna konsumtionsvanor påverkar både miljön och människor 
världen över. Massproduktionens- och masskonsumtionens tid förväntas därmed snart vara 
över, och hållbarhet förutspås bli en så kallad megatrend inom såväl klädbranschen som andra 
branscher.  
 
Det har tidigare genomförts en mängd forskning om hållbarhet och hur detta påverkar 
konsumenters köpbeslut. Trots att etik och miljö uppmärksammas alltmer menar dock många 
forskare att det idag finns ett gap mellan konsumenters uttalade omtanke om hållbarhet och 
deras faktiska ageranden. Många kunder uttrycker en positiv attityd till ämnet och en önskan 
om att bidra till en hållbar utveckling, men det är fortfarande få som tar hänsyn till detta i sitt 
beteende.  
 
Syftet med vår studie är att bidra till en ökad kunskap om gapet mellan konsumenters uttalade 
omtanke om hållbarhet och deras faktiska ageranden. Vi har under arbetets gång samarbetat 
med Nudie Jeans som är ett klädföretag som aktivt arbetar med miljö och etik. Trots sitt 
ekologiska ställningstagande är dock företaget frågande till hur stor inverkan hållbarhet 
faktiskt har i deras kunders köpbeslut. Vår studie baseras på en kvantitativ undersökning där 
empirin utgörs av webbenkäter som skickats ut till ett urval av Nudie Jeans kunder. Det 
resultat som vår undersökning genererat sammanställdes i datorprogrammet SPSS, och 
redovisas i ett flertal tabeller. Vi testade även samband mellan ett antal relevanta variabler för 
att tydligare få svar på vår studies syfte. 
 
Resultatet av vår undersökning antyder att det även bland Nudie Jeans kunder finns ett gap 
mellan uttalad omtanke om hållbarhet och faktiska ageranden. Eftersom urvalet består av 
Nudie Jeans kunder kan dessa antas ha en positiv inställning till hållbarhet, och ett handlande 
därefter. Så är dock inte fallet. Vår studie indikerar att respondenterna har en positiv 
inställning till hållbarhet och en vilja att lägga ner både mer tid och pengar på köp av denna 
typ av varor. Resultatet pekar även på att hållbarhet är en av de tre viktigaste faktorerna vid 
köp av såväl kläder generellt som jeans specifik. Dock är det fortfarande något som saknas för 
att denna positiva attityd ska omvandlas till handling. Den slutsats som kan dras från vår 
undersökning är att det hållbara klädutbud som marknaden idag erbjuder inte är tillräckligt, 
både vad gäller estetik och mängd. Existerande modeföretag måste uppenbarligen arbeta för 
att få en bättre förståelse för vad deras kunder efterfrågar, och därefter utveckla 
klädkollektioner som stämmer in på detta. 
 
Nyckelord: Hållbarhet, attityder, köpbeslut, mode 
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1. Inledning 
 
I följande kapitel introducerar vi uppsatsens ämne ”klädkonsumenters attityder till hållbart 
mode”. I den här studien definieras hållbara produkter som varor vilka producerats med 
hänsyn till miljömässiga- och sociala aspekter, och begreppen CSR, miljö, och etik kan 
således härledas till detta begrepp (definitionen avser inte ekonomisk hållbarhet). 
Inledningskapitlet presenterar teorier och tidigare forskning som gjorts inom området där 
problematiken med klädkonsumenters uttalade omtanke om hållbarhet och faktiska ageranden 
lyfts fram. Problembakgrunden och problemdiskussionen leder fram till uppsatsens syfte. 

1.1 Introduktion 
 
Dagens klädindustri präglas av ett explosivt utbud av produkter till låga priser (Rämme, 
Gustafsson, Vestin, Lindblom & Kilander, 2010). Fenomenet ”fast fashion” har blivit ett 
vanligt begrepp inom branschen där korta ledtider och låg produktionskostnad är viktiga 
aspekter. Detta är en av anledningarna till överkonsumtion av kläder,: människor köper med 
andra ord mer än vad de egentligen har tid att konsumera (Pookulangara & Shepard. 2013). 
Ett motstånd till denna överkonsumtion har dock börjat växa fram i samhället, vissa blir 
alltmer medvetna om hur deras egen konsumtion påverkar både socialt och miljömässigt. 
Detta har tvingat modeföretagen att ta hänsyn till CSR-relaterade frågor (corporate social 
responsibility) samt bli mer transparenta (Pookulangara et.al. 2013).  
 
Dagens Handel (2013) skriver att världen står inför ett paradigmskifte där massproduktionens 
och masskonsumtionens tid snart är över. Istället menar de att konsumenterna kommer 
efterfråga hållbara, kvalitativa och unika produkter. Vidare beskriver Forne och Åkesson 
(2014) att hållbarhet är en så kallad megatrend där ägare, kunder och personal ställer allt 
högre krav på att företagen ska ta hållbarhetsfrågorna på allvar. Det finns dock studier som 
talar emot dessa påståenden. Niinimäki (2010) samt Ekström, Gustafsson, Hjelmgren och 
Salomonsson (2012) beskriver att det finns ett gap mellan konsumenters uttalade omtanke om 
hållbarhet och deras faktiska ageranden. Karin M Ekström, professor i företagsekonomi med 
inriktning mot marknadsföring på Högskolan i Borås, beskriver:  
 

Tyvärr är en positiv attityd inte tillräckligt för att ändra ett beteende. 
Hållbara kläder måste efterfrågas av konsumenter och de måste vara villiga 
att engagera sig i återanvändning och  återvinning (Sydsvenskan, 2013). 

 
I sin undersökning har Ekström et.al. (2012) kommit fram till att majoriteten av de undersökta 
konsumenterna ger uttryck för en positiv attityd till miljön, få säger att de inte bryr sig 
överhuvudtaget, samtidigt som många uttrycker en önskan om att bidra till en hållbar 
utveckling. Som tidigare nämnt är dock en positiv attityd inte tillräckligt (Ekström. et.al. 
2012). Detta påpekas även av Pookulangara et.al. (2013) som menar att utmaningen ligger i 
att ge tillräcklig information om hållbarhet till konsumenterna. I dagsläget är det många som 
stödjer CSR-vänliga företag och deras produkter, men de säger sig ha en otillräcklig kunskap 
för att kunna ta hänsyn till hållbarhet i köpbeslutet (Pookulangara et.al. 2013). Exempelvis 
tycker många konsumenter att det är svårt att avgöra om ett plagg är miljövänligt eller inte 
(Sydsvenskan, 2013).  
 
Vi har under arbetets gång samarbetat med modeföretaget Nudie Jeans. Företagets ambition 
har länge varit att producera denim på ett miljövänligt och socialt ansvarsfullt sätt, och idag 
tillverkas hela deras jeanskollektion i 100 procent ekologisk bomull (Nudiejeans, u.å. saknas). 
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Trots sin storsatsning på hållbarhet är större delen av företaget frågande till om den 
ekologiska bomullen faktiskt är den avgörande faktorn vid deras kunders köpbeslut1. Vi har 
därför tillsammans med Nudie Jeans arbetat för att ta reda på om hållbarhetsegenskaperna är 
avgörande vid köpbeslutet, eller om det finns andra faktorer som spelar en större roll vid 
köpet av företagets jeans.  

1.2 Problembakgrund 
1.2.1 Modekonsumenters behov 
 
Chan och Wong (2012) redogör för forskning som menar att modekonsumenter har tre olika 
typer av behov: fysiska, känslomässiga, och psykologiska. De fysiska behoven rör 
konsumentens önskan om skydd och funktionalitet, de känslomässiga konsumentens behov av 
att uttrycka sin personlighet, och det psykologiska behovet av att bygga en egen identitet. 
Teorin om Consumer decision-making process (CDMP) menar att när modekonsumenten ska 
köpa en hållbar produkt så utvärderar han/hon produkten utifrån olika produkt- och 
butiksrelaterade aspekter. Exempel på produktrelaterade attribut är design, kvalitet och pris, 
där designen utgör konsumentens första intryck av varan. När modekonsumenten ombes välja 
mellan två produkter med samma funktion och till samma pris tenderar han/hon att välja den 
som anses mest estetiskt tilltalande. Butiksrelaterade aspekter, å andra sidan, syftar till 
butiksmiljön och dess bekvämlighet. Det sägs att när konsumenter upplever en god 
kundservice blir de också mer nöjda med butiken och dess sortiment, vilket i sig påverkar 
deras köpbeslut (Chan. et.al. 2012). 

1.2.2 Attityder och köpbeteenden inom hållbart mode 
 
Sedan 1980-talet har det uppmärksammats hur ett antal storföretag samarbetar med fabriker 
där de anställdas arbetsförhållanden är under accepterad nivå, vilket lett till uppkomsten av så 
kallat ”etiskt mode” (Shen, Wang, Lo & Shum, 2012). Med hjälp av Internet har det bildats 
internationella grupper av konsumenter som agerar mot dessa oetiska företag och samordnar 
bojkotter (Carrigan & Attalla, 2001). Ett annat växande fenomen, ”slow fashion”, syftar till 
att skapa en mer hållbar process, inklusive design, planering, sourcing, produktion och 
konsumentupplysning, där kläderna tillverkas på ett sätt som varken skadar miljön eller 
arbetarna som tillverkar dem (Pookulangara et.al. 2013). På grund av dessa krav har dagens 
modeföretag och klädåterförsäljare tvingats bli mer socialt medvetna och miljövänliga, och 
uppkomsten av ekologiska- och rättvisemärkta klädkollektioner samt specifika CSR-strategier 
har blivit ett relativt vanligt fenomen hos modebranschens företag (Shen, et.al. 2012). 
 
Konsumenters tankar och åsikter om CSR kan förståeligt ha en inverkan på deras 
köpbeteende (Shen, et.al. 2012). I sin litteraturgenomgång finner Gam (2011) att 70 procent 
av de undersökta respondenterna hellre väljer att köpa produkter från ett CSR-vänligt företag. 
Vidare menar författaren att konsumenter i allmänhet visat sig svara mer positivt till hållbara 
varumärken och att konsumenter tar hänsyn till hållbarhet vid köp. Forskare menar att om en 
produkt har direkt påverkan på konsumentens hälsa, till exempel livsmedelsprodukter, visas 
en större tendens att produkten inhandlas. Detta har dock inte utsträckt sig till klädinköp 
(Joergens, 2006. Gam, 2011). Tidigare studier visar att modekonsumenter har ett mindre 
engagemang i hållbarhet då inköp av kläder från icke CSR-vänliga företag inte direkt 
påverkar deras eget välmående (Chan et.al. 2012).  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Källa: Produktionschef på Nudie Jeans 2014-02-07 
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Gam (2011) påvisar i sin artikel att kläder är en förändringsintensiv produkt som påverkas av 
en kombination av modetrender och säsongsmässiga förändringar. Kläder uppfyller dessutom 
inte bara vårt fysiska behov utan kan också utgöra en social del av vårt liv. Författaren 
beskriver att tidigare forskning tyder på att konsumenter känner sig tveksamma till att köpa 
hållbara kläder eftersom att de kostar mer samt ger färre valmöjligheter rörande estetik och 
funktion. Han påpekar även att konsumenterna är osäkra på vilken nytta hållbara kläder 
faktiskt har för miljön och samhället (Gam, 2011). ”Etisk", "grön" och "hållbar" är ord som 
enligt Cervellon och Wernerfelt (2012) har missbrukats, vilket lett till en förvirring bland 
både företag och konsumenter. Vidare har ytterligare forskningsresultat visat att konsumenter 
känner att de inte har ett faktiskt val, då stora mängder av det klädsortiment som idag erbjuds 
tillverkas i utvecklingsländer (Joergens, 2006).  
 
I deras genomgång av litteraturen finner Chan et.al. (2012) att konsumenters köpbeteenden 
vad gäller hållbart mode är en aning komplicerade. Trots att många har en positiv inställning 
till hållbart mode är det få som faktiskt konsumerar det. Niinimäki (2010) förklarar att det 
existerande gapet mellan uttalad omtanke om hållbarhet och faktiskt agerande kan bero på det 
bristande utbud som idag existerar på klädmarknaden. Hon menar att producenter, designers 
och återförsäljare inte är medvetna om vad klädkonsumenter efterfrågar inom hållbarhet och 
att detta är orsaken till det nuvarande gapet. Vidare förklarar Chan et.al. (2012) att om 
konsumenten tvingas göra personliga uppoffringar, så som att betala ett högre pris, är det 
ovanligt att man väljer en hållbar produkt framför en icke-hållbar. 
 
Carrigan et.al. (2001) refererar till tidigare studier som menar att man måste skilja mellan 
konsumenter som endast är medvetna om modeföretags CSR-arbete, och de som faktiskt 
agerar efter dessa (det vill säga köper produkter från CSR-vänliga företag). Vissa hållbart 
medvetna konsumenter söker upp information om organisationers CSR-arbete och 
konsumerar efter detta, medan andra låter bli att bojkotta de icke hållbara företagen eller 
”belöna” de hållbara, trots att de innehar samma information som den tidigare gruppen 
konsumenter. I sin artikel redogör Carrigan et.al. (2001) för en undersökning som visade att 
endast 20 procent av de tillfrågade konsumenterna som var positivt inställda till CSR faktiskt 
köpt en hållbar produkt under det senaste året. Därmed menar man att trots att konsumenter 
påvisar en vilja att köpa etiskt så är det inte den avgörande faktorn i deras köpbeslut 
(Carrigan, et.al. 2001). En liknande tankegång framförs av Boulstridge och Carrigan (2000) 
som menar att pris, kvalitet och design fortfarande är de viktigaste beslutsfaktorerna vid köp. 
 
