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Förord 

Denna uppsats är skriven på kandidatnivå inom textil produktutveckling och entreprenörskap 

vid Textilhögskolan i Borås under vårterminen 2014. Studien fokuserar på den unga kundens 

syn på ekologiska klädesplagg samt vad den unga kunden idag värderar högst vid köp av 

kläder. Genom denna studie har vi fått en djupare insikt i den unga kundens sätt att se på 

ekologiska kläder samt deras åsikter om dagens utbud av miljövänliga klädesplagg. Vi har 

under arbetets gång även fått en större förståelse för den textila värdekedjans påverkan på 

miljön samt en uppfattning om hur konsumentbeteende påverkar företags marknadsföring. 

!
Vi vill tacka vår handledare Ulla Ranglin samt vår examinator Åsa Haggren för stöd och 

bidrag med kunskap och erfarenheter under arbetets gång. Slutligen vill vi även tacka alla 

som deltagit i vår kundundersökning som hjälpt oss få de svar vi sökte. 

!
Lina Granström och Billy Nord 

Maj 2014 
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Abstract 

In the corporate world today there is a trend among companies to promote their brand in a 

way that make them seem eco-friendly. The companies are constantly showing their 

ecological products and how they are working to reduce their environmental impact. But how 

much do the customers really care about if the clothing they buy is of an ecological origin? 

Do the customers find ecological clothing appealing?  

!
In this essay we have examined if the customer values the fact that a garment are ecologically  

produced and what the customers feel would make them buy more ecological clothes. 

The theoretical frame of reference consists of previous research in the textile value chains 

effect on the environment, consumer behavior and marketing of ecological products. 

These three topics gives an insight in why organic production is important, how costumers in 

general thinks and acts and how companies up until today have been marketing organic and 

eco-friendly textile products. 

!
To get a deeper insight into how the young customers of today think about ecological 

clothing and to see if it is of importance to the customer when buying a garment that it is of 

organic origin a quantitative costumer survey was performed. Interpretation and analysis of 

this survey showed that almost all of the customers thought that other criteria was more 

important than if the garment had been produced in an eco-friendly manner. Design and price 

was of most importance for the customers when buying their garments.  

!
Therefore it has been concluded that eco-friendly production is not a strong buying argument 

and customers do not see the environmentally friendly production as an important parameter 

when they buy their clothes. This study has also showed that eco-friendly produced garments 

are not appealing to the young customers of today and neither do they demand this products. 

!
!
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Sammanfattning 

I dagens näringsliv finns en trend att marknadsföra sitt varumärke som värnande om  

miljön. Företag visar i allt större utbredning upp sina ekologiska produkter och hur de  

minskar sin miljöpåverkan. Men hur stor vikt lägger kunden vid att det klädesplagg de köper  

är av ekologiskt härkomst? Uppfattar de ekologiska klädesplagg som attraktiva?  

!
I denna uppsats har vi undersökt om kunden lägger stor vikt vid om ett plagg är ekologiskt 

samt vad kunderna upplever skulle kunna öka deras ekologiska inköp av kläder. 

Uppsatsens teoretiska referensram består av tidigare forskning i den textila värdekedjans 

miljöpåverkan, konsumentbeteende och ekologisk marknadsföring. Dessa tre ämnen tas upp 

då det ger en bild av varför ekologisk produktion idag är viktig, hur konsumenter generellt 

tros agera samt hur företag fram tills idag väljer att marknadsföra just ekologiska och  

miljövänliga klädesplagg.  

!
För att få en djupare insikt i hur unga kunder tänker idag kring ekologiska klädesplagg och 

om det är ett starkt köpargument utfördes en kvantitativ kundundersökning. Tolkning och 

analys av undersökningen visade att nästan alla kunder prioriterade andra kriterier före om 

plagget hade producerats på ett miljövänligt sätt. Design och pris värderades högst då 

kunderna gjorde sina val vid inköp av kläder. 

!
Därför har slutsatsen dragits att ekologiskt ej är ett hållbart köpargument då kunderna inte ser 

miljövänlig tillverkning som en viktig parameter vid köp av kläder. Genom denna studie har 

också kunnat konstateras att dagens unga kunder varken tilltalas av det ekologiska utbudet 

eller efterfrågar det i någon större utsträckning. 

!
!!
!
!
!
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A.  Inledning 

A.1 Bakgrund 

Uttrycket ekologiskt har varit aktuellt sedan 1960-talet då allt fler människor började bli 

medvetna och värna om omgivning och naturen (Willson & Åhnebrink 2008). Idag används 

uttrycket flitigt i mängder av olika sammanhang och då ofta i samband med fraser som ”ett 

bättre val” eller ”miljövänligt”. I samband med att allt fler kunder efterfrågat ekologiska 

produkter har företagen allt mer varit tvungna att haka på den ”gröna trenden” genom att ta 

fram ekologiska alternativ. Willson och Åhnebrink (2008) undersöker i sin kandidatuppsats, 

Ekologi som kommersiell vara, huruvida företag använder sig av ekologi som 

konkurrensfördel eller ej. En intressant frågeställning då företag idag gärna sätter gröna 

symboler på sina produkter för att ge kunden intrycket att de värnar om miljön. Exempel på 

detta är till exempel företaget Chiquitas symbol med en grön groda som syns på deras 

bananer som ger upplevelsen av att de är ekologiskt odlade vilket inte är fallet (Andersen 

2005). Willson och Åhnebrinks undersökningar visar att två av de tre företag som deltagit i 

studien anser att det inte finns någon efterfrågan från kunderna efter ekologiska klädesplagg. 

