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Abstract 
There is a growing interest for ethical consumption, in general as well as in 
the clothing industry. The consumption of ethical clothes is a complex 
phenomenon though, where aspects such as quality, style, function, price, 
time assets, accessibility and ethical attitudes affect the decision making. 
Researches that have been executed show the diversities in development 
between different countries. There are fairly strong indications that the 
ethical clothing market is more advanced in the United Kingdom than in 
Sweden and therefore these two countries are objects of this research.  
 
The aim with this thesis is to describe and explain what have affected the 
development of the ethical clothing market in the United Kingdom compared 
to Sweden. For that reason a qualitative approach has mainly been used, 
where deep interviews with people within the ethical clothing industry have 
contributed to most of the empirical part. As a complement secondary data 
such as statistics of the two countries have been used in order to investigate 
our area.   
 
One useful tool, among others, to investigate the macro environment is the 
SLEPT model. With this model the surroundings are being evaluated within 
the areas of social/cultural, legal, economical, political and technological 
factors. They influence differently on the possibility for new companies and 
businesses to operate and the factors can all together contribute to a better 
understanding of the market environment. Population, income levels, 
Internet usage, political government and legislation regarding the 
environment and business are data that have been studied in this thesis.  
 
Sweden and the United Kingdom are rather similar when it comes to 
economical, political, legal and technological aspect, why the social/cultural 
differences are more distinct. The index of national culture, created by 
Hofstede (2005) helps to explain some of the dissimilarities. The diversity in 
short-term thinking, masculinity and individualism in the two countries may 
contribute to an explanation of what have affected the development of the 
ethical clothing market.    
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Sammanfattning  
 
Intresset kring etisk konsumtion växer alltmer och så även inom 
klädbranschen. Dock är konsumtion av etiska kläder komplex där aspekter 
som kvalitet, modell, funktion, pris, tillgång till tid, tillgänglighet och etiska 
ställningstaganden väger in i beslutsprocessen. Tidigare undersökningar har 
visat att utvecklingen av marknaden ser ut på olika sätt i olika länder. I 
Storbritannien tyder mycket på att den etiska klädmarknaden är mer 
utvecklad i jämförelse med Sverige, varför undersökningen berör de två 
länderna.  
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara vad som påverkat 
utvecklingen av den etiska klädmarknaden i Storbritannien jämfört med i 
Sverige. Därför har huvudsakligen en kvalitativ metod använts där 
djupintervjuer med aktörer inom den etiska klädbranschen har bidragit till 
den största delen av det empiriska materialet. Sekundärdata i form av 
statistik över de båda länderna har fungerat som komplement för att 
undersöka vad som har påverkat utvecklingen. 
 
Ett användbart redskap för undersökning av makromiljön är bland annat 
SLEPT-modellen, där omgivningen bedöms utifrån faktorerna 
sociala/kulturella, legala, ekonomiska, politiska och teknologiska. De 
inverkar på skilda sätt på möjligheten för nya företag och branscher att verka 
samt kan tillsammans ge en helhetsbild över rådande förhållanden. 
Folkmängd, inkomstnivåer, Internetanvändning, politisk styrning samt 
lagstiftning inom miljö och företagande är exempel på sådant som har 
studerats i uppsatsen.  
 
Sverige och Storbritannien är relativt lika varandra i ekonomiska, politiska, 
legala och teknologiska hänseenden vilket gör de sociala/kulturella 
skillnaderna mer framträdande. Hofstedes (2005) index över nationalkultur 
förklarar vissa av dessa skillnader. Olikheterna i kortsiktig inställning, 
maskulinitet och individualism i de två undersökta kulturerna kan bidra till 
svaret på vad som har påverkat utvecklingen av den etiska klädmarknaden. 
 
 
Nyckelord:  
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1. Inledning 
Här presenteras en övergripande introduktion till ämnet etiska kläder med 
begreppsdefinitioner och historisk bakgrund. Forskningsproblemet beskrivs 
tillsammans med avgränsningar, syfte samt perspektiv för undersökningen.   

1.1 Problembakgrund 
Etableringen av produkter såsom varor eller tjänster har på olika marknader i 
världen inte samma chans att lyckas. För framgång krävs en identifiering och 
förståelse av komplexiteten som råder på den specifika marknaden. Den 
internationella miljö som föreligger är viktig att ha kunskap om och ökar 
utmaningen för internationellt företagande. De förhållanden som är 
bakomliggande för framgångar på en marknad eller i ett land kan avgöra om 
etableringen av nya produkter lyckas eller misslyckas. Inflytande av olika 
faktorer som tillexempel ett lands kultur, marknad, information, politik, 
regering, ekonomi, lagstiftning, teknologi, intressenter, branscher och grad 
av kontroll avgör ett lands förmåga att ta till sig specifika produkter. 
Regeringen kan ha ett starkt inflytande på regleringen av importer och 
exporter eller så kan information vara svårt att få tag på vilket gör att 
medvetenheten hos befolkningen blir sämre inom ett visst område. (Doole & 
Lowe 2004, s. 7-26).  
 