I deras undersökning kommer Chan et.al. (2012) fram till motsatta resultat till tidigare gjorda 
studier. De menar att deras respondenter är öppna för hållbart mode och att de även är 
beredda att betala ett högre pris för denna typ av varor. Vidare beskriver författarna att attribut 
såsom design, kvalitet och pris inte har någon inverkan på konsumenters köp av hållbara 
kläder (Chan et.al. 2012). På så vis finns det motsägelser inom forskningen vilket antyder att 
området inte utforskats tillräckligt. 

1.3 Problemdiskussion 
 
Som tidigare diskuterats är den etiska konsumentmarknaden inne i en period av tillväxt, där 
även modebranschen är inkluderad (Joergens, 2006). Trots att det finns en växande hållbar 
betoning i media och inom utbildning menar dock Gam (2011) att konsumenter har en 
begränsad erfarenhet av att köpa hållbart mode. Hans undersökning visade också att låg 
tillgänglighet av hållbara kläder var den främsta anledningen till att konsumenterna hade 
begränsad erfarenhet av det. Vidare antyder författaren att modeindustrin som fokuserar på 



 
	  

10 

hållbarhet bör prioritera utvecklingen av undervisningsmaterial för att öka konsumenternas 
medvetenhet, och dessutom göra hållbara produkter mer tillgängliga för konsumenterna. 
Några av de företag som har börjat producera hållbart mode gör detta för att förbättra sin 
image av att vara socialt ansvarstagande. Men utan en grundlig förståelse för konsumenternas 
attityder och uppfattningar rörande hållbart mode är försök till konkurrensfördel svårt att 
uppnå (Gam, 2011). 
 
Större delen av tidigare forskning tyder på att konsumenter väljer estetik framför hållbara 
egenskaper vid klädköp. Emellertid har begränsad forskning bedrivits kring denna fråga och 
både Joergens (2006) och Shen et.al. (2012) menar att ytterligare undersökningar krävs för att 
besvara om etik och miljö faktiskt påverkar konsumenters beslut vid köp av kläder. Detta 
problem är även relevant för Nudie Jeans. Som tidigare påpekats är företagets ambition att 
producera denim på ett miljövänligt och socialt ansvarsfullt sätt. Företaget har dock aldrig 
tidigare undersökt vilka de avgörande faktorerna är vid deras kunders köpbeslut2, och de är 
heller inte medvetna om hur stor påverkan deras produkters CSR-vänliga egenskaper faktiskt 
har. 

1.4 Syfte 
 
Som tidigare beskrivits anser både vi och forskare att det gjorts för få studier inom det 
specifika området hållbarhet och klädkonsumtion, samt hur stor påverkan hållbarhet faktiskt 
har i klädkonsumenters köpbeslut. Syftet med vår studie är således att bidra med en ökad 
kunskap om gapet mellan klädkonsumenters uttalade omtanke om hållbarhet och deras 
faktiska ageranden. 
 
För att uppfylla studiens syfte har vi disponerat vår uppsats enligt följande. I nästa kapitel 
fördjupar vi oss i relevanta teorier som kan kopplas till gapet mellan konsumenternas uttalade 
omtanke om hållbarhet och deras faktiska ageranden. Avsnittet avslutas med en precisering av 
studiens forskningsfrågor som ligger till grund för vår undersökning. Den teoretiska 
referensramen följs av ett metodkapitel där vi redogör för vår modell som enkäten sedan 
baseras på. I uppsatsens fjärde kapitel redovisar vi datainsamlingens resultat, och gör en 
djupare analys där vi undersöker samband mellan relevanta variabler för att få kunskap om 
hur gapet ser ut idag. Resultatet tolkas och diskuteras i relation till teoretisk referensram i 
kapitel fem. Diskussionen ligger till grund för studiens slutsatser, som presenteras i 
uppsatsens sista kapitel tillsammans med förslag till vidare forskning och en avslutande 
reflektion.   
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Källa: Produktionschef på Nudie Jeans 2014-02-07 
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2. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel fördjupar vi oss i ett flertal teorier som forskare inom området har använt sig 
av. De teorier som vi fokuserar på och lyfter fram används i sammansättningen av vår egen 
teori, vilken presenteras i slutet av detta avsnitt. Kapitlet mynnar ut i ett flertal 
forskningsfrågor vilka utgör basen i studiens analysmodell där vi definierar använda begrepp, 
indikatorer på dessa och enkätfrågor (se bilaga 1). Denna analysmodell kommer vidare att 
används i analysen av vår studies resultat. 

2.1 Köpprocessen 
	  
Köpprocessen består av fem olika steg: behovsidentifiering, informationssökning, evaluering 
av alternativ, köpbeslut, och utvärdering. När konsumenten identifierar ett behov upplever 
han/hon att dennes nuvarande tillstånd inte uppfyller det som önskas eller eftersträvas, och det 
är då som köpprocessen inleds (Workman & Studak 2012). 
 
Efter att ett behov identifierats kan konsumenten välja att leta efter information kopplad till 
den specifika produkten. Detta är vanligast förekommande då det rör ett ”icke-rutininköp”. 
Konsumenten samlar på sig kunskap om produkten fram tills dess att han/hon anser sig veta 
tillräckligt mycket för att kunna ta ett beslut. Under informationssökningen kan han/hon även 
utvärdera alternativa produkter för att på så vis ta reda på om det finns andra liknande 
produkter av bättre karaktär. När dessa två steg passerats är konsumenten framme vid själva 
köpbeslutet och han/hon bestämmer då om ett köp ska genomföras eller inte. Uppstår det ett 
köp är det sista steget i processen att utvärdera varan (Pellémans, 1971). Kotler (2008, s 271) 
förklarar att det är i detta stadie som kundens nöjdhet/missnöjdhet uppdagas där han/hon 
utvärderar om varan stämmer överens med dennes förväntningar, eller om den inte lyckats 
uppfylla konsumentens önskemål. Noterbart är dock att alla dessa fem steg inte alltid 
genomgås vid köp: vid rutinbaserade köp, såsom dagligvaror, anser sig konsumenten ofta inte 
behöva söka information om produkten innan ett köpbeslut kan tas (Pellémans, 1971).  

2.2 Motiv till köp 
	  

	  
Figur	  1	  -‐	  Moisander	  (2007,	  sid	  405)	  

För att köpprocessen ska inledas krävs det att konsumenten har ett motiv till köpet. Motivet 
förklaras som den drivkraft hos människor som får dem att bete sig på ett visst sätt, och är 
med andra ord orsaken till ett visst beteende (Moisander, 2007. Evans, Foxall & Jamal 2012, s 
15). Det finns olika teorier för vilka motiv som kan finnas till köp varav Moisander (2007) 
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redogör för en. Moisander (2007) förklarar att motiv kan vara såväl medvetna som 
undermedvetna, och beskriver att de har två viktiga komponenter: intensitet eller styrka av 
motivet och dess riktning. Dessa komponenter avgör vilket beteende konsumenten väljer och 
varför. Vidare bör man skilja mellan primära och selektiva motiv. Det primära motivet 
relaterar till de syften som påverkar konsumentens beslut att engagera eller inte engagera sig i 
ett fullständigt beteende (till exempel att agera hållbart i alla sina köpbeslut), medan det 
selektiva motivet refererar till konsumentens beslut att engagera sig i ett specifikt beteende 
(exempelvis att källsortera eller köpa ekologiska matvaror) (Moisander, 2007). 
 
Thøgersens teori (1994) förklarar att ett motiv endast kan leda till ett beteende om personen i 
fråga har de rätta personliga tillgångarna (resources). Tillgångar antas vara de personliga 
medel som är nödvändiga för att utföra ett beteende, och bestäms av den omedelbara 
omgivningen. Konsumentens uppfattning om sina egna tillgångar påverkar både styrkan och 
riktningen på dennes motiv till att utföra ett visst beteende. Anser till exempel konsumenten 
att den inte har tillräcklig kunskap om vilka produkter som är hållbara och vilka som inte är 
det, förminskas således dennes förmåga att konsumera hållbart. Vidare finns det yttre faktorer 
som hindrar eller underlättar ett beteende, vilket refereras till som möjligheterna 
(opportunities) (Moisander, 2007). Dessa möjligheter kan både vara objektiva och subjektiva. 
Thøgersen (1994) förklarar att objektiva möjligheter bland annat är variabler som beror på 
situationen, samtidigt som möjligheterna kan betraktas individuellt och blir på så vis 
subjektiva. Till exempel kan en miljömedveten pendlare vara väl medveten om att 
kollektivtrafik är det mest miljövänliga alternativet att transportera sig med. Bor dock 
personen ifråga på landsbygden där tillgången till kollektivtrafik är dålig (objektiv möjlighet) 
kan han/hon anse att det enda tillgängliga alternativet är att pendla med egen bil (subjektiv 
möjlighet) (Thøgersen, 1994).  
 
En konsuments förmåga (ability) anses vara en funktion av dennes personliga tillgångar och 
möjligheter. Förmågan att utföra ett beteende påverkas således av både de personliga 
tillgångarna som krävs samt möjligheten att utföra beteendet (Moisander, 2007). Vidare 
sammanfattar Moisander (2007) att människor inte alltid är motiverade till att göra något som 
de saknar nödvändiga, personliga tillgångar och möjligheter till, samtidigt som starka motiv 
antas öka människors förmåga att utföra ett beteende. 

2.3 Olika hinder i beslutsprocessen 
 
Det finns flera teorier kring varför gapet mellan uttalad omtanke om hållbarhet och faktiskt 
agerande existerar, samt hur man kan förminska det. Young, Hwang, McDonald och Oates 
teori (2010) antyder att det finns fem olika hinder i beslutsprocessen som kan förklara detta 
problem: tid, pris, brist på tillgänglig information, kognitiv ansträngning, samt icke-gröna 
kriterier. Tid anses vara ett hinder till att köpa miljövänliga produkter eftersom processen 
kräver en omfattande informationssökning samt ansträngande beslutsfattande. Young et.al. 
(2010) menar att "vara hållbar" kräver tid och utrymme i människors liv vilka idag har en 
alltmer upptagen livsstil. Andra hindret i Youngs et.al. (2010) forskning är priset på en 
produkt. Konsumenter är idag inte beredda att betala mer för en hållbar produkt än en icke-
hållbar, och de tenderar därför att välja den billigare varan. 
 
Vidare förklarar Young et.al. (2010) att bristen på tillgänglig information om produktens 
miljömässiga och sociala egenskaper är ett hinder. Författarna menar att det kan vara 
komplicerat för konsumenter att förstå sig på den invecklade miljöinformation som idag 
existerar, och det råder dessutom brist på befintlig fakta om företagens CSR-program. I det 
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fjärde hindret diskuteras den kognitiva ansträngning som krävs i konsumenters research, 
beslutsfattande och sökning av produkter i stort. Att lära sig och ta till sig av information om 
en ny produkts miljömässiga och sociala konsekvenser kan vara komplext och förbryllande 
för konsumenterna. En ansträngning krävs i hela processen vilket konsumenter inte är beredda 
att göra (Young et.al. 2010). 
 
Slutligen diskuterar Young et.al. (2010) att icke-gröna kriterier, såsom vanor och önskemål i 
konsumenternas beslutsfattande minskar hållbart tänkande i beslutsprocessen. I vanor och 
önskemål inkluderas faktorer som exempelvis design, färg, varumärke och tillförlitlighet 
(Young et. al. 2010). Detta framförs även i Boulstridges et.al. teori (2000) som menar att pris, 
kvalitet, design och varumärkeskännedom är de viktigaste faktorerna vid klädköp. Författarna 
beskriver att dagens konsumenter prioriterar sina personliga behov framför miljöns och 
samhällets, vilket också kan vara en av anledningarna till gapet mellan uttalad omtanke om 
hållbarhet och faktiskt agerande. 

2.4 Attityder 
 
Solomons teori om attityder (2013, s 273) beskriver dessa som varaktiga, generella 
bedömningar av människor, objekt, reklam, och frågor/problem. Författaren förklarar attityder 
som varaktiga då de tenderar att bestå under en längre tid, samt generella eftersom de ofta 
syftar till mer än en specifik företeelse. Vidare menar tankegången att det finns olika typer av 
attityder, varav en viss kategori uttrycker personens individuella värderingar (value-
expressive function). En konsument kan välja att köpa en specifik produkt på grund av vad 
ägandet av just denna vara säger om konsumenten själv. Utöver denna kategori finns det även 
praktiska- (utilitarian), självförsvars- (ego-defensive), och kunskapsattityder (knowledge) 
(Solomon, 2013. s 274). Dessa grupper uttrycker andra typer av bedömningar vilka dock inte 
är relevanta för vår studie. Därför kommer vi inte att fördjupa oss i dessa.  
 