Dessa två företag påvisar samtidigt att det främst är pris och design som står i fokus för 

konsumenten. Stämmer detta? Vad är det egentligen som lockar kunderna att köpa ett plagg?  

!
Enligt NE (2014) förklaras uttrycket ekologiskt fokus som följer: förhållande inom miljön 

vilket påverkar enskilda levande varelser, populationer av växter eller djur, växt- eller 

djursamhällen eller hela ekosystem. Men hur bra koll har kunderna idag på vad det verkligen 

innebär att en produkt är ekologiskt tillverkad? När det kommer till ekologiska livsmedel har 

konsumtionen ökat de senaste åren men ekologiska textilier har fortfarande låga 

försäljningssiffror, 2011 var endast 1,1%  av den totala bomullsproduktionen ekologisk 

(Organic Exchange 2011). 

!
!
!
!
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A.2 Problemdiskussion 

Textilindustrin är idag ett av våra största miljöhot och den nu så aktuella “fast fashion” 

trenden samt efterfrågan av billiga modeplagg bidrar varje år till flera miljoner ton av avfall 

runt om i världen. Medvetenheten om hur de kläder vi köper påverkar omgivningen ökar allt 

mer. I Brosdahls bok The Consumption Crisis tas dock en relevant frågeställning upp. Denne 

poängterar att kläder kan göras miljövänliga men frågar sig ifall att detsamma gäller mode 

(Brosdahl 2007). 

!
Dagens ekologiska utbud av klädesplagg är begränsat och har oftast inte den höga modegrad 

som de konventionella plaggen på marknaden. Företag marknadsför sig numer ofta som 

”gröna” och miljömedvetna samt ekologiskt används i hög grad som försäljningsargument, 

men är detta verkligen något som lockar kunden? 

!
Denna uppsats fokuserar på kundens åsikter och tankar om det ekologiska utbudet av 

klädesplagg på marknaden. Vad har egentligen dagens kund för åsikter om det ekologiska 

textila utbudet, är det verkligen ett köpargument?  

!
A.3 Forskningsfrågor 

För att få en uppfattning om kundens syn på ekologiska plagg och deras vilja till att köpa 

dessa produkter samt för att nå de mål som satts upp för denna uppsats har följande 

frågeställningar formulerats. 

!
1. Är ekologiskt ett köpargument för kunden? !
2. Vad är kundens syn på ekologiska plagg? !!
A.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kundens syn på ekologiska klädesplagg samt 

utvärdera om det är ett köpargument att kläder är ekologiskt producerade. 

!
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A.5 Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till klädesplagg och tar inte upp andra textila produkter. Vi har valt att 

undersöka hela Sverige som en enhet, undersökningen avser ej att dela upp personerna efter 

sin lokalisering. Grupperna delas endast upp i ålder och kön för att vi ska kunna tolka om det 

finns någon generell åsikt för män/kvinnor i olika åldersgrupper. Då större delen av de 

svarande bestod av personer i åldrarna 20-30 har vi valt att endast undersöka denna 

åldersgrupp för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt. 

!
I den teoretiska referensramen tas endast en del av de teorier som finns i ämnet 

konsumentbeteende upp då syftet med teorin endast är att ge en insikt i hur konsumenter tros 

tänka och agera och då denna del annars skulle bli allt för omfattande. 

!
!

!

!

!

!

!

!

!
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B. Metod 

Uppsatsen går ut på att undersöka och tolka vad kunderna har för åsikter om ekologiska plagg 

och dess attraktivitet. Insamlingen bedöms som mer effektiv om så många personer som 

möjligt kan svara så en kvantitativ undersökning ska genomföras samt undersökning av 

tidigare litteratur. 

!
B.1 Litteratursökning 

Litteratursökning sker genom en rad olika källor och litteraturtyper för att få en uppfattning 

om vår utgångspunkt samt få stöd till de slutsatser vi kan dra efter att ha granskat resultatet 

från marknadsundersökningen. Inledningsvis undersöks Högskolan i Borås databas BADA 

med tidigare uppsatser för att se vilken forskning som genomförts. Primärt kommer vi att 

söka efter artiklar från Summon (Högskolan i Borås) samt att Google Scholar kommer att 

användas som sökverk. 

!
B.2 Marknadsundersökning 

Primärdata kommer att samlas in genom en webbenkät som kommer att spridas via internet 

och sociala medier för att kunna få tillräckligt med svar inom vår tidsram. Vår första tanke 

var att fråga personer utanför utvalda klädbutiker i Göteborg men vid försök insåg vi att 

väldigt få vill stanna och prata med oss. Folk har för en upptagen attityd på gatorna i dagens 

läge och tackar nej direkt när man hälsar. För att tillhandahålla en relevant svarsgrund till vår 

undersökning så bedömer vi att det inte finns tidsutrymme att få till tillräckligt många svar 

genom att fråga personer ute på gatorna. 