De bakomliggande förhållandena för att en produkt skall lyckas på en 
marknad är specifika för varje land men de influenser som formar 
produkterna påverkas i mångt och mycket av omvärlden vi lever i. Kreativa 
uttryck inom mode speglar ofta samhällsförändringar i stort. (Modet allt mer 
ekologiskt, 2007, s. 11) Idag är det ekologiska tänkandet på väg in i 
modevärlden, konstaterar formgivaren Diana Orving i en artikel i Göteborgs-
Posten den 13 februari (Modet blir allt mer ekologiskt, 2007). Vidare kan 
läsas att efter månader av rapportering om klimatförändringar syns spår av 
grönt tänkande hos stora klädaktörer.  
 
Ekologi och miljömedvetande är något som blir alltmer aktuellt både för 
konsumenter och för organisationer. I Sverige kom första numret av Camino 
ut i slutet av mars 2007. En tidning som vill vara ett ”coolt” livsstilsmagasin 
för smarta konsumenter och inspirera människor till att göra medvetna val. 
(Termén 2007, s. 45) Samtidigt som kännedomen om rättvisemärkning ökat, 
från 38 % år 2002 till 64 % år 2006, och försäljningen ökat mellan 2005 och 
2006 med 63 % (www.rattvisamarkt.se, 2007) visar undersökningar att 
majoriteten av svenska ungdomar inte vill lägga om sina vanor för att 
leva ”miljöanpassat” eller köpa miljöprodukter. (Hellre mysigt på jobbet är 
karriär för unga, 2007, s.12) 
 
Att det finns ett ökat intresse för gröna frågor i Europa, trots tillbakagång 
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under 90-talet, tar även Solomon et.al. (2006) upp. Människor har alltmer 
insett att en kortsiktig livsstil påverkar miljön vad gäller utarmning av 
naturresurser, utsläpp, försämrade jordmåner, utplåning av sällsynta arter 
och klimatförändringar. (Solomon et.al, 2006, s. 600) Textilier och kläder 
utgör en stor andel av Sveriges import och genomgår en väldigt 
arbetskraftsintensiv produktion. Både miljö- och arbetsmiljöriskerna är 
mycket stora i de tidiga leden i produktionskedjan. (Axelsson Nycander 
1999, sid. 38, Jiborn 1999, s.4) Vidare finns det en ökande medvetenhet om 
att en grön livsstil inte behöver vara mindre lustfylld och måste inte stå i 
total motsättning mot dagens konsumtionssystem. (Solomon et.al, 2006, s. 
600) Det faktum att konsumenter uttalat föredrar miljömärkta produkter 
innebär dock inte omedelbart att de är villiga att betala ett högre pris för dem. 
(Axelsson Nycander 1999, sid. 35) 
 
1.2 Problemdiskussion 
Ekologiskt och etiskt arbete står att läsa om så gott som varje dag i olika 
medier. En rubrik i Göteborgs-Posten den 18 februari om rättvis handel lyder 
dock enligt följande; ”Sverige är långt efter övriga Europa”. (Lerneby 2007) 
Vidare in i artikeln kan vi läsa om att de Skandinaviska länderna är sämst på 
att köpa rättvisemärkta varor. Handeln med rättvisemärkta produkter i 
Sverige ökar emellertid och att intresset växer är känslan från många. 
Långsiktigt tänkande och hållbar utveckling är termer som hörs allt oftare.  
 
Många konsumenter i Sverige är positivt inställda till miljövänliga 
handlingar och medvetna om att köp av dagligvaror påverkar miljön. Trots 
detta köper svenskar miljövänliga dagligvaror i varierande utsträckning. Den 
positiva inställningen till miljövänliga handlingar har inte kunnat locka 
majoriteten till gröna köp, med undantag för miljömärkta toalett- och 
hushållspapper samt tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Anledningen till att 
det ser ut såhär kan enligt Cecilia Solér (1997, s. 14) vara många och ett 
exempel är att det bero på tillgängligheten av varor. En studie av Per Jiborn 
om miljömärkta textilier, gjord på uppdrag av SIS Miljömärkning, 
Konsumentverket, KRAV och Naturskyddsföreningen (1999, s. 15), visar att 
den engelska marknaden går emot strömmen och att det här finns ett relativt 
starkt konsumenttryck. Det tvingar stora etablerade aktörer att göra seriösa 
satsningar på ekologiska plagg.  
 