Solomons ABC-modell (2013, s 274) förklarar att attityder kan delas in i tre olika 
komponenter: känsla (affect), beteende (behavior), och uppfattning (cognition). Känsla 
betonar vad konsumenten känner för det specifika objektet/produkten, beteende refererar till 
konsumentens avsikt att agera gentemot objektet/produkten (en avsikt att agera behöver dock 
inte alltid betyda att konsumenten faktiskt gör det), och uppfattning förklarar hur 
konsumenten uppfattar objektet/produkten. Modellen betonar sambandet mellan 
konsumentens vetskap, känsla, och görande, berörande ett specifikt objekt/en produkt. Detta 
är av relevans då endast en av komponenterna inte kan avgöra hur konsumentens attityd till 
objektet/produkten ser ut (Solomon, 2013. s 274).  
 
För att ABC-modellen ska vara användbar krävs det att man vet den relativa påverkan mellan 
de olika komponenterna, vilket avgörs av konsumentens intresse för objektet i fråga. Detta 
bestäms med hjälp av Hierarchies of Effects. Modellen innehåller tre olika hierarkier där 
vardera har varsin väg för att nå en specifik attityd. Standardinlärningshierarkin (the 
Standard Learning Hierarchy) antyder att konsumenten närmar sig attityden genom en 
problemlösningsprocess. Till att börja med skaffar sig han/hon en uppfattning om 
objektet/produkten och dess attribut, därefter värderar han/hon denna uppfattning och skaffar 
sig en känsla för objektet/produkten, och tillslut agerar han/hon utifrån dessa aspekter (det vill 
säga köper produkten eller ej). Denna hierarki förutsätter att konsumenten är mycket 
engagerad i sitt köp då informationssökning och utvärdering av alternativ är förutsättningar 
(Solomon, 2013. s 275). 
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Nästa hierarki förklaras som hierarkin för lågt engagemang (the Low-Involvement 
Hierarchy). Attityden uppstår vanligen genom lärande av sitt tidigare beteende: har 
konsumenten en dålig erfarenhet från en viss produkt kommer han/hon antagligen inte att 
köpa den igen. I dessa situationer agerar konsumenten utifrån en begränsad kunskap och 
utvärderar på så vis produkten först efter att den är köpt (Solomon, 2013. s 275). Känslan för 
objektet uppstår med andra ord först efter köpet. Den sista hierarkin beskrivs som grundad på 
erfarenhet (the Experiential Hierarchy) där konsumenten agerar utifrån sina känslor. Han/hon 
har en känsla för en viss produkt, köper den, och skaffar sig därefter en uppfattning om 
produkten. I detta perspektiv belyses immateriella attribut som kan påverka attityden, till 
exempel varumärke och reklam (Solomon, 2013, s 276). 

2.4.1 Attityder till hållbart mode 
 
Vissa av dagens konsumenter har en positiv inställning till miljöfrågor och uttrycker en vilja 
att integrera miljöinformation i sina köpbeslut. Det är dock osäkert om konsumenterna 
faktiskt agerar i enlighet med sina attityder (Pedersen & Neergaard, 2006). Som ABC-
modellen antyder behöver inte en avsikt att utföra ett visst beteende leda till ett faktiskt 
agerande (Solomon, 2013. s 274). Miljömedvetenhet leder inte nödvändigtvis till miljövänligt 
beteende, och positiva attityder till gröna produkter kan varken beskriva eller förutsäga ett 
hållbart konsumentbeteende. Det finns således en brist på överensstämmelse mellan 
konsumenternas attityder och det faktiska handlande (Pedersen et.al. 2006). 

2.5 Livsstil och identitet 
 
Trendanalytikern Cay Bond (2002, s 11 & 149) hävdar att konsumtion har blivit ett sätt för 
människor att definiera sig själva. Hur vi sedan väljer att uttrycka vår identitet och tillhörighet 
beror vidare på intressen och kunskap, tid och pengar. Förutom kläders rent praktiska 
funktioner har de kommit att laddas med en rad symboliska innebörder. Redan tidigt kom 
kläder att spegla bärarens makt, status, sociala ställning samt klasstillhörighet. Idag har allt 
fler invecklade livsstilar och konsumtionsbeteenden utvecklats, och då främst i västvärlden. 
Människan visar sin tillhörighet och individualitet genom sitt sätt att klä sig, vare sig han/hon 
är medveten om det eller inte. Dessutom bedömer vi andra genom att avläsa dennes kläder 
(Bond, 2002. s 11 & 149). Niinmäki (2010) resonerar kring att mode möjliggör bland annat 
identitetsbyggande, deltagande i sociala grupper och klasser, samt individualitet och 
differentiering från andra.  
 
Niinmäki (2010) menar att kläder inte bara är föremål utan också handlingar. En persons 
klädval kan påverka om personen accepteras i ett socialt sammanhang vilket är av vikt för 
många individer. Vidare kan kläder ses som en väsentlig del av vår kommunikation i ett 
socialt samspel. Konsumenten modifierar olika klädstilar för att skapa en djupare 
individualitet och därmed utrycker plagget hans/hennes egna värderingar, känslor och 
identitet. På samma sätt kan ett varumärke påverka en persons värde och status i en grupp. 
Konsumenter köper till exempel ett varumärke för att de tror att det kommer att stärka deras 
status och image. En individ kan även köpa en produkt från ett visst varumärke för att 
han/hon vill rätta sig efter andras förväntningar (Evans et.al. 2008. s 146). 
 
Tack vare dagens enorma utbud av varor erbjuds konsumenten en mängd olika livsstilar (där 
även en hållbar livsstil är inkluderad). Ett hållbart konsumtionsbeteende kräver 
livsstilsförändringar, och det är därför viktigt att notera svårigheten i att förändra ett helt 
levnadssätt. Således behöver inte en stor kunskap om etiska- och miljömässiga problem 
innebära ett mer hållbart beteende (Haanpää, 2007). 
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2.6 Grön konsumtion 
	  

	  
Figur	  2	  -‐	  Haanpää	  (2007,	  sid	  15)	  

I Haanpääs modell (2007) beskrivs att så kallad grön konsumtion är ett holistiskt 
konsumtionssystem där man ser hållbarhet som ett helhetsbegrepp. En grön konsument 
handlar till exempel secondhand, återvunna produkter, hållbara kläder, ekologiska matvaror, 
och källsorterar. Han/hon har med andra ord inte valt ut enbart ett fåtal av beteendena utan 
betraktar den gröna konsumtionen som ett sätt att vara. Vidare förklarar teorin att grön 
konsumtion påverkas av både begränsande och möjliggörande element. De begränsande 
elementen beskrivs i Figur 2 som Contextual factors of consumption och innefattar 
omgivande faktorer som bland annat ekonomi, kultur och sociala resurser. Exempelvis kan 
infrastruktur ha en negativ påverkan på konsumenters förutsättningar att konsumera en viss 
typ av vara (Haanpää, 2007). Nästkommande kategori, Individual factors of consumption, är 
oftast kontextuella faktorer som har individuella egenskaper. Till exempel påverkas den 
globala miljön av människors individuella livsstil och köprutiner. Eftersom en stor del av 
människors konsumtion baseras på rutiner krävs det betydande förändringar både hos 
konsumenten själv samt samhället i sig för att bidra till en mer hållbar miljö. Haanpää (2007) 
beskriver också att bland annat kön och inkomst har en stor påverkan på konsumentens 
konsumtionsmönster: kostar hållbara produkter mer än icke-hållbara kan somliga tvingas 
välja bort de miljövänliga varorna. Den tredje och sista gruppen i Haanpääs modell (2007) är 
de personliga elementen, eller som beskrivet Personality factors of consumption. En persons 
behov, tro, världssyn och attityd har en direkt påverkan på dennes köpbeteende.  
 
Haanpääs teori (2007) förklarar vad som påverkar hållbar eller grön konsumtion. Vad som 
dock kan ifrågasättas är hur dagens konsumenter definierar denna typ av beteende. Anser de 
att miljövänliga klädköp är en självklar del av ett miljömedvetet levnadssätt? Detta 
understryks av Peattie (2010) som förklarar problemet i att få konsumenter att koppla deras 
egna vanor och beteenden till dess miljöpåverkan. Möjligtvis är det så att dagens konsumenter 
inte inser att deras individuella klädval påverkar den miljö och det samhälle vi lever i.  
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2.7 Precisering av forskningsfrågor 
 
Vår teoretiska referensram förklarar att köpprocessen inleds med konsumentens motiv till 
köp. Motiv kan först och främst delas in i primära och selektiva, där primära motiv är de 
syften som påverkar konsumenten att engagera sig i ett fullständigt beteende, medan de 
selektiva refererar till konsumentens engagemang i enbart ett specifikt beteende (Moisander, 
2007). Grön konsumtion är ett holistiskt konsumtionssystem där man ser till hållbarhet som 
ett helhetsbegrepp, och kan på så vis kopplas till de primära motiven. En grön konsument 
handlar till exempel secondhand, återvunna produkter, hållbara kläder, ekologiska matvaror, 
och källsorterar (Haanpää, 2007). Vidare förklarar vi att konsumentens förmåga att utföra ett 
visst beteende påverkas av dennes personliga tillgångar och möjligheter (Moisander, 2007). 
Dessa faktorer kan kopplas till beskrivna hinder i beslutsprocessen: brist på information eller 
kunskap om hållbara produkter är till exempel en svaghet i konsumentens förmåga att utföra 
ett hållbart konsumtionsbeteende. En konsuments ekonomi samt lediga tid påverkar också 
dennes förmåga att vara hållbar: kostar miljövänliga produkter mer än andra kan somliga 
tvingas välja bort dessa, samtidigt som ett hållbart beteende kräver en omfattande 
informationssökning vilket inte alla har tid för. 
 
Vidare grundas vår studie i att en attityd förklaras med hjälp av ABC-modellen där vetskap 
om den relativa påverkan mellan känsla, beteende, och uppfattning är relevant (Solomon, 
2013. s 274-275). Standardinlärningshierarkin kan tydligt kopplas till en hållbar attityd där 
konsumenten har ett stort engagemang i köpprocessen. För att vara hållbar krävs det att man 
aktivt söker information om olika produkter och skaffar sig en uppfattning om vilket det bästa 
alternativet är. Konsumenten värderar därefter produkten och avgör om ett köp ska 
genomföras eller inte. Samtidigt poängterar vi att en konsuments avsikt att utföra ett hållbart 
beteende inte behöver leda till ett faktiskt agerande. Detta kan anses vara en av förklaringarna 
till gapet som existerar mellan konsumenters uttalade omtanke om hållbarhet och faktiskt 
agerande.  
 
Individers behov av att förmedla en viss livsstil är även av relevans i vår undersökning. 
Identitetsbildning har en tydlig koppling till konsumtion där klädval (inklusive varumärke) 
signalerar ett visst levnadssätt (Bond, 2002. s 11 & 149. Haanpää, 2007. Evans et.al. 2008). 
Då vårt urval består av Nudie Jeans kunder kan dessa respondenter antas ha en viss livsstil där 
hållbar konsumtion är vanligt förekommande. Samtidigt är Nudie Jeans ett starkt varumärke 
som tydligt kan relateras till en viss image, vilket i sig kan vara den huvudsakliga orsaken till 
att företagets kunder köpt just deras jeans, och inte den miljövänliga egenskapen.  
 
Faktorerna ovan kan alla sammankopplas till Haanpääs modell (2007) över grön konsumtion. 
En konsuments förmåga att konsumera hållbart påverkas av både begränsande och 
möjliggörande element: bland annat ekonomi, sociala resurser, livsstil, behov och attityder. 
Dessa aspekter är av relevans i vår studie, och våra forskningsfrågor är således: 
 

• Hur engagerade är konsumenter i hållbarhet (handlar de secondhand, återvunna 
produkter, hållbara kläder, ekologiska matvaror, och källsorterar)? 

• Är konsumenter beredda att lägga ner mer tid och pengar på hållbara kläder än icke-
hållbara? 

• Anser konsumenter att det finns tillräcklig information om miljömässiga och sociala 
egenskaper hos de hållbara kläder som marknaden idag erbjuder?  

• Prioriterar konsumenter sina personliga behov (pris, kvalitet, passform, design, 
färg/tvätt, komfort och varumärke) vid köp av kläder? 
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• Är det viktigt för konsumenter att visa sin identitet med hjälp av klädval? 
 
Dessa forskningsfrågor ligger till grund för vår studie samt för utformningen av de 
enkätfrågor som använts vid datainsamlingen. 
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3. Metod 
 
Syftet med detta arbete är att bidra till en ökad kunskap om gapet mellan klädkonsumenters 
uttalade omtanke om hållbarhet och deras faktiska ageranden. Vi har samtidigt studerat 
klädkonsumenters attityder och inställning till hållbart mode, samt om hållbarhet har en 
avgörande roll vid köpbeslutet. För att uppfylla studien syfte och svara på forskningsfrågorna 
har vi kommit fram till en uppsättning kvantitativa data som genererats från mer än ett enda 
fall. Därför definieras vår undersökningsdesign som en tvärsnittsstudie.  

3.1 Undersökningsdesign och metodval 
 
Eliasson (2013, s 31) menar att kvantitativa metoder visar hur utbredda olika attityder och 
förhållanden är bland de tillfrågade, och eftersom det är just attityder vi undersökt bedömde vi 
att en kvantitativ undersökning var mest lämplig. Det finns olika sätt att samla in kvantitativ 
data varav enkät- och intervjuundersökningar är de vanligast förekommande. Eliasson (2013, 
s 29) förklarar att enkätundersökningar är billigare än intervjuundersökningar då det inte 
krävs resurser i form av intervjuare. Eftersom vår tid att utföra studien dessutom varit 
begränsad bedömde vi att enkäter var det bästa alternativet då vi med hjälp av dem snabbt 
kunnat få in svar från en större mängd respondenter.  
 