!
Undersökningen kommer att innehålla kvantitativa element (Ejvegård, 1996). Frågorna är 

utformade med svarsalternativ i den första delen av enkäten. Därefter får den svarande 

möjligheten att svara mer fritt då de två sista frågorna är formulerade så att de besvaras med 

fritext svar. Detta för att även få svar som öppnar upp för vidare diskussion och tydligare 

visar hur den svarande tänker.  
!
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C. Teoretisk referensram 

C.1 Textila värdekedjans miljöpåverkan 

Den svenska modebranschen omsatte år 2011 206 miljarder kronor (Portnoff 2013) och fast 

fashion-trenden är mer aktuell än någonsin. I Norden slängs så mycket som hälften av den 

mängd textilier som släpps ut på marknaden per år (Naturvårdsverket 2014).  

Som kund kan man idag köpa moderiktiga plagg till märkbart låga priser. Men vad som 

ligger bakom dessa låga priser är det få kunder som reflekterar över. ”Nyheter varje dag” 

finns att läsa på Gina Tricots hemsida (2014) och allt fler av de stora modekedjorna 

kommunicerar idag ut liknande budskap. Samtidigt marknadsför sig klädkedjorna som 

miljövänliga med fokus på hållbart mode. Verkligheten i produktions-länderna visar är något 

helt annat. Textilproduktionen som främst sker i lågavlönade u-länder bidrar till allvarliga 

miljöföroreningar och sjukdomar hos de arbetande. Det plagg som kunden i slutändan går 

hem med har genomgått ett flertal processer för att se ut som och kunna säljas till det pris 

kunden önskar. Blekning, mercerisering, färgning, tryck, efterbehandling är exempel på 

sådana processer och emellan de olika processerna tvättas ofta plaggen för att skölja ur 

kemikalierester. Kemikalier som helt eller delvis går rakt ut i naturen (Engvall 2007). Se 

bilaga. 

Kemikalierna släpps ut genom avloppsvattnet rakt ut i floder och vattendrag. I textilindustrin 

är det just vattnet som är det största problemet. Det krävs stora mängder vatten vid de 

processer som textilierna genomgår, vatten som inte renas och förblir förorenat. De vatten 

som fabrikerna använder tas ifrån grundvattenreservoarer, floder och sjöar och kommer ut 

igen som smutsigt och fullt av gifter. I vissa av de produktionsländerna har vattentillgångarna 

blivit så begränsade att de nu är beroende av att köpa vatten utifrån (Engvall 2007). 

För att kunderna ska kunna handla billiga kläder och frekvent byta ut sin garderob betalar 

miljön ett dyrt pris.  

!
Som kunder och konsumenter blir vi allt mer medvetna om det som ligger bakom de 

produkter vi dagligen använder och allt högre krav ställs på företagen att ta ansvar för sin 

produktion. 2013 ökade försäljningen av ekologiska livsmedel med 13% (KRAV 2014) men 
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när det gäller textilier går det fortfarande långsamt. Få är medvetna om vad som ligger bakom 

de låga priserna och höga marginalerna hos klädkedjorna. Informationen och märkningarna är 

få och relativt okända för kunderna. 

!
De miljömärkningar för textilier som finns idag betyder ofta olika saker och många stora 

klädkedjor har sina egna märkningar. En del märkningar garanterar endast att det färdiga 

plagget inte innehåller några farliga kemikalier medan andra innebär att hela produktionen 

från råvara till färdigt plagg genomförts på miljövänligt sätt. En märkning har dock kommit 

ut på marknaden, GOTS - Global Organic Textile Standard, som är tänkt att användas som en 

internationell märkning gällande i flera länder. GOTS- märkningen innefattar både miljökrav 

och sociala krav och produkten måste innehålla minst 70% ekologisk råvara (Råd&Rön 

2010).  

!
Idag är det således till stor del upp till kunden själv att ta reda på vad som gäller för att få 

kunskapen och viljan att efterfråga ekologiska textilier. Men hur stort är intresset att göra 

detta och vad driver kunderna till att agera och handla som de gör? 

!
C.2 Konsumentbeteende 

Vad den enskilda konsumenten drivs av och vad som tilltalar denne är individuellt beroende 

på smak, stil, levnadsförhållanden osv. Det finns dock faktorer som påverkar vårt handlande 

och får oss att göra de val vi gör.  

!
Konsumentbeteende kan definieras som ”studier av hur människor eller organisationer beter 

sig när de införskaffar, använder och gör sig av med produkter eller tjänster” (Kumra 2007) 

För att undersöka hur konsumenten kommer fram till att genomföra ett köp av en produkt är 

det relevant att ta reda på hur denne kommer fram till detta, själva besluts-processen. 

Innan konsumenten bestämmer sig för att genomföra ett köp har olika steg lett fram till detta. 

Olika faktorer som påverkat konsumenten och fått denne att känna ett behov av just denna 

produkt. Den ekonomiska aspekten spelar en stor roll för vilken produkt som slutligen väljs, 

likaså om konsumenten finner produkten estetiskt tilltalande, funktionell av bra kvalitet osv. 

Utöver detta finns även psykologiska aspekter som påverkar vilka val den enskilda individen 
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gör, dessa innefattar snarare hur vi är som människor. Stegen som leder konsumenten till att 

köpa en produkt kan delas in i följande steg (Kumra 2007). 

!
Behov 

Det första som skapas hos konsumenten är ett behov av att lösa ett problem eller avsaknad av 

något. Om skillnaden mellan det stadie konsumenten befinner sig i nuet och det denne ser 

som det ideala stadiet är stor skapas ett behov av det som kan få personen ifråga att uppnå 

detta. Vilka behov som uppstår hos en individ är beroende av flera faktorer. För en person 

som exempelvis känner viljan att nå upp till en viss status skapas behoven att införskaffa det 

som kommer att få denne att uppnå detta (Kumra, 2007).  

!
Maslows behovstrappa visar en teori på hur vi prioriterar våra grundläggande behov i olika 

steg. Dessa behov är enligt Maslow: 

!
1. Fysiologiska behov. Innefattar de livsviktiga behoven som luft, sömn, fortplantning, 

värme, mat och vätska. 

2. Trygghetsbehov. De psykologiska behoven såsom struktur, stabilitet, skydd, fred, 

trygghet.  

3. Samhörighets- och kärleksbehov. Sociala behov som innefattar kärlek, vänskap, 

tillhörighet, förståelse och acceptans. 

4. Självkänslobehov. Egoistiska behov som uppfylls genom självrespekt, erkännande, 

bekräftelse och uppmärksamhet. 

5. Behov av självförverkligande. Vilket innebär att få utvecklas som person och bli mer och 

mer den man är, att nå upp till 

sin fulla potential. 

!
(Psykologi iFokus 2009)  

!
!
!
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Research 

Då konsumenten tagit beslutet att uppfylla detta behov påbörjas en informationssökning. 

Tidigare erfarenheter av varumärken och produkter vägs in i beslutet. Detta är information 

konsumenten har i minnet av hur produkter och varumärken tidigare upplevts. Även yttre 

faktorer som exempelvis reklam och media som kan ha påverkat konsumentens tankar om 

olika märken och produkter. Av de flesta produkter finns en stor variation i alltifrån 

varumärke till pris. Konsumenten måste nu utvärdera vilken av dessa som bäst kan uppfylla 

behovet. Alla aspekter som är viktiga för konsumenten i sin beslutsprocess vägs in och de 

olika varorna ställs emot varandra (Kumra 2007). 

Beslut 

Näst sista steget i beslutsprocessen är själva beslutet som baseras på hur stor vikt 

konsumenten lägger vid de olika kriterierna som tagits upp i utvärderingen. Beroende på vad 

den enskilda individen värderar högst väljs det varumärke och produkt som tilltalar denne 

mest. För en konsument är priset det viktigaste medan det för en annan handlar mer om 

kvalitet eller varumärke (Kumra 2007). 

!
Inköp 

Slutligen har konsumenten valt vilken produkt och varumärke som kommer uppfylla behovet 

bäst och vill köpa produkten. Även här spelar olika faktorer in som är avgörande för om 

köpet kommer äga rum eller ej. Ett inköp kan ske på ett flertal olika sätt däribland i butik, på 

nätet, via telefon, katalog osv. Hur kunden blir bemött under köpprocessen kan få denne att 

ändra sitt beslut för att sedan välja en annan produkt eller varumärke. Andra faktorer kan vara 

att konsumenten råkar ut är något som gör att den ekonomiska situationen förändras och 

köpet ej kan genomföras. Efter dessa steg innefattar konsumentbeteendet även hur 

konsumenten väljer att göra sig av med produkten då den inte längre används eller fungerar. 

Väljer konsumenten att kasta, sälja, byta, återvinna eller skänka produkten? 

Vad konsumenten väljer är även här beroende av vad den enskilda individen prioriterar. Att 

sälja produkten av ekonomiska skäl eller att skänka för välgörande ändamål exempelvis 

(Kumra 2007). 
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Att studera sina konsumenters beteende är en mycket viktig del i ett företags verksamhet för 

att få en insikt i hur just deras kunder tänker och och använder deras produkter. Detta är 

avgörande för hur man sedan marknadsför och positionerar sig på marknaden. En 

konsumentundersökning kan visa vad som påverkar konsumentens val av produkt, vilka yttre 

faktorer som påverkar konsumenten samt när konsumenten är mest mottaglig för 

marknadsföring av just deras produkt (Perner 2014). 

!
C.3 Ekologisk marknadsföring 

Sveriges Konsumenter utförde 2010 en studie ”Gröna Trådar - Utbud och exponering av 

miljöprofilerade kläder” (Holm 2010) där de undersökte hur några av Sveriges största 

butikskedjor arbetade med att erbjuda miljömärkta kläder och hur de marknadsfördes. 

Studiens slutsats visade att de miljöprofilerade kläderna ofta exponeras i samband med de 

konventionellt tillverkade kläderna utan någon extra synlig exponering. En majoritet av 

personalen i samtliga butiker hade väldigt lite kunskap och information om sitt sortiment av 

miljöprofilerade kläder och miljöcertifieringar. 