Patel och Davidson (2011, s 56) förklarar att när man inte kan undersöka ”alla individer” eller 
”alla situationer” måste man bestämma vilka personer som ska ingå i studien. Populationen är 
den större avgränsade grupp som man är intresserad av att undersöka (Patel et.al. 2011. s 56), 
och i vårt fall är det således alla Nudie Jeans kunder. Det är uppenbarligen inte möjligt att 
undersöka alla deras konsumenter och vi begränsade oss därför till en viss grupp inom 
populationen. Vi har fått tillgång till ett register över ett flertal av Nudie Jeans kunder, som 
således utgjort vårt urval. 
 
Då vi inte är medvetna om vilken sannolikhet varje individ hade att komma med i vårt 
stickprov är vårt urval ett så kallat icke-sannolikhetsurval. Vidare är det ett subjektivt urval 
eftersom vi själva aktivt valt att samarbeta med Nudie Jeans och just deras kunder (Eliasson, 
2013. s 50). Detta faktum kan i sig påverka resultatet av vår studie. Eftersom Nudie Jeans är 
ett klädvarumärke som aktivt arbetar med hållbarhet kan deras kunder förväntas ha en positiv 
inställning till hållbarhet och likaså agera efter det. Således skulle kanske inte studien ge 
samma resultat om urvalet istället bestod av andra, mindre specifika klädkonsumenter. Vi är 
medvetna om detta och har tagit hänsyn till det i vår analys. 
 
Då vi baserat vår empiri på tidigare teorier om köpbeslut och attityder till hållbart mode har 
vår studie ett deduktivt perspektiv (Bryman & Bell, 2011. s 11). Utifrån de redan befintliga 
tankesätten har vi formulerat vår egen teori samt forskningsfrågor för att på så vis bidra till en 
ökad kunskap om gapet mellan klädkonsumenters uttalade omtanke om hållbarhet och deras 
faktiska agerande. Vidare har vi studerat teoretiska begrepp som operationaliserats i studiens 
analysmodell. På så vis har vi kunnat undvika misstolkningar vid besvarande av enkäten, samt 
förenklat analysen av enkätens resultat. 
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3.2 Reliabilitet och validitet 
 
Enligt Eliasson (2013, s 14) innebär reliabilitet om en undersökning är pålitlig. Med detta 
menas att vår undersökning ska kunna upprepas i så likartade förhållanden som möjligt, och 
att den då ger samma resultat. Eliasson (2013, s 15) nämner att det är av vikt att formulera 
klara och tydliga frågor (som vid upprepade tillfällen tolkas på samma vis) för att 
respondenterna på ett enkelt sätt ska kunna genomföra enkäten. Därför konstruerade vi en 
pilotenkät som våra vänner och bekanta fick besvara. Genom denna fick vi feedback som 
hjälpte oss att omformulera frågor och svarsalternativ samt ändra layout på enkäten. 
Ytterligare åtgärder som Eliasson (2013, s 16) berör, och som är av relevans för att öka 
reliabiliteten i vår studie, är bearbetningen av data. Vid registrering av kvantitativ data är det 
viktigt att noggrant granska den, i vårt fall i SPSS. Detta för att försäkra sig om att inte data 
kodats eller matats in fel.  
 
Patel et.al. (2011, 102) uttrycker att validiteten i en kvantitativ undersökning innebär att man 
studerar rätt företeelse: vi måste med andra ord veta att vi studerar det vi avser att undersöka. 
Eliasson (2013, s 16) menar att det är viktigt att man först och främst reder ut sin 
frågeställning, och på så vis får klarhet i det man tänker studera. Vid själva insamlingen av 
data är det dessutom centralt att man så långt som möjligt kontrollerar att den information 
som man samlar in också är sann. Med hjälp av god teorigrund, bra verktyg och noggrannhet 
under själva undersökningen uppnår man en hög validitet (Eliasson, 2013, s 17). För att 
säkerställa innehållvaliditet menar Patel et.al. (2011, ss 102-103) att det är viktigt att man 
studerar litteratur inom sitt ämne och att man finner de begrepp och teorier som är aktuella för 
det studerade området. Dessa begrepp har vi översätt till en uppsättning variabler/indikatorer, 
vilka sedan formulerats som enskilda frågor i vår enkät. 
 
Vår studies respondenter har samma förutsättningar då enkäten och frågorna ser likadana ut 
för alla. Vidare har vi inte kunnat påverka respondenternas svar då enkäten skickades ut via 
mail. Den så kallade intervjuareffekten var därmed låg i vår undersökning. Detta är enligt 
Eliasson (2013, s 27) viktigt för både reliabilitet och validitet.  

3.3 Metodkritik 
 
Kvantitativ forskning kan ses som bristande i olika situationer, och Eliasson (2013, s 146) 
menar att det kan uppstå brister under undersökningsförloppets alla olika perioder. De kan 
uppstå i förberedelsearbetet, dataanalysen och undersökningsrapporten. För att resultatet av 
vår studie ska bli så trovärdigt som möjligt har vi därför varit uppmärksamma genom hela 
undersökningsförloppet.  
 
Vi är medvetna om att vår enkätundersökning kan ha en så kallad social desirability effect. 
Bryman et.al. (2011, s 226) menar att social desirability effect avser bevis för att vissa 
respondenters svar är relaterade till deras uppfattning om den sociala önskvärdheten. Ett svar 
som uppfattas som socialt önskvärt är mer sannolikt att accepteras än ett som inte är det. 
Eftersom vi undersöker attityder till hållbart mode samt om hållbarhet har en avgörande roll 
vid klädkonsumenters köpbeslut, kan respondenterna svara det de tror är ”politiskt korrekt”. 
Detta anser vi är en begränsning i trovärdigheten av vår studie. 
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3.3.1 Alternativa metoder 
 
Som vi tidigare diskuterat finns det olika sätt att samla in kvantitativ data varav enkät- och 
intervjuundersökningar är vanligast förekommande. De båda metoderna består av ett formulär 
med frågor som utgår från variabler vilka framkommit under operationaliseringen. Trots de 
liknande frågeformulären skiljer sig dock de olika metoderna åt (Eliasson, 2013. s 28). Om vi 
istället valt att utföra intervjuundersökningar hade det krävts att vi var på plats i någon av 
Nudie Jeans butiker och personligen intervjuat kunder. En fördel med detta metodval är att vi 
som intervjuare kan förtydliga frågan om den tillfrågade har svårigheter att förstå den. Denna 
typ av undersökning har dessutom en tendens att ge fler svar än enkäter (Eliasson, 2013. s 
28). Anledningen till varför vi dock valt att inte genomföra vår empiri på detta sätt är att 
denna metod är mer tidskrävande – vi skulle antagligen tvingats spendera mycket tid i Nudie 
Jeans butiker för att lyckas samla in ett tillräckligt antal besvarade frågeformulär. Ytterligare 
en risk med intervjuundersökningar är den tidigare beskrivna intervjuareffekten. Med detta 
som bakgrund anser vi således att enkätundersökningar var den bäst lämpade metoden för vår 
studie. 
 
Ytterligare ett alternativt metodval hade kunnat vara en kvalitativ metod, till exempel 
fokusgrupper. Då vår studie syftar till att undersöka klädkonsumenters attityder hade denna 
metod kunnat vara lämplig eftersom den ger oss en djupare förståelse för det valda området 
än vid en enkätundersökning (Patel et.al. 2011. s 107). Vi tror dock att en kvalitativ metod 
med fokusgrupper skulle innebära svårigheter då det kan vara problematiskt att finna personer 
som har intresse och tid att delta i vår studie. Samtidigt skulle deltagarna möjligtvis ha svårt 
att inför gruppen svara ”ärligt” på frågor som berör miljö och etik, vilka kan uppfattas som 
känsliga ämnen.  

3.4 Om undersökningen 
3.4.1 Enkätens utformning 
	  
Studiens analysmodell (se bilaga 1) ligger till grund för undersökningens enkätfrågor och i 
denna har relevanta begrepp operationaliserats. Enkäten kan delas in i olika delar där den 
första av dem handlar om de svarandes personliga behov vid köp av kläder generellt 
(exklusive jeans) respektive jeans specifikt (Q3 och Q4, se bilaga 2). Båda frågorna är av 
typen ”flerval” vilket innebär att respondenterna kan fylla i fler alternativ än ett - i detta fall 
vilka egenskaper man prioriterar vid köp av kläder respektive jeans. Nästa del av enkäten 
berör de svarandes miljömedvetenhet samt vilka gröna vanor de har (Q5, se bilaga 2). 
Respondenterna får på en femgradig skala ange hur väl olika påståenden stämmer in på dem 
själva, där endast ett alternativ kan väljas.  
 
I enkätens tredje del skildras respondenternas förmåga att utföra ett hållbart beteende. 
Frågorna täcker in både personliga tillgångar och möjligheter som påverkar de svarandes 
beteende. För att mäta möjligheter har en likertskala använts (Q6 och Q7, se bilaga 2), och för 
respondenternas personliga tillgångar har kunskapsfrågor utformats (Q11 och Q12, se bilaga 
2). Den fjärde delen består av frågor vilka svarar på om respondenterna prioriterar hållbara 
egenskaper framför personliga behov (Q8 och Q9, se bilaga 2). För att mäta detta har vi 
formulerat ”Ja/Nej”-frågor. Den sista av de fem delarna i enkäten berör respondenternas 
attityder till hållbart mode, och här har vi använt oss av en likertskala (Q10, se bilaga 2). 
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3.4.2 Om urvalspopulationen 
	  
Studiens urvalspopulation är Nudie Jeans kunder som någon gång registrerat sin mailadress i 
ett kundregister, i en butik i centrala Göteborg. En annan mindre andel av individerna har 
signat upp sig för företagets nyhetsbrev online. Sammanlagt har 350 stycken av Nudie Jeans 
kunder registrerat sig, vilka enkäten också har skickats ut till. Nudie Jeans har inga data 
rörande demografi över dessa kunder.  

3.4.3 Om datainsamlingen 
	  
Av de 350 enkäter som skickades ut svarade 43 stycken, vilket ger en svarsfrekvens på 12,3 
procent. Nudie Jeans ställde sig positiva till antalet svar som undersökningen genererade och 
menade att det var en bra svarsfrekvens för en enkät. Utskicket hade en open rate på 53 
procent (vilket innebär att 53 procent av urvalet öppnat mailet) och en click rate på 18 procent 
(18 procent av urvalet klickade på enkätens länk). Detta kan jämföras med retailbranschens 
genomsnittsvärden på 18 procent open rate respektive 3 procent click rate3.   
 
Det totala bortfallet för undersökningen, och som alltså inte svarat alls på enkäten, uppgick till 
87,7 procent. En anledning till det höga antalet bortfall kan bero på att enkäten uppfattats som 
ointressant för respondenter som inte engagerar sig i ämnet ”hållbar konsumtion”. En annan 
förklaring kan vara att personen helt enkelt inte hade tid att svara på enkäten och lämnade den 
åt ett senare tillfälle, men sedan glömt av att svara på den. 

3.4.4 ”Städning” av databasen 
	  
Rörande undersökningens frågor där svaren inte är fullständiga har dessa kodats in som 999 i 
datorprogrammet SPSS. Ett stort bortfall (79,1 procent) skedde vid kunskapsfrågan där 
respondenterna skulle ange vilka företag som de vet erbjuder kläder som tillverkats med 
hänsyn till miljö och etik (Q12, se bilaga 2). Anledningen till detta kan vara att frågan är svår 
att besvara, dels för att respondenterna inte handlar kläder hos dessa företag, eller att man helt 
enkelt inte vet att något av företagen erbjuder hållbara kläder. Detsamma gäller för 
kunskapsfrågan om märkningar/standarder som förknippas med etisk- och miljövänlig 
textilproduktion (Q11, se bilaga 2). Även om antalet bortfall inte var lika stort för denna fråga 
är den nämnvärd då 16,3 procents bortfall registrerades. Orsaken till att fler svarade på Q11 
kan bero på att respondenterna inte uppfattade denna lika svår som Q12. Individerna kan 
exempelvis vara mer insatta i märkningar/standarder än olika klädföretags sortiment.  
 
Ytterligare bortfall som påverkat studien är de som tillhör Q3 och Q4 (se bilaga 2). 
Respondenterna har angett de tre viktigaste egenskaperna vid köp av kläder generellt 
respektive jeans specifikt, men inte svarat fullständigt på följdfrågan där egenskaperna ska 
rangordnas. 16,3 procent har endast angett den egenskap som är allra viktigast på följdfrågan 
om klädköp, medan 11,6 procent av respondenterna inte har svarat alls. Vad gäller jeansköp 
är det 18,6 procent som enbart skrivit den viktigaste egenskapen, och 14,0 procent som inte 
svarat alls. I dessa fall har den nämnda egenskapen kodats som den viktigaste och de två 
resterande egenskaperna har kodats som bortfall, det vill säga 999.  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Källa: Webbansvarig på Nudie Jeans 2014-05-12 
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3.4.5 Om kodning 
 
Åldersgrupper har kodats och grupperats i sex olika kategorier bestående av: 15-25, 26-35, 
36-45, 46-55, 56-65 och 66-75 år. Svarsalternativet ”Vet ej” har i samtliga frågor, där detta 
alternativ finns med, kodats som ett eget värde och är därför ett fullständigt svar i denna 
undersökning.  
 