!
2006 utfördes en studie om miljömärkta kläders marknadssituation (Nilsson & Odqvist 2006) 

som visade att vetskapen om miljömärkningar inom textil var bristande, vilket leder till ett 

moment 22 inom utvecklingen av miljömärkta produkter. Har inte kunden någon vetskap om 

miljömärkta plagg så efterfrågar de troligtvis inte det heller, vilket leder till att butiken inte 

får veta att det finns någon efterfrågan - som leder till att det inte erbjuds några miljömärkta 

kläder och därmed finns det inte heller några miljömärkta kläder för kunden att känna till. 

!
I en studie från Högskolan i Borås (Kamjar 2013) angavs ett skäl till varför ett antal 

butikskedjor inte aktivt marknadsför deras miljövänliga kläder, den bristande tillgången på 

ekologisk bomull på världsmarknaden gör att det skulle vara svårt att möta ökad efterfrågan 

vid ökad försäljning. Vid intervjuer av miljöansvariga på ett antal butikskedjor så har 

samtliga nämnt att de är försiktiga med marknadsföring av deras miljöengagemang och 

miljövänliga kläder för att inte uppfattas som utövare av fenomenet ”green 

washing” (Finisterra & Reis 2012). Green washing innebär att ett företag försöker framhäva 

att de värnar om miljön medan deras verksamhet i själva verket inte är miljövänlig. 
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Ett ytterligare problem som nämns är att trots ökat intresse av miljövänliga klädesplagg bland 

kunderna så har det inte gett avtryck i försäljningsstatistiken. 

!
!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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D. Empiri 

Nedan finns en sammanställning av svarsalternativen från de 100 respondenter som deltog i 

undersökningen. Enkäten delades ut via Facebook där vi även bad våra vänner att dela den 

vidare för att nå tillräckligt med svar. 

!
Undersökningen ber respondenterna att ange vilket kön det har då det finns en undersökning 

som visar att det finns ett större utbud av miljömärkta kläder för kvinnor i svenska 

klädbutiker (Råd&Rön, 2010) och vi vill se om det kan påverka hur kvinnor svarar i 

jämförelse med män. 

!
D.1 Åldersgrupp 

Vidare är undersökningen avgränsad till den största åldersgruppen 20-30 år med angivet kön 

står för 73% av svaren. I kommande diagram har vi delat upp svarsalternativen från kvinnor 

och män i olika staplar för att se om de skiljer sig i olika punkter. 

!
!
!
!
!
!
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D.2 Vad tittar du på när du ska köpa ett plagg?    (Värde) 

Diagrammet ovan visar resultatet från fråga 3 (Se bilaga) där kunden fick ranka alternativen 

efter 1-5 och svara vad som väger tyngst när de ska ta ett köpbeslut. Ett högt nummer betyder 

att den parametern väger tyngre för många vid inköp av klädesplagg. Om samtliga 

respondenter hade upplevt att design är det viktigaste så hade design fått värdet 5.  

!
Diagrammet är en överblick på vilka parametrar som väger tyngst för män respektive 

kvinnor. Både män och kvinnor följer samma mönster på vad som väger tyngst och ner till 

den minst avgörande parametern. Design är det främsta som kunden tittar efter och därefter 

pris. Material kan väga in ungefär lika mycket som tredje parameter hos både män och 

kvinnor. Varumärke är en viktigare parameter än ekologiskt hos män, ungefär dubbelt så hög 

rankning på varumärke än om plagget är ekologiskt. Hos kvinnor kan vi se att pris och design 

väger ungefär lika mycket, lika resultat vid varumärke och ekologiskt. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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D.3 Letar du efter ekologiska plagg?    (Antal Personer)

  
Resultat visar att det finns ett något större intresse att leta ekologiska klädesplagg bland 

kvinnor. Största delen av kvinnorna säger att de letar efter någon gång. Bland män så letar 

den större delen av de svarande aldrig efter ekologiska plagg. 

!
D.4 Om du letar efter ekologiska plagg, vad tycker du om tillgängligheten? 

          (Antal Personer) 
Övergripande så tycker de flesta i undersökningen att tillgängligheten upplevs som bristande. 

Bland kvinnor säger majoriteten att tillgängligheten är ganska dålig. Det finns endast två 

kvinnor som upplever tillgängligheten som god eller mycket god. Männen kan delas upp i två 

grupper, lika många män i vardera grupp tycker att tillgängligheten är ganska dålig eller 

dålig. Ingen man har svarat att tillgängligheten är god eller mycket god. 

15 personer valde att inte svara på frågan. 

!
!!
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D.5 Tycker du att utbudet på ekologiska plagg är tilltalande? 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Antal Personer) 

Undersökningen visar att 48 av 73 personer i undersökningen säger att de inte tycker att 

ekologiska plagg är tilltalande. 7 personer vet inte om de upplever de som tilltalande eller 

visste inte om att det existerade. 9 kvinnor och 5 män svarar att de upplever ekologiska 

klädesplagg som tilltalande. 
!
D.6 Vad tycker du om modegraden på ekologiska plagg? 

          (Antal Personer) 

Både män och kvinnor upplever till stor del att modegraden på ekologiska plagg är neutral.  

Två män svarade att modegraden är hög. 21 personer svarade att de upplever modegraden på 

ekologiska plagg som låg. 

!
!!!!!
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D.7 Vad innebär uttrycket ekologiskt för dig? 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Antal Personer) 

D.7 var utformad så att respondenterna med fria ord kunde skriva hur de upplever ordet 

ekologiskt. Varje persons svar kan ha innehållit flera av alternativen i diagrammet. 

!
Över hälften av de svarande har nämnt att det är miljövänligt, det kan ha varit i termer som 

”bra för miljö” ”skadar ej miljö” och liknande. 6 kvinnor och 2 män upplever ekologiskt som 

något som inte behandlas med farliga kemikalier. 5 personer upplever ekologiskt som ordet 

hållbart. Våra alternativ beskriver och hjälper oss att generalisera ett överskådligt resultat, 

den svarande kan ha skrivit en annan synonym eller term för ordet ”miljövänligt”. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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D.8 Vad skulle få dig att handla mer ekologiskt? 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Antal Personer) 

D.8 var utformad så att kunden med fria ord skriva om vad som skulle kunna få de att handla 

mer ekologiska plagg. Varje persons svar kan ha innehållit flera av alternativen i diagrammet. 

!
13 kvinnor och 8 män anger att de skulle kunna tänka sig att handla med ekologiskt om det 

fanns ett större utbud. 2 män och 8 kvinnor anger att de skulle kunna handla mer ekologiskt 

om det var snyggare kläder, eller högre modegrad som vi lagt under samma parameter. 

17 personer upplever att de skulle behövas mer information och marknadsföring kring ämnet 

för att trigga ett köp av ekologiska kläder. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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E. Slutsats 

E.1 Slutsats 

Den slutsats som dragits av den utförda studien visar att den unga kunden lägger väldigt lite 

vikt vid om klädesplaggen de köper är ekologiska. Vad kunderna istället prioriterar allra högst 

är om klädesplagget har en tilltalande design och ett överkomligt pris. Även de andra 

parametrar som kunden i studien kunde välja mellan väger tyngre och ekologiskt hamnar 

längst ner på listan över vad kunden prioriterar.  

!
Få kunder letar efter ekologiska plagg och de som gör det är missnöjda med utbudet och 

finner inte heller designen tilltalande. Undersökningen visar också att de flesta som försöker 

hitta ekologiska plagg upplever att det är svårt att hitta det de söker.  

!
På frågan hur kunden upplever uttrycket ekologiskt har majoriteten svarat att det innebär att 

det är miljövänligt. En stor del av de svarande anser att uttrycket ekologiskt innebär att 

produkten är närproducerad och hållbar, det är även många som kopplar uttrycket ekologiskt 

till att det är naturligt samt rättvis tillverkning. Ett fåtal personer svarar att de anser att det 

innebär att det ej använts några miljöfarliga kemikalier eller gifter i tillverkningsprocessen. 

Av de som svarat på denna fråga finns också ett antal personer som uttrycker att de faktiskt 

inte vet vad ekologiskt egentligen innebär. 

!
För att även få svar på vad kunderna tyckte borde förändras ställdes frågan: Vad skulle få dig 

att handla mer ekologiskt? Resultatet av denna fråga visar att de flesta anser att de hade 

handlat mer ekologiskt om utbudet var större och om de ekologiska plaggen hade en 

snyggare design. Det är även många som efterfrågan mer information och kunskap om varför 

man bör handla ekologiska klädesplagg samt en tydligare marknadsföring av dessa plagg så 

att man lättare kan hitta. Ett fåtal personer anser att de hade handlat mer ekologiskt om de 

varit billigare eller om de haft en bättre ekonomi.  

!
Kunderna efterfrågar alltså inte miljömärkta kläder i någon större utsträckning. Kunderna har 

inte heller kunskap om att textilindustrin har negativ påverkan på miljön. Kunskapen om 
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vilken påverkan klädproduktionen har på miljön är alltså låg och för att få konsumenterna att 

se ett behov av att efterfråga ekologiska plagg krävs tydligare information. 

!
E.2 Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om ekologiskt är ett köpargument för kunden. 

För att få svar på de frågeställningar som ställts upp för arbetet genomfördes en 

kundundersökning. Studien var från en början tänkt att utföras genom en enkät som skulle 

delas ut till personer i Göteborg under ett antal dagar. Det visade sig dock att det var svårt att 

få ihop den kvantitet av svar som behövdes. Detta då det var svårt att få folk på gatan att ta 

sig tiden att stanna och prata med oss för att svara på våra frågor. Studien utfördes därför 

istället genom en enkät som skickades ut på sociala medier. 