Vissa frågor i enkäten har öppna svarsalternativ där respondenterna ombads fylla i siffror. Vid 
kodning av Q3 och Q4 där respondenterna ska rangordna de tre viktigaste egenskaperna vid 
köp av kläder generellt, respektive jeans specifikt, har tre variabler lagts in per fråga 
(”Viktigaste egenskapen vid klädköp respektive jeansköp nr 1”, ”Viktigaste egenskapen vid 
klädköp respektive jeansköp nr 2” samt ”Viktigaste egenskapen vid klädköp respektive 
jeansköp nr 3”). Egenskaperna har vidare kodats med varsin siffra. 
 
I Q5 (se bilaga 2) redogörs fem olika påståenden där respondenterna har fyllt i hur pass väl 
dessa stämmer in på dem själva. Svarsalternativen har grupperats där ”Alltid” och ”Ofta” har 
kodats som 1 och ”Ibland, ”Sällan” och ”Aldrig” kategoriserats som 2. Fortsättningsvis har 
Q6, Q7 och Q10 (se bilaga 2) en femgradig likertskala där ”Instämmer inte alls/Stämmer inte 
alls” = 1, till ”Instämmer helt/Stämmer helt” = 5. Dessa alternativ har därefter grupperats och 
kodats där 1 till 3 = ”Instämmer inte alls/Stämmer inte alls”, samt 4 och 5 = ”Instämmer 
helt/Stämmer helt”. 
 
Kunskapsfrågorna i enkäten har kodats på olika sätt. För Q11 (se bilaga 2) registrerades sju 
olika variabler där samtliga kodades som ”Ja”= 0 och ”Nej” = 1. Anledningen till denna 
kodning är att respondenterna angav fler än en märkning/standard som de förknippar med 
etisk- och miljövänlig textilproduktion, vilket blev problematiskt att redovisa i en och samma 
variabel. I Q12 (se bilaga 2) har respondenterna endast angivit ett företag som de vet erbjuder 
kläder som tillverkats med hänsyn till miljö- och etik. Således har frågan kunnat registreras 
under en och samma variabel där varje företag kodats: ”Dressman”= 0, ”Levis”= 1, ”Jack & 
Jones”= 2, ”Whyred”= 3, ”Lee”= 4 och ”Crocker”= 5.  
 
Vidare innehåller enkäten ett flertal ”Ja/Nej”-frågor (Q1, Q2, Q8 och Q9). Dessa har kodats 
som ”Ja”= 0, ”Nej” = 1 och ”Vet ej” = 2. För Q13 har ”Kvinna” kodats som 0 och ”Man” som 
1.  
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4. Resultat  
 
I detta kapitel presenteras resultatet av vår datainsamling. Av de 350 enkäter som skickades ut 
uppgick svarsfrekvensen till 12,3 procent med ett bortfall på 87,7 procent. I följande 
sambandsanalyser studeras bland annat respondenternas uttalade omtanke om hållbarhet och 
deras faktiska agerande. 

4.1 Respondenters demografi 
 
I Tabell 1 framgår respondenternas fördelning av kön uppdelat på sex åldersgrupper (se 
avsnitt 3.4.5 för hantering av data). Som framgår nedan består större delen av svarsgruppen av 
män, och majoriteten är mellan åldrarna 26-45 år.  
 
Tabell	  1.	  Ålder	  och	  könsfördelning	  

 
Ålder 

Kön Totalt 

Kvinna Man 

 

15-25 4 5 9 

26-35 1 13 14 

36-45 5 9 14 

46-55 1 3 4 

56-65 1 0 1 

66-75 0 1 1 

 Totalt 12 31 43 
 
Som tabell 2 visar äger i princip alla (95,3 procent) av respondenterna ett par Nudiejeans, och 
endast 4,7 procent har svarat att de inte gör det. Eftersom de respondenter som vi undersökt är 
Nudie Jeans kunder, och jeansen är företagets signum, är detta resultat inte särskilt 
överraskande. 
 
Tabell	  2.	  Ägande	  av	  Nudiejeans	  

	  
 

 
 

 
 
 

  

 Frekvens Procent 

 

Ja 41 95,3 

Nej 
Vet ej 

2 
0 

4,7 
0,0 

Totalt 43 100,0 
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Vidare är det 88,4 procent av respondenterna som svarat att de äger ett klädesplagg som 
producerats med hänsyn till miljö och etik (tabell 3). Noterbart är att 11,6 procent har angett 
svarsalternativet ”Vet ej”. Dessa respondenter är antagligen inte medvetna om deras kläder är 
hållbart producerade, vilket exempelvis kan bero på att personen i fråga inte är insatt i ämnet 
”hållbarhet” och därför inte har den rätta förmågan att bedöma om ett klädesplagg är hållbart 
eller inte. 
 
Tabell	  3.	  Ägande	  av	  hållbart	  klädesplagg	  

 
 

 

 
 
	  

4.2 Avgörande faktorer vid köpbeslut 
 
I Q3 (se bilaga 2) bad vi respondenterna rangordna de tre viktigaste egenskaperna vid klädköp 
generellt (exklusive jeans). I tabell 4 framgår att en majoritet av respondenterna har svarat att 
”Passform” är den allra viktigaste egenskapen vid köp av kläder (30,2 procent). Inte långt 
därefter, med endast tre personer mindre, kommer egenskapen ”Design”. Noterbart är att 
denna faktor varken är den andra eller tredje viktigaste egenskapen vid klädköp (tabell 5 och 
6). Vidare visar resultatet ett bortfall på 11,6 procent vilket diskuteras i avsnitt 3.4.4. 
 
Tabell	  4.	  Viktigaste	  egenskaperna	  vid	  klädköp	  (nr	  1)	  

 Frekvens Procent 

 

Pris 
Kvalitet 

0 
8 

0,0 
18,6 

Färg 1 2,3 

Passform 13 30,2 

Design 10 23,3 

Producerat med hänsyn till miljö 
och etik 

3 7,0 

Komfort 1 2,3 

Varumärke 2 4,7 

Saknas 5 11,6 
Totalt 43 100,0 

 
  

 Frekvens Procent 

 

Ja 
Nej 

38 
0 

88,4 
0,0 

Vet ej 5 11,6 

Totalt 43 100,0 
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Tabellen nedan visar att den andra viktigaste faktorn vid klädköp generellt är ”Producerad 
med hänsyn till miljö- och etik” (20,9 procent). Dock är detta resultat inte helt övertygande då 
egenskapen endast har två fler svarande än ”Passform”. Vidare är bortfallet relativt stort (27,9 
procent), vilket kan ha påverkat resultatet på denna fråga.  
 
Tabell	  5.	  Viktigaste	  egenskaperna	  vid	  klädköp	  (nr	  2)	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den tredje viktigaste faktorn vid köp av kläder generellt uppges vara både ”Pris” och 
”Kvalitet” (tabell 6). Även i denna fråga kan vi utläsa att resultatet inte är särskilt övertygande 
då bortfallet är stort (27,9 procent). 
 
Tabell	  6.	  Viktigaste	  egenskaperna	  vid	  klädköp	  (nr	  3)	  

 Frekvens Procent 

 

Pris 8 18,6 

Kvalitet 
Färg 

8 
0 

18,6 
0,0 

Passform 3 6,9 

Design 4 9,3 

Producerad med hänsyn till 
miljö och etik 
Komfort 

6 
 

0 

14,0 
 

0,0 

Varumärke 2 4,7 

Saknas 12 27,9 
Totalt 43 100,0 

 
  

 Frekvens Procent 

 

Pris 5 11,6 

Kvalitet 
Färg 

5 
0 

11,6 
0,0 

Passform 7 16,3 

Design 2 4,7 

Producerad med hänsyn till 
miljö och etik 

9 20,9 

Komfort 2 4,7 

Varumärke 1 2,3 

Saknas 12 27,9 
Totalt 43 100,0 
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Tabell 7 visar resultatet för Q4 (se bilaga 2) där respondenterna ombads rangordna de tre 
viktigaste egenskaperna vid köp av jeans. Tydligt är att den allra viktigaste faktorn är 
”Passform” med 48,8 procent. Som visas nedan finns ett bortfall på 14 procent. 
 
Tabell	  7.	  Viktigaste	  egenskaperna	  vid	  jeansköp	  (nr	  1)	  

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Som framgår i tabell 8 visas resultatet för den andra viktigaste egenskapen vid köp av jeans. 
Precis som för tabell 5 visar resultatet att ”Producerade med hänsyn till miljö och etik” är den 
andra viktigaste faktorn med 18,7 procent. Resultatet är dock en aning spretigt då det endast 
skiljer 3 respondenter från både ”Pris” och ”Passform”. Även i denna fråga är bortfallet 
relativt stort (32,6 procent), vilket kan ha kommit att påverka resultatet av vår studie.  
 
Tabell	  8.	  Viktigaste	  egenskaperna	  vid	  jeansköp	  (nr	  2)	  

 Frekvens Procent 

 

Pris 5 11,6 

Kvalitet 2 4,7 

Tvätt 3 6,9 

Passform 5 11,6 

Design 4 9,3 

Producerade med hänsyn till 
miljö och etik 

8 18,7 

Komfort 1 2,3 

Varumärke 1 2,3 

Saknas 14 32,6 
Totalt 43 100,0 

 
  

 Frekvens Procent 

 

Pris 
Kvalitet 
Tvätt 

0 
5 
0 

0,0 
11,6 

0,0 

Passform 21 48,8 

Design 6 14,0 

Producerade med hänsyn till 
miljö och etik 
Komfort 

3 
 

0 

6,9 
 

0,0 

Varumärke 2 4,7 

Saknas 6 14,0 
 Totalt 43 100,0 
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Den tredje viktigaste faktorn vid köp av jeans är ”Kvalitet” (20,9 procent, tabell 9). Som kan 
utläsas i tabell 6 är denna egenskap den tredje viktigaste faktorn även vid klädköp generellt, 
tillsammans med ”Pris”. Resultatet indikerar således att priset på ett par jeans inte är lika 
viktigt som för övriga klädesplagg. I tabellen nedan visas även ett bortfall på 32,6 procent. 
 
Tabell	  9.	  Viktigaste	  egenskaperna	  vid	  jeansköp	  (nr	  3)	  

 Frekvens Procent 

 

Pris 5 11,6 

Kvalitet 
Tvätt 

9 
0 

20,9 
0,0 

Passform 3 6,9 

Design 4 9,3 

Producerade med hänsyn till 
miljö och etik 
Komfort 

6 
 

0 

14,0 
 

0,0 

Varumärke 2 4,7 

Saknas 14 32,6 
 Totalt 43 100,0 
	  

4.3 Grön konsumtion 
 
Respondenterna uppmanades att svara på om påståenden rörande gröna vanor stämde in på 
dem eller inte. Som vår studies analysmodell (se bilaga 1) visar är deras syfte att besvara om 
respondenterna är miljömedvetna i alla sina beteenden (primärt motiv) eller endast ett fåtal av 
dem (selektivt motiv).  
 
Som tabell 10 visar ser fördelningen olika ut beroende på vilket område av grön konsumtion 
som påståendet berör. Det är relativt få av de svarande som ”Alltid eller ofta” handlar 
secondhand (23,3 procent), medan 76,7 procent av dem har angivit att de ”Ibland, sällan eller 
aldrig” gör det (se avsnitt 3.4.5 för hantering av data). På påståendet ”Jag handlar återvunna 
produkter” har 18,6 procent svarat att de ”Alltid eller ofta” gör det, samtidigt som 76,7 
procent har svarat att de ”Ibland, sällan eller aldrig” handlar denna typ av produkter. 4,7 
procent har angett ”Vet ej” vilket kan antyda att dessa respondenter inte har vetskap om 
produkterna de handlar är återvunna eller inte. 
 
Frågans tredje påstående handlar om respondenterna köper ekologiska matvaror där hela 76,7 
procent har angivit att de ”Alltid eller ofta” gör det. Som framgår i tabell 10 är det samtidigt 
endast 23,3 procent som ”Ibland, sällan eller aldrig” gör det. Vidare visar resultatet att 44,2 
procent av de svarande ”Alltid eller ofta” handlar kläder som är hållbart producerade. 48,8 
procent svarade att de ”Ibland, sällan eller aldrig” handlar denna typ av kläder och 7 procent 
svarade ”Vet ej”. Orsaken till att somliga respondenter angett ”Vet ej” kan precis som för 
återvunna produkter bero på att de svarande inte är medvetna om de kläder de konsumerar är 
hållbara eller inte. Slutligen angav en majoritet av respondenterna (81,4 procent) att de ”Alltid 
eller ofta” källsorterar medan endast 16,3 procent svarade att de ”Ibland, sällan eller aldrig” 
gör det. Enbart en person svarade ”Vet ej”. 
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Tabell	  10.	  Gröna	  vanor	  

 Alltid eller ofta Ibland, sällan eller 
aldrig 

Vet ej Totalt 

Jag handlar 
secondhand  

23,3 % (10 st) 76,7 % (33 st) 0,0 % (0 st) 100,0 % (43 st) 

Jag handlar 
återvunna 
produkter 

18,6 % (8 st) 76,7 % (33 st) 4,7 % (2 st) 100,0 % (43 st) 

Jag handlar 
ekologiska 
matvaror 

76,7 % (33 st) 23,3 % (10 st) 0,0 % (0 st) 100,0 % (43 st) 

Jag handlar kläder 
som är hållbart 
producerade 

44,2 % (19 st) 48,8 % (21 st) 7,0 % (3 st) 100,0 % (43 st) 

Jag källsorterar 81,4 % (35 st) 16,3 % (7 st) 2,3 % (1 st) 100,0 % (43 st) 

 

4.4 Förmåga att konsumera grönt 
 
Som vi beskrivit i den teoretiska referensramen (avsnitt 2.2) påverkas en konsuments förmåga 
att utföra ett beteende av såväl möjligheter som personliga tillgångar. Under följande 
underrubriker (4.4.1 och 4.4.2) redovisar vi för studiens resultat uppdelat på dessa två 
områden. 