!
Svaren vi fått in genom en enkät som delades ut på stan jämfört med de vi nu fått in hade 

troligtvis till stor del varit detsamma i de fall att samma åldersgrupp undersökts. Detta då de 

svar som webbenkäten genererat följer ett tydligt mönster och de svarande har givit relativt 

eniga svar. Möjligen hade vi kunnat få in mer utförliga svar på de två sista frågorna (”Vad 

innebär uttrycket ekologiskt för dig” samt ”Vad skulle få dig att handla mer ekologiskt”) om 

dessa ställts muntligt då en dialog i det fallet hade kunnat föras med den svarande vilket hade 

gett en djupare förståelse för vad kunden verkligen ansåg. Genom den skriftliga enkäten 

genererade dessa två frågor främst fåordiga svar ofta med endast ett synonymt ord till svar 

vilket gjorde det svårt att ibland tolka vad de svarande menat.  

!
Utöver detta hade en ”muntlig” enkät med stor sannolikhet givit oss en större variation 

åldersmässigt på de svarande då deltagande till studien hade valts ut slumpvis av passerande 

på gatan. Genom webbenkäten begränsades de svarande till en yngre åldersgrupp på grund av 

dels att det främst är unga som använder sig av sociala medier samt att de vi hade möjlighet 

att skicka ut till främst var personer i vår närhet och därav runt vår egen åldersgrupp. 

!
Ett alternativ hade varit att istället från början valt att göra kvantitativa intervjuer av ett antal 

utvalda personer, på detta sätt hade man fått en djupare insikt i varför dessa personer 
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resonerade på ett visst sätt. Nackdelen med detta hade varit endast ett fåtal personer hade 

deltagit i studien och representerat alla konsumenter vilket antagligen hade varit mer 

missvisande än de resultat vi nu fått. Eftersom syftet var att ta redan på vad kunder i 

allmänhet tycker om ekologiska plagg valdes ändå att göra en bred kvantitativ undersökning. 

!
När enkäten formulerades delades de svarande in i kön samt olika åldersgrupper. Efter hand 

som svaren kom in visade det sig, som tidigare nämnt, att majoriteten som svarade var i 

åldrarna 20-30 år. Därför togs beslutet att endast undersöka denna åldersgrupp. Detta beslut 

har troligtvis påverkat resultatet av rapporten då unga kunder oftast prioriterar annorlunda än 

äldre. Den yngre kunden har till exempel troligtvis en något sämre ekonomi än de äldre 

åldersgrupperna vilket påverkar deras köpbeslut och val av kläder. Det hade därför varit att 

föredra att undersöka alla åldersgrupper för att kunna få en bild av hur marknaden för 

ekologiska klädesplagg verkligen ser ut.  

!
Det hade även varit intressant att jämföra de olika åldersgruppernas svar för att se vad som 

skiljer mellan dessa. Man hade då kunnat se vilket åldersgrupp som är mest benägen och 

villig att handla ekologiskt samt hur de olika åldersgrupperna prioriterar i förhållande till 

varandra. Trots att resultatet visar att ekologiskt inte är en faktor som konsumenten väger in i 

sitt köpbeslut hade det varit intressant att även ställa frågan om kunden hade kunnat betala 

mer för ett plagg just på grund av att det var ekologiskt. Detta hade då kunnat visa om kunder 

värderar en vara som är ekologisk annorlunda trots att det inte nödvändigtvis var därför de 

först valde just detta plagg.  Är det ett värde som man är redo att betala extra för om man 

upplever plagget som estetiskt tilltalande och det uppfyller övriga kriterier? 

!
Studien resulterade i omkring hundra svarande. Att skicka ut enkäten flera gånger eller i flera 

forum hade resulterat i fler svar vilket även det hade kunnat påverka resultatet. Efter 

sammanställning av de svar som inkommit kan vi dock konstatera att majoriteten svarat 

liknande på frågorna och man utläsa ett tydligt mönster. På grund av detta kan man anta att 

fler svar inom samma åldersgrupp med högsta sannolikhet hade gett samma slutresultat. 

!
!
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Resultatdiskussion 
Resultatet visar att konsumenterna inte efterfrågar ekologiska kläder i någon större 

utsträckning. Konsumenterna i denna ålderskategori inte har inte heller kunskap om hur 

textilindustrin påverkar miljön samt varför man bör handla ekologiska klädesplagg. 

!
Undersökningen visar att en av de viktigaste faktorerna för att få konsumenterna att se ett 

behov av att efterfråga ekologiska plagg krävs tydligare information. Konsumenterna menar 

att de vill veta mer om ekologisk textilproduktion samt varför det är viktigt att välja detta 

framför konventionellt tillverkade plagg. Studien visar alltså att det behövs mer information 

utifrån om textilproduktionens påverkan på miljön för att konsumenterna ska känna ett behov 

av att köpa dessa produkter. 

!
Den visar även att företagen måste vara tydligare med att marknadsföra sina ekologiska 

klädlinjer för att konsumenterna ska uppmärksamma att de finns och på så vis lättare 

överväga att välja dessa plagg framför andra. 

!
Enligt studien efterfrågar konsumenterna även en mer tilltalande design med mer moderna 

inslag i utbudet av ekologiska plagg. Idag upplever de flesta att utbudet främst består av 

basplagg i tråkiga färger och man köper det inte därför att det helt enkelt inte är estetiskt 

tilltalande. Hur kommer det sig att det nästan enbart är basplagg som tillverkas ekologiskt?  