4.4.1 Möjligheter 
	  
För att undersöka respondenternas syn på deras möjligheter att konsumera grönt bad vi dem 
att på en femgradig skala ange till vilken grad de instämde på påståenden rörande detta ämne.  
Tabell 11 visar de svarandes åsikt huruvida marknaden erbjuder ett tillräckligt brett utbud av 
hållbara kläder för att de ska konsumera denna typ av varor. Som syns i tabellen anser större 
delen av respondenterna att utbudet inte är tillräckligt stort (83,7 procent) medan endast 9,3 
procent tycker att utbudet är tillfredsställande. 
 
Tabell	  11.	  Utbud	  av	  hållbara	  kläder	  

 Frekvens Procent 

 
Instämmer inte 36 83,7 

Instämmer 4 9,3 

Vet ej 3 7,0 
Totalt 43 100,0 
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Tabell 12 visar att 53,5 procent av de svarande inte tycker att företag framhäver hållbara 
kläders egenskaper tydligt nog, medan 34,9 procent anser det motsatta.  
 
Tabell	  12.	  Företag	  som	  erbjuder	  hållbara	  kläder	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

4.4.2 Personliga tillgångar 
 
För att undersöka respondenternas personliga tillgångar ställde vi frågor som testade deras 
kunskap om hållbara märkningar, och vilka företag som erbjuder hållbara kläder (Q11 och 
Q12, se bilaga 2). Tabell 13 visar vilka märkningar som de svarande förknippar med hållbar 
textilproduktion, där de korrekta alternativen är Fairtrade, Krav, Svanen och EU-blomman. 
Som syns har vi fått ett varierat resultat där 60,5 procent respektive 37,2 procent av 
respondenterna förknippar Fairtrade och Svanen med hållbar textilproduktion, medan endast 
20,9 procent av de svarande kopplar Krav till området. Vidare är det få av respondenterna 
som förknippar Greenpeace, Rainforest Alliance och WWF med hållbar textilproduktion, 
vilket även stämmer med det korrekta svaret. Som också kan avläsas i tabellen har frågan ett 
bortfall på 16,3 procent vilket diskuteras i avsnitt 3.4.4. 
 
Tabell	  13.	  Märkningar	  som	  förknippas	  med	  hållbar	  textilproduktion	  (i	  procent)	  

 Ja Nej 
 

Saknas 
 

Totalt 

Fairtrade 60,5 % (26 st) 23,2 % (10 st) 16,3 % (7 st) 100,0 % (43 st) 

Krav 20,9 % (9 st) 62,8 % (27 st) 16,3 % (7 st) 100,0 % (43 st) 

Greenpeace 9,3 % (4 st) 74,4 % (32 st) 16,3 % (7 st) 100,0 % (43 st) 

Svanen 37,2 % (16 st) 46,5 % (20 st) 16,3 % (7 st) 100,0 % (43 st) 

Rainforest 
Alliance 

14,0 % (6 st) 69,7 % (30 st) 16,3 % (7 st) 100,0 % (43 st) 

WWF 18,6 % (8 st) 65,1 % (28 st) 16,3 % (7 st) 100,0 % (43 st) 

EU-blomman 32,6 % (14 st) 51,1 % (22 st) 16,3 % (7 st) 100,0 % (43 st) 

 
  

 Frekvens Procent 

 
Instämmer inte 23 53,5 

Instämmer 15 34,9 

Vet ej 5 11,6 
Totalt 43 100,0 
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Tabell 14 berör frågan om vilka företag som erbjuder hållbara kläder. Av de nämnda 
företagen är det Levis, Lee och Crocker som gör det, medan Dressman, Jack & Jones och 
Whyred inte tillverkar hållbara klädkollektioner. Resultatet visar att de tre företag som angetts 
av respondenterna är Levis, Jack & Jones och Whyred. Märkbart är att varken Jack & Jones 
eller Whyred erbjuder kläder som tillverkats med hänsyn till miljö och etik, men trots detta är 
de två av tre företag som förknippas med hållbarhet. Som dock framgår i tabellen var det 
endast 18,7 procent svarande på frågan, och resultatet är därmed svårt att analysera vidare då 
frågan har fått alldeles för få svar. 
	  
Tabell	  14.	  Företag	  som	  erbjuder	  hållbara	  kläder	  

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
	  

4.5 Hållbarhet framför personliga behov 
 
För att studera om respondenterna prioriterar hållbarhet framför sina personliga behov ställde 
vi frågor om kostnad och tid (Q8 och Q9, se bilaga 2). Som tabell 15 och 16 visar kan en 
majoritet av de svarande tänka sig att både betala mer och lägga ner mer tid vid köp av 
hållbara kläder (86,0 respektive 72,1 procent).  
 
Tabell	  15.	  Kostnad	  

 
 
 
 
 
 
 

 
	  

Tabell	  16.	  Tid	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 Frekvens Procent 

 

Dressman 
Levis 

0 
4 

0,0 
9,3 

Jack & Jones 2 4,7 

Whyred 
Lee 
Crocker 

2 
0 
0 

4,7 
0,0 
0,0 

Saknas 35 81,3 
Totalt 43 100,0 

 Frekvens Procent 

 

Ja 37 86,0 

Nej 4 9,3 

Vet ej 2 4,7 

Totalt 43 100,0 

 Frekvens Procent 

 

Ja 31 72,1 

Nej 8 18,6 

Vet ej 4 9,3 

Totalt 43 100,0 
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4.6 Attityder 
 
För att undersöka respondenternas attityder till hållbart mode bad vid dem ange hur väl fyra 
olika påståenden stämde in på dem själva (se avsnitt 3.4.5 för hantering av data). Tabell 17 
visar att 88,4 procent uppskattar kläder som är hållbart tillverkade. Vidare är det 81,4 procent 
av de svarande som föredrar klädvarumärken som arbetar med miljö och etik framför företag 
som inte gör det. I samma tabell visas att 81,4 procent uppskattar kläder med hållbara 
egenskaper och föredrar dem framför kläder som inte tillverkats med hänsyn till miljö och 
etik. Vad som däremot är märkbart är att en majoritet av de svarande (41,9 procent) inte 
tycker att hållbara kläder är estetiskt tilltalande. 
 
Tabell	  17.	  Attityder	  till	  hållbart	  mode	  

 Stämmer inte Stämmer Vet ej Totalt 

Jag uppskattar kläder 
som är hållbart tillverkade 
 

11,6 % (5 st) 
 

88,4 % (38 st) 
 

0,0 % (0 st) 
 

100,0 % (43 st) 
 

Jag föredrar klädföretag 
som aktivt arbetar med 
hållbarhet 

18,6 % (8 st) 
 
 

81,4 % (35 st) 
 

0,0 % (0 st) 
 

100,0 % (43 st) 
 

Jag föredrar kläder som 
har hållbara egenskaper 
framför kläder som inte 
har det 

16,3 % (7 st) 
 

81,4 % (35 st)  
 

2,3 % (1 st) 
 

100,0 % (43 st) 
 

Jag tycker hållbara kläder 
är estetiskt tilltalande 

41,9 % (18 st)  
 

34,8 % (15 st) 23,3 % (10 st) 100,0 % (43 st) 
 

	  

4.7 Livsstil 
 
En teoretisk utgångspunkt för vår studie är att människor kan välja att konsumera en viss typ 
av varor för att på så vis förmedla en specifik livsstil. För att studera våra respondenters 
inställning till detta bad vi dem besvara hur väl påståendet ”Jag väljer kläder som jag tycker 
förmedlar min livsstil” stämde in på dem. Tabell 18 visar att 72,1 procent av de svarande höll 
med om påståendet medan 25,6 procent inte gjorde det. Det var endast en respondent (2,3 
procent) som svarade ”Vet ej”.  
 
Tabell	  18.	  Jag	  väljer	  kläder	  som	  förmedlar	  min	  livsstil	  

 
 

 
 

 
	  

	  
	    

 Frekvens Procent 

 

Stämmer inte 11 25,6 

Stämmer 31 72,1 

Vet ej 1 2,3 

Totalt 43 100,0 
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4.8 Analys av gapet mellan uttalad omtanke och faktiskt agerande 
	  
I resultaten ovan kan vi utläsa att respondenternas allmänna inställning till hållbara produkter 
är huvudsakligen positiv. Men för att djupare analysera vårt resultat och få kunskap om hur 
gapet mellan uttalad omtanke om hållbarhet och faktiskt agerande ser ut, har vi testat 
samband mellan variabeln ”Jag handlar kläder som är producerade med hänsyn till miljö och 
etik” samt fyra andra variabler (se följande tabeller).  
 
I tabell 19 har vi valt att endast analysera de respondenter som svarat att de föredrar kläder 
som producerats med hänsyn till miljö och etik (de övriga svaren har således sorterats bort i 
SPSS). Vi har därefter testat denna variabel gentemot ”Jag handlar kläder som är producerade 
med hänsyn till miljö och etik” för att se sambandet mellan dem. Som tabellen visar är det 
endast 51,4 procent av respondenterna som uppgett att de föredrar kläder med hållbara 
egenskaper som även alltid eller ofta handlar denna typ av produkter. Vidare är det 42,9 
procent av dem som ibland, sällan eller aldrig handlar hållbara kläder. 
 
Tabell	  19.	  Sambandsanalys	  (i	  procent)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 

 
  

 
Jag handlar hållbara kläder 

 
% inom Jag föredrar kläder med 

hållbara egenskaper 
Alltid eller ofta 51,4  

Ibland, sällan eller aldrig 42,9  

Vet ej 5,7  

Totalt 100,0  
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Tabell 20 visar sambandet mellan ”Jag handlar kläder som är producerade med hänsyn till 
miljö och etik” och ”Utbudet av kläder som är tillverkade med hänsyn till miljö och etik är 
tillräckligt för att jag ska köpa plagg med dessa egenskaper”. Tabellen visar andelen svarande 
(i procent) inom respektive variabel – till exempel är det 44,4 procent av de som inte tycker 
att utbudet av hållbara kläder är tillräckligt som dock alltid eller ofta handlar hållbara kläder. 
Tabellen visar även att 90,5 procent av de som ibland, sällan eller aldrig handlar hållbara 
kläder också tycker att utbudet inte är tillräckligt stort.  
	  
Tabell	  20.	  Sambandsanalys	  (i	  procent)	  

	  
	  
	  
	  
	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 

 
 
 
	   	  

Jag handlar 
hållbara 
kläder 

  Utbudet av hållbara kläder är tillräckligt 
för att jag ska konsumera denna typ av 

varor 

 

  Instämmer 
inte 

Instämmer Vet ej 

Alltid eller ofta % inom Jag 
handlar 
hållbara kläder 

84,2  15,8  0,0  

 % inom 
Utbudet av 
hållbara kläder 
är tillräckligt 

44,4  75,0  0,0  

Ibland, sällan 
eller aldrig 

% inom Jag 
handlar 
hållbara kläder 

90,5  0,0  9,5  

 % inom 
Utbudet av 
hållbara kläder 
är tillräckligt 

52,8  0,0  66,7  

Vet ej % inom Jag 
handlar 
hållbara kläder 

33,3  33,3  33,3  

 % inom 
Utbudet av 
hållbara kläder 
är tillräckligt 

2,8  25,0  33,3   
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I följande tabell (21) visas sambandet mellan ”Jag handlar kläder som är producerade med 
hänsyn till miljö och etik” och ”Jag kan tänka mig att betala mer för kläder som är tillverkade 
med hänsyn till miljö och etik”. Märkbart är att av de respondenter som uttrycker att de kan 
tänka sig att betala mer för hållbara kläder är det endast 51,4 procent som alltid eller ofta 
handlar hållbara kläder (och 45,9 procent som ibland, sällan eller aldrig gör det).  
	  