!
Fast fashion-trenden går ut på att konsumenten idag ska köpa trendiga kläder till låga priser i 

sämre kvalitet för att oftare kunna byta ut sin garderob och hänga med i trenderna. Att göra 

dessa plagg ekologiska skulle därför vara ganska motsägelsefullt då tanken ändå inte är att 

plaggen ska hålla någon längre tid. Skulle dessa plagg göras ekologiska skulle konsumenten 

kanske ändå inte behålla plagget mycket längre då det inte är lika hållbart trendmässigt. Det 

skulle även innebära att plaggen skulle bli dyrare och konsumenten skulle inte ha råd att byta 

ut plaggen lika ofta. Det skulle därför behöva vara plagg som är moderna under längre 

perioder. Basplagg är plagg som man alltid kan använda och som aldrig riktigt går ur modet 

varav dessa med fördel kan tillverkas ekologiska och användas länge och därför vara värda 

ett högre pris. 
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Problemet verkar alltså främst ligga i att trenden idag är att hela tiden byta ut sin garderob 

och att ha något nytt. Så länge det är detta konsumenten efterfrågar kommer ekologiska plagg 

ha svårt att slå sig in på marknaden.  

!

!
!
!
!
!

!

!

!

!

!

!

!
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G. Bilagor 

G.1 Webbenkät 
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G.2 Kemikaliers miljöeffekt 
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!
G.3 Loggbok 
!
10/3 Borås 

Träffades för att formulera syfte och frågeställningar samt skriva klart planeringsrapporten. 

Vi bokade även ett möte med vår examinator för att få feedback på vår påbörjade rapport. 

!
18/3 Borås 

Möte med examinator Åsa Haggren. Vi gick igenom vårt syfte och våra frågeställningar och 

kom fram till att vi måste slipa på dessa. Då vi satte oss för att börja vår research kände vi 

ganska snart att ämnet vi valt var väldigt smalt och skulle bli svårt att genomföra på önskat 

sätt. Vi började därför fundera på ett nytt ämne. Vi kom fram till att vi ville undersöka en 

marknad där vi kunde göra intervjuer och kundundersökningar. Till slut hittade vi et ämne vi 

båda är intresserade av. Ämnet kommer nu handa om att undersöka hur stark köpargument 

ekologiskt verkligen är. Efter att ha valt vårt nya ämne började vi nu utforma en ny 

planeringsrapport innehållande syfte, frågeställningar osv. 

!
3/4 Borås 

Omformulerade frågeställningar och syfte samt sökte efter artiklar och tidigare 

undersökningar i ämnet för att få en bild av vad som gjorts i tidigare studier och forskning. 

!
9/4 

Fortsatt research. Letade och läste tidigare artiklar och forskning i ämnet samt sökte 

information om formulering av intervjufrågor. 

!
10/4 Borås 

Research och läsande av artikel samt möte med vår handledare Ulla. Vi gick igenom våra 

frågeställningar igen vilka vi ändrade lite. Disskuterade vilka avgränsningar vi bör ha samt 

hur vi ska formulera och ställa våra intervjufrågor. Nytt möte bokades till nästkommande 

vecka och till dess ska vi ha förtydligat våra avgränsningar och formulerat våra 

intervjufrågor. 
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!
14/4 Borås 

Träffades och färdigställde intervjufrågorna samt fortsatte med vår research. 

!
22/4 Göteborg 

Träffades för att intervjua konsumenter utanför butiker i Göteborg. Detta visade sig vara 

relativt svårt och det var svårt att få ihop det antal svar vi skulle behöva för vår studie. Vi 

beslutade därför att testa att istället göra en webbundersökning. 

!
24/4 Borås 

Formulerade en enkät på webben som sedan skickades ut via sociala medier. Därefter 

fortsatte vi med vår research samt att skriva på de olika delarna i rapporten. 

!
5/5 Borås 

Vi framförde vår halvtidspresentation och fick feedback på hur vi skulle kunna fortsätta vårt 

arbete.  

!
6/5  

Fortsatt genomgång av artiklar samt arbete med teorin. 

!
7/5 

Fortsatt arbete med teorin-textilindustrins miljöpåverkan. 

!
8/5 

Fortsatt arbete med teorin-konsumentbeteende. 

!
13/5  

Fortsatt arbete med teorin-konsumentbeteende samt sammanställning av 

konsumentundersökningen genom att ställa upp diagram för vad undersökning gett för 

resultat. 

!
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15/5  

Arbetade med de sista delarna på teorin samt sammanställning av rapporten i sin helhet. 

!
20/5 Borås 

Fortsatt sammanställning av rapporten och arbetade med att skriva färdigt alla delar.  

!
21/5 

Fortsatt sammanställning av rapporten och arbetade med att skriva färdigt alla delar.  

!
26/5 Borås 

Möte med vår handledare Ulla för sista feedback på det vi skrivit och tips på ändringar som 

bör göras. Ändrade därefter delar av texten och strukturerade upp referenserna. 

!
27/5 Göteborg 

Sista sammanställning och genomgång av den färdiga rapporten. 

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

�33



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
 

!
!

!
!! !!!!!

Besöksadress: Skaraborgsvägen 3 ● Postadress: 501 90 Borås ● Hemsida: www.textilhogskolan.se
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