Tabell	  21.	  Sambandsanalys	  (i	  procent)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	   	  

Jag handlar 
hållbara 
kläder 

  Jag kan tänka mig att betala mer för 
hållbara kläder 

 

  Ja Nej Vet ej 

Alltid eller ofta % inom Jag 
handlar 
hållbara kläder 

100,0  0,0  0,0  

 % inom Jag 
kan tänka mig 
att betala mer 
för hållbara 
kläder 

51,4  0,0  0,0  

Ibland, sällan 
eller aldrig 

% inom Jag 
handlar 
hållbara kläder 

81,0  9,5  9,5  

 % inom Jag 
kan tänka mig 
att betala mer 
för hållbara 
kläder 

45,9  50,0  100,0  

Vet ej % inom Jag 
handlar 
hållbara kläder 

33,3  66,7  0,0  

 % inom Jag 
kan tänka mig 
att betala mer 
för hållbara 
kläder 

2,7  50,0  0,0  
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Tabell 22 visar sambandet mellan ”Jag handlar kläder som är producerade med hänsyn till 
miljö och etik” och ”Jag kan tänka mig att lägga ner mer tid vid köp av kläder som tillverkats 
med hänsyn till miljö och etik”. Precis som i tabell 21 är det också här en stor andel 
respondenter (45,2 procent) som svarat att de kan tänka sig att lägga ner mer tid på köp av 
hållbara kläder, men som dock ibland, sällan eller aldrig köper hållbara kläder. Samtidigt är 
det 54,8 procent av de som kan tänka sig att lägga ner med tid på köp av hållbara kläder som 
även alltid eller ofta handlar hållbara kläder.  
 
Tabell	  22.	  Sambandsanalys	  (i	  procent)	  

 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Jag handlar 
hållbara 
kläder 

  Jag kan tänka mig att lägga ner mer tid 
på köp av hållbara kläder 

 

  Ja Nej Vet ej 

Alltid eller ofta % inom Jag 
handlar 
hållbara kläder 

89,5  5,3  5,3  

 % inom Jag 
kan tänka mig 
att lägga ner 
mer tid på köp 
av hållbara 
kläder 

54,8  12,5  25,0  

Ibland, sällan 
eller aldrig 

% inom Jag 
handlar 
hållbara kläder 

66,7  23,8  9,5  

 % inom Jag 
kan tänka mig 
att lägga ner 
mer tid på köp 
av hållbara 
kläder 

45,2  62,5  50,0  

Vet ej % inom Jag 
handlar 
hållbara kläder 

0,0  66,7  33,3  

 % inom Jag 
kan tänka mig 
att lägga ner 
mer tid på köp 
av hållbara 
kläder 

0,0  25,0  25,0  
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5. Diskussion 
 
I detta kapitel tolkar och diskuterar vi vårt resultat i förhållande till tidigare forskning om 
gapet mellan konsumenters uttalade omtanke om hållbarhet och deras faktiska ageranden. Vi 
diskuterar även om hållbarhet spelar en avgörande roll i respondenternas köpbeslut. 

5.1 Avgörande faktorer vid köpbeslut 
	  
En viktig del i vår studie var att undersöka vilka egenskaper respondenterna prioriterar vid 
köp av kläder i allmänhet, samt jeans specifikt. Som tidigare framgår (se avsnitt 1.1) är Nudie 
Jeans ett företag som erbjuder hela sin jeanskollektion i 100 procent ekologisk bomull. 
Företaget är dock frågande till om det är just denna egenskap som kunderna prioriterar när de 
köper ett par jeans, eller om det finns andra faktorer som spelar större roll. Resultatet av Q3 
och Q4 i vår studie (se bilaga 2) motsäger Carrigans (2001) och Boulstridges et. al (2000) 
resultat: det vill säga att hållbarhet inte är den avgörande faktorn i konsumenters köpbeslut 
utan istället pris, kvalitet, design och varumärkeskännedom. Författarna menar att 
konsumenter prioriterar personliga behov framför miljöns och samhällets. Vår studie 
indikerar dock att ”Producerad med hänsyn till miljö och etik” är den andra viktigaste 
egenskapen vid både köp av kläder i allmänhet och jeans specifikt (se tabell 5 och 8). 
Förklaringen till detta resultat kan vara att Nudie Jeans är ett företag som aktivt arbetar med 
miljö och etik, och att deras kunder förväntas ha en positiv inställning till, och agerande 
gentemot hållbarhet. 

5.2 Livsstil och identitet 
	  
I tabell 4 till 9 kan vi utläsa att varumärket har en förvånansvärt liten påverkan på 
respondenternas köpbeslut. En teoretisk utgångspunkt för vår studie är att ett varumärke 
påverkar en persons image och status, och att man använder varumärket som hjälp för att 
forma sin identitet (Evans et.al. 2008. s 146). Eftersom få svarande angav ”Varumärke” som 
en viktig egenskap vid köpbeslutet kan vi dock konstatera att respondenterna anser att andra 
faktorer är mer avgörande. Däremot visar de svarande tydligt att de väljer kläder som de 
tycker förmedlar sin livsstil (tabell 18). Som vi tidigare framhållit har identitetsbildning en 
tydlig koppling till konsumtion där klädval signalerar ett visst levnadssätt (Bond, 2002. s 
149). Nudie Jeans uttrycker själva att de erbjuder mer än bara jeans: varumärket förmedlar ett 
sätt att tänka och leva. Således kan företagets kunder förväntas ha en viss livsstil där 
hållbarhet är en del av den.  

5.3 Motiv till köp & grön konsumtion 
 
Som resultatet av vår undersökning visar (tabell 10) är det få av respondenterna som handlar 
secondhand, återvunna produkter, ekologiska matvaror, hållbara kläder och källsorterar. De 
svarande stämmer således inte in på Haanpääs (2007) definition av gröna konsumenter. 
Hållbarhet är dessutom inte respondenternas primära motiv vid köpbeslutet, utan snarare som 
Moisander (2007) menar selektiva. En majoritet har angett att de handlar ekologiska matvaror 
och källsorterar, medan färre uppgett att de handlar secondhand, återvunna produkter och 
hållbara kläder. Det är således få respondenter som ger uttryck för att ha ett holistiskt 
konsumtionsbeteende där hållbarhet genomsyrar personens alla beteenden.  
 
För att mäta respondenternas personliga tillgångar frågade vi om deras kunskap kring 
hållbarhet. Tabell 13 visar att Fairtrade är den enda märkning som en majoritet av de svarande 
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förknippar med hållbar textilproduktion (60,5 procent), medan de resterande ”rätta” svaren 
har en lägre svarsfrekvens på ”Ja-sidan”. Detta indikerar att respondenterna inte har en 
tillräckligt stor kunskap för att kunna konsumera hållbart, och styrker således Sydsvenskans 
påstående (2013) om att konsumenter anser att det är svårt att avgöra om ett klädesplagg är 
miljövänligt eller inte. Samtidigt har de flesta respondenter uteslutit Greenpeace, Rainforest 
Alliance och WWF från märkningar som förknippas med hållbar textilproduktion, vilket är 
korrekt. För att vidare undersöka respondenternas kunskap om hållbarhet ställde vi Q12 (se 
bilaga 2). Som vi påpekade i metodkapitlet har denna fråga tyvärr ett stort bortfall, 79,1 
procent, (se avsnitt 3.4.4) och vi kommer därför inte använda oss av dess resultat i vår analys. 
 
För att undersöka respondenternas förmåga att utföra ett hållbart beteende bad vi dem svara 
på Q6 och Q7 (se bilaga 2). För att konsumenter ska kunna vara hållbara i sina köpbeslut 
krävs det att marknaden erbjuder ett tillfredsställande utbud av hållbara kläder, samt tydligt 
marknadsför dessa. Vår undersökning antyder dock att situationen inte är sådan. 83,7 procent 
av de svarande anser att utbudet av hållbara kläder inte är tillräckligt stort för att de ska kunna 
konsumera denna typ av varor (tabell 11), och 53,5 procent tycker att företag inte framhäver 
hållbara kläders kvaliteter tillräckligt mycket (tabell 12). Detta pekar på att de modeföretag 
som idag arbetar med hållbara klädkollektioner bör utveckla sin marknadsföring och tydligare 
förmedla dessa kollektioners positiva egenskaper. 
 
Moisanders modell (2007) över hur ett beteende uppstår kräver att motiv finns, och även den 
rätta förmågan. Som vår undersökning dock antyder har konsumenter varken de rätta 
personliga tillgångarna eller möjligheterna för att agera hållbart, och beteendet kan därmed 
inte genomföras. Detta kan vara en av orsakerna till det gap som sägs existera mellan uttalad 
omtanke om hållbarhet och faktiskt agerande: motiven och engagemanget finns, men 
förmågan är inte tillräcklig. 

5.4 Hållbarhet framför personliga behov 
	  
I vår studie har vi undersökt om respondenterna kan tänka sig att betala mer för, samt lägga 
ner mer tid vid köp av hållbara kläder. Båda frågorna visade ett övervägande positivt svar där 
86,0 respektive 72,1 procent svarade ja. Detta resultat visar sig annorlunda mot vad som tas 
upp i Chans et.al (2012) litteraturgenomgång, som beskriver att om konsumenten tvingas göra 
personliga uppoffringar (som till exempel betala ett högre pris) är det ovanligt att man väljer 
en hållbar produkt framför en icke-hållbar. Vårt resultat indikerar därmed att varken pris eller 
tid är ett hinder i beslutsprocessen vid köp av hållbara kläder. Detta invänder mot Youngs 
et.al teori (2010) som menar att konsumenter idag inte är beredda att betala mer för en hållbar 
produkt än en icke-hållbar.  
 
När vi dock jämförde variablerna ”Jag handlar hållbara kläder” och ”Jag kan tänka mig att 
betala mer för hållbara kläder” respektive ”Jag kan tänka mig att lägga ner mer tid på köp av 
hållbara kläder” ser vi ett motsägande resultat. Endast 51,4 procent av de som svarat att de 
kan betala mer för hållbara kläder handlar denna typ av varor alltid eller ofta. Samtidigt är det 
54,8 procent av de som menar att de kan lägga ner mer tid på köp av hållbara kläder som 
alltid eller ofta köper det. Detta antyder att respondenterna uttrycker en vilja att lägga ner mer 
tid och pengar på köp av hållbara kläder, och därmed prioritera hållbarhet framför sina 
personliga behov. Däremot är det få som faktiskt köper kläder med dessa egenskaper.  
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5.5 Attityder 
 
Solomon (2013. s 274) förklarar att en attityd kan mätas med hjälp av ABC-modellen där 
attityden delas in i tre olika komponenter: känsla, beteende och uppfattning. För att mäta 
respondenternas uppfattning om hållbara kläder ställde vi följande tre påståenden: ”Jag 
föredrar klädvarumärken som aktivt arbetar med miljö och etik, framför klädvarumärken som 
inte gör det.”, ”Jag föredrar kläder som har etiska- och miljövänliga egenskaper, framför 
kläder som inte har det.” och ”Jag tycker att kläder som tillverkats med hänsyn till miljö och 
etik är estetiskt tilltalande.”. Som tabell 17 visar var det 81,4 procent av de svarande som höll 
med om de första två påståendena. Vidare var det endast var 34,8 procent som stämde in på 
att hållbara kläder är estetiskt tilltalande. Detta problem kan vi även se i Niinmäkis studie 
(2010) som visar att producenter, designers och återförsäljare inte är medvetna om vad 
klädkonsumenter efterfrågar inom hållbart mode och att detta är orsaken till det nuvarande 
gapet mellan konsumenters uttalade omtanke om hållbarhet och faktiska ageranden. 
 
Nästa steg i ABC-modellen är konsumentens känsla gentemot hållbara kläder. För att mäta 
detta formulerade vi påståendet ”Jag uppskattar kläder som tillverkats med hänsyn till miljö 
och etik”. Som tabell 17 visar var det 88,4 procent av de svarande som stämde in på detta 
påstående. Detta resultat är inte alltför överraskande. Då vårt urval bestod av Nudie Jeans 
kunder kan de förväntas ha en positiv känsla för hållbara kläder. Likaså kan även många 
andra människor ha det, hållbarhet är ett aktuellt ämne som allt fler engagerar sig i.  
 
Sista steget för att skapa en attityd är beteendet. Som studiens analysmodell visar (se bilaga 1) 
är indikatorn för detta att respondenten köper hållbara kläder. I tabell 10 kan vi se att 44,2 
procent av de svarande angett att de alltid eller ofta handlar kläder som är hållbart 
producerade, medan 48,8 procent av dem ibland, sällan eller aldrig gör det. Resultatet är 
således relativt varierande. Vi kan dock poängtera att mindre än hälften av respondenterna 
handlar hållbara kläder regelbundet. Således finns den rätta känslan och uppfattningen av 
hållbarhet för att beteendet ska uppstå, men resultatet av vår studie antyder att respondenterna 
inte agerar efter det. 
 
Vår sambandsanalys (tabell 19) mellan variablerna ”Jag handlar hållbara kläder” och ”Jag 
föredrar kläder med hållbara egenskaper” visar att endast hälften (51,4 procent) av de som 
angett att de föredrar kläder med hållbara egenskaper alltid eller ofta handlar dessa. Vidare är 
det 42,9 procent av de som uttrycker sig föredra hållbara kläder som ibland, sällan eller aldrig 
köper det. Detta resultat styrker tidigare teorier om det existerande gapet mellan 
konsumenters uttalade omtanke om hållbarhet och faktiskt agerande. Uppenbarligen 
uppskattar respondenterna klädföretag som aktivt arbetar med hållbarhet och kläder med 
etiska- och miljövänliga egenskaper, men det är fortfarande något som saknas för att en 
majoritet ska utföra själva beteendet.  
 
Tabell 20 visar att 90,5 procent av de som ibland, sällan eller aldrig handlar hållbara kläder 
också tycker att utbudet inte är tillräckligt stort. Resultatet tyder på att man som konsument 
har färre val när det kommer till att handla hållbara kläder även om man har en vilja till att 
handla det. Om konsumenter som inte handlar hållbara kläder särskilt ofta faktiskt ska börja 
göra det, bör företagen också erbjuda ett större utbud. Vår studie kan här kopplas till 
Niinimäkis teori (2010) om att det bristande utbud som idag existerar på klädmarknaden är en 
förklaring till det existerande gapet mellan uttalad omtanke om hållbarhet och faktiskt 
agerande. 
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Vidare visar tabell 20 att 84,2 procent av respondenterna som angett att de alltid eller ofta 
handlar hållbara kläder inte tycker att utbudet är tillräckligt. Detta antyder trots allt att det 
finns en positiv inställning till, och ett engagemang i hållbarhet. Möjligtvis kan detta bero på 
att urvalet består av Nudie Jeans kunder som kan förväntas ha en mer positiv inställning till 
området än andra mer ”generella” klädkonsumenter. Respondenterna kanske prioriterar 
hållbara egenskaper framför estetiska, och konsumerar därefter.  
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6. Slutsats 
 
Precis som tidigare forskning har även vi kommit fram till att det finns en positiv attityd till 
hållbarhet hos dagens klädkonsumenter. Respondenterna i vår studie visar även en vilja att 
konsumera hållbart mode. Detta framgår i vårt resultat som tyder på att de svarande kan tänka 
sig att lägga ner både mer tid och pengar på köp av denna typ av produkter. Vidare indikerar 
vår studie att ”Producerad med hänsyn till miljö och etik” är den andra viktigaste egenskapen 
vid köp av både kläder i allmänhet och jeans specifikt. Därmed visar de svarande att de 
prioriterar hållbarhet framför sina personliga behov, vilket också pekar på att hållbarhet 
faktiskt har en avgörande roll i klädkonsumenters köpbeslut. Orsaken till detta resultat kan 
dock diskuteras. Eftersom vårt urval består av Nudie Jeans kunder som förväntas ha en positiv 
inställning till hållbarhet kan deras prioritering vid klädköp se annorlunda ut mot andra mer 
”generella” klädkonsumenter. Således pekar vår studie indirekt på att Nudie Jeans kunder 
faktiskt är miljömedvetna.  
 
Trots denna positiva inställning till hållbarhet visar vår studie att mindre än hälften av 
respondenterna faktiskt handlar hållbara kläder. Detta styrker tidigare forskning som menar 
att det finns ett gap mellan konsumenters uttalade omtanke om hållbarhet och faktiska 
ageranden. Anledningen till varför detta gap existerar har diskuterats tidigare, och vår studie 
indikerar att det finns ett par olika orsaker. Hela 90,5 procent av de svarande som ibland, 
sällan eller aldrig konsumerar hållbara kläder tycker också att utbudet inte är tillräckligt stort, 
och nästan hälften av de svarande tycker inte att kläder som tillverkats med hänsyn till miljö 
och etik är estetiskt tilltalande. Trots att vårt urval förväntas ha en mer positiv inställning till 
miljö och etik än andra klädkonsumenter och ett mer hållbart beteende, finns det således ett 
gap mellan uttalad omtanke och faktiskt agerande även inom detta segment.  
 
Vår undersökning pekar på att marknaden inte erbjuder ett tillfredställande utbud av hållbara 
kläder, både vad gäller mängd och estetik. Dagens klädkonsumenter blir alltmer medvetna om 
sin egen påverkan på miljön och samhället, och de ställer också högre krav på transparens hos 
modeföretagen. Det talas om att hållbarhet är en så kallad megatrend, vilket även lett till att 
CSR blivit en stor del av klädbranschen. Trots detta antyder vår studie att marknadens utbud 
inte uppfyller det konsumenterna efterfrågar. Existerande klädföretag måste uppenbarligen 
arbeta på att få en bättre förståelse för vad deras kunder söker, och därefter utveckla 
klädkollektioner som stämmer in på detta. 
 
Som vi diskuterat i föregående kapitel antyder vår studie att respondenterna inte är gröna 
konsumenter då hållbarhet inte är det primära motivet vid deras köpbeslut. En majoritet av de 
svarande källsorterar och konsumerar ekologiska matvaror, medan det är få som även handlar 
secondhand, återvunna produkter och hållbara kläder. Vad som dock kan diskuteras är 
huruvida respondenterna betraktar konsumtion av dessa varor (secondhand, återvunna 
produkter och hållbara kläder) som en del av ett hållbart beteende. Möjligen anser de att 
källsortering och konsumtion av ekologiska matvaror är tillräckligt för att de ska betrakta sig 
själva som miljömedvetna. Om så är fallet måste uppenbarligen människors kunskap om 
deras egen påverkan utvecklas. Dagens konsumenter måste informeras om att deras 
individuella klädval påverkar den miljö och det samhälle vi lever i.  
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6.1 Vidare forskning 
	  
I föregående kapitel konstaterar vi att respondenterna uttrycker sig ha den rätta känslan och 
uppfattningen för att kunna agera hållbart, vad som dock saknas är själva beteendet. Många 
uttrycker ett engagemang och intresse för miljö och etik, medan färre tar hänsyn till det i sina 
konsumtionsvanor. Detta hoppas och tror vi kommer att förändras i framtiden. I och med att 
hållbarhet blir alltmer uppmärksammat ställer också samhället högre krav. Idag är det många 
som handlar ekologiska matvaror och om tio år är det kanske lika många som konsumerar 
hållbara kläder. Just därför anser vi att det vore intressant att undersöka om en liknande studie 
som vår visar samma resultat i framtiden. Eftersom CSR-arbetet blir allt viktigare inom 
modebranschen och konsumenter ställer högre krav på dagens klädföretag, kanske gapet 
mellan uttalad omtanke om hållbarhet och faktiskt agerande kommer att se annorlunda ut i 
framtiden. Om modeföretagen arbetar på att utveckla sitt hållbara sortiment och därmed 
uppfyller kundernas efterfrågan kan det möjligtvis vara fler som faktiskt konsumerar hållbara 
kläder, och på så vis kan gapet bli mindre. 
 
Vidare anser vi att det vore intressant att göra en jämförelse mellan Nudie Jeans kunder och 
mer generella klädkonsumenters attityder och agerande gentemot hållbarhet. Hur skulle då 
gapet se ut, och vilka faktorer skulle kunna förklara det? Möjligtvis hade undersökningen 
visat på andra eller fler faktorer än de vi kommit fram till i vår studie.  

6.2 Avslutande reflektion 
	  
Som vi tidigare konstaterat är hållbarhet ett aktuellt ämne, inte minst inom klädbranschen. 
Trots detta har vi haft problem att få in svar från de individer som vår enkät skickades ut till. 
Vi anser själva att 43 svar av ca 350 möjliga är en låg svarsfrekvens och ställer oss undrande 
till vad detta kan bero på. Möjligtvis är det inte ämnet i sig som är ointressant, utan snarare att 
tidsbristen hos de svarande kan ha spelat in. Trots en relativt låg svarsfrekvens får dock vår 
studie stöd från tidigare forskning och vi anser därför att vårt resultat är trovärdigt. Vi tycker 
att vi har kommit fram till en intressant slutsats som många modeföretag bör beakta.  
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Bilagor 
Analysmodell 
	  

Begrepp Indikatorer Enkätfrågor 
Grön konsument  Handlar secondhand, återvunna 

produkter, ekologiska matvaror, 
hållbara kläder och källsorterar.   

Q2, Q5 
 
 
 

Selektivt beteende Engagerar sig enbart i ett 
specifikt beteende t.ex. 
källsorterar eller handlar 
ekologiska matvaror.  

Q5 
 
 
 

Prioriterar personliga behov 
framför hållbarhet 

Köper jeans/kläder pga. dess 
pris, kvalitet, design, 
varumärke, passform, komfort 
och/eller färg. 

Q3, Q4 

Prioriterar hållbara 
egenskaper framför 
personliga behov 
 

Är beredda att betala ett högre 
pris för ett hållbart klädesplagg  

Q8 

Prioriterar hållbara 
egenskaper framför 
personliga behov 

Är beredda att lägga ner mer tid 
på köpprocessen för ett hållbart 
klädesplagg 

Q9 

Förmåga (personlig tillgång) Har kunskap om 
märkningar/standarder som 
förknippas med hållbar 
textilproduktion 

Q11 
 
 
 

Förmåga (personlig tillgång) Har kunskap om företag som 
erbjuder hållbara kläder 

Q12 

Förmåga (möjligheter) Anser att marknadens utbud av 
hållbara kläder är tillräckligt  

Q6 

Förmåga (möjligheter) Anser att de företag som 
erbjuder hållbara kläder tydligt 
informerar om dessa 

Q7 

Känsla  Köper hållbara kläder för att 
man har en positiv känsla för 
produkten 

Q10 

Beteende Köper hållbara kläder  Q5 

Uppfattning Har en positiv uppfattning av 
hållbara kläder 

Q10 

	  
	   	  



 
	  

45 

Enkätundersökning 
 
Hållbar konsumtion 
	  

Hej, 
 

Vi är två textilekonomer som skriver vårt examensarbete inom området hållbart köpbeteende. 
Vi samarbetar med det svenska klädföretaget Nudie Jeans för att undersöka hur Du, Nudie 
Jeans kund, konsumerar kläder, och vad Du värderar vid klädköp. Enkäten är anonym, och 
tar ca 5 minuter att fylla i. Ditt bidrag är viktigt för både oss och Nudie Jeans och vi skulle 
därför uppskatta om Du vill ta Dig tid att svara på våra frågor! Har Du några funderingar 

kring enkäten finns våra kontaktuppgifter i slutet av formuläret. 
 

Stort tack för hjälpen! 
 

Agnes Andrén Forsberg & Ida Sjöberg 
 
1. Äger Du ett par Nudiejeans? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej  

 
2. Äger Du ett klädesplagg som är producerat med hänsyn till miljö och etik? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
3. Vilka anser Du är de tre viktigaste egenskaperna vid klädköp (exklusive 
jeans)? 

o Pris 
o Kvalitet 
o Färg 
o Passform 
o Design 
o Producerad med hänsyn till miljö och etik 
o Komfort 
o Varumärke 
o Övrigt: _________________ 

 
Vänligen rangordna de tre valda egenskaperna, där den första egenskapen är 
viktigast.  
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4. Vilka anser Du är de tre viktigaste egenskaperna vid köp av jeans? 
o Pris 
o Kvalitet 
o Tvätt 
o Passform 
o Design 
o Producerad med hänsyn till miljö och etik 
o Komfort 
o Varumärke 
o Övrigt: ___________________ 

 
Vänligen rangordna de tre valda egenskaperna, där den första egenskapen är 
viktigast.  
 
 
 
5. Stämmer följande påståenden in på Dig? 
 
Jag handlar secondhand (inklusive kläder och inredning) 
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej 
 
Jag handlar återvunna produkter  
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej 
 
Jag handlar ekologiska matvaror 
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej 
 
Jag handlar kläder som är producerade med hänsyn till miljö och etik 
Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej 
 
6. Utbudet av kläder som är tillverkade med hänsyn till miljö och etik är 
tillräckligt för att Jag ska köpa plagg med dessa egenskaper.  
Kryssa för ett av alternativen där 1 är instämmer inte alls, och 5 är instämmer helt. 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o Vet ej 

 
7. Företag som erbjuder kläder med etiska- och miljövänliga egenskaper 
framhäver tydligt dessa kvaliteter.  
Kryssa för ett av alternativen där 1 är instämmer inte alls, och 5 är instämmer helt. 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o Vet ej 
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8. Kan Du tänka Dig att betala mer för kläder som tillverkats med hänsyn till 
miljö och etik, än kläder som inte gjorts det? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
9. Kan Du tänka Dig att lägga ner mer tid vid köp av kläder som tillverkats med 
hänsyn till miljö och etik, än kläder som inte gjorts det? 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
10. Kryssa för hur pass väl följande påståenden stämmer in på Dig, där 1 är 
stämmer inte alls och 5 är stämmer helt.  
 
Jag uppskattar kläder som tillverkats med hänsyn till miljö och etik 
1 2 3 4 5 Vet ej 
 
Jag föredrar klädvarumärken som aktivt arbetar med miljö och etik, framför 
klädvarumärken som inte gör det 
1 2 3 4 5 Vet ej 
 
Jag föredrar kläder som har etiska- och miljövänliga egenskaper, framför kläder som 
inte har det 
1 2 3 4 5 Vet ej 
 
Jag tycker att kläder som tillverkats med hänsyn till miljö och etik är estetiskt 
tilltalande 
1 2 3 4 5 Vet ej 
 
Jag väljer kläder som jag tycker förmedlar min livsstil 
1 2 3 4 5 Vet ej 
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11. Ange de märkningar/standarder (1-7) som Du förknippar med etisk- och 
miljövänlig textilproduktion.  
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Ange de företag (1-6) som Du vet erbjuder kläder som tillverkats med hänsyn 
till miljö och etik.  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
13. Är Du: 

o Kvinna 
o Man 

 
14. Hur gammal är Du? 
      
      _________________ 
 
	  

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 

1. 2. 
	  

3. 

4. 5. 6.	  