Detta skapar funderingar kring hur det ser ut utanför Sverige och 
Skandinavien vad gäller utvecklingen av den etiska klädmarknaden. Enligt 
förundersökningar på mässan Prêt à Portet i Paris våren 2007 (bilaga 1) och 
en undersökning publicerad i Göteborgs-Posten (Lerneby 2007) görs det 
gällande att Sverige inte tagit till sig fenomenet etiska kläder lika väl som 
vissa andra länder, som exempelvis Storbritannien. 



 

3 

Vad gäller teoribildningen kring etiska kläder har det i dagsläget inte funnits 
tillräcklig litteratur till förfogande för att kunna beskriva och förklara vårt 
valda fenomen närmare. En del utredningar har gjorts i Sverige de senaste 
åren inom etisk märkning, men främst inom dagligvaruhandeln.  Det finns 
ett fåtal kartläggningar över aktörerna på marknaden, de märkningar som 
finns samt analyser kring orsaker till den svaga utvecklingen av dem i  
Sverige. Som exempel kan en studie gjord på Handelshögskolan om 
miljömärkta kläder nämnas: Kan man efterfråga något man inte vet existerar 
(Nilsson & Odqvist 2006) samt Per Jiborn (1999) i studien Miljömärkta 
textilier – underlag för en strategisk analys. Dock finner vi Per Jiborns 
analys aningen gammal, 1999, då den ekologiska modemarknaden har 
förändrats de senaste åren. Det vi saknar i den teori som i undersökningen 
varit tillgänglig är en förklaring till att utvecklingstakten i ett visst land kan 
skilja sig från ett annat. Solér (1997, s. 213) menar att köp av miljövänliga 
varor som ett samhälleligt skeende kan studeras och därmed ge svar på 
många frågor. (Solér 1997, s. 213) 
 
1.3 Begreppsdefinitioner 
Ekologiska kläder definieras här som alla miljömärkta kläder som 
marknadsförs med någon typ av miljöargument. (Jiborn 1999, s. 5)  
 
Rättvisemärkta varor definieras här som varor där producenten anpassar sig 
efter särskilda sociala och etiska krav. (Axelsson Nycander 1999, s. 7)   
 
Etiska kläder definieras här som ett klädesplagg som uppfyller definitionen 
för ekologiska kläder och/eller rättvisemärkta varor.  Begreppet etiska kläder 
har valts då det är ett uttryck som allmänt används såväl inom media som i 
branschen.  
 
1.4 Problemformulering och forskningsfrågor 
Forskningsfråga 1 (FF 1- Ekonomiska faktorer)  
På vilket sätt har ekonomiska faktorer påverkat utvecklingen av den etiska 
klädmarknaden i Storbritannien jämfört med i Sverige?  
 
Forskningsfråga 2 (FF 2- Legala faktorer) 
På vilket sätt har legala faktorer påverkat utvecklingen av den etiska 
klädmarknaden i Storbritannien jämfört med i Sverige?  
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Forskningsfråga 3 (FF 3- Politiska faktorer) 
På vilket sätt har politiska faktorer påverkat utvecklingen av den etiska 
klädmarknaden i Storbritannien jämfört med i Sverige?  
 
Forskningsfråga 4 (FF 4- Teknologiska faktorer) 
På vilket sätt har teknologiska faktorer påverkat utvecklingen av den etiska 
klädmarknaden i Storbritannien jämfört med i Sverige?  
 
Forskningsfråga 5 (FF 5- Sociala/kulturella faktorer) 
På vilket sätt har sociala/kulturella faktorer påverkat utvecklingen av den 
etiska klädmarknaden i Storbritannien jämfört med i Sverige?  
 
Huvudproblem 
På vilket sätt har de i forskningsfrågorna upptagna faktorer påverkat 
utvecklingen av den etiska klädmarknaden i Storbritannien jämfört med i 
Sverige?  
 
1.5 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med rapporten är att beskriva och förklara vilka 
faktorer som har påverkat utvecklingen av den etiska klädmarknaden i 
Storbritannien jämfört med i Sverige. Vidare är syftet att i sin tur bidra till att 
förklara skillnaderna i framgång mellan Storbritannien och Sverige.  
 
1.6 Avgränsning 
De produkter som har varit objekt för undersökningen är etiskt nischade 
kläder. Konfektionsföretag där delar av sortimentet är etiskt märkta är 
inkluderade i undersökningen, liksom företag där hela sortimentet är etiskt 
märkt. De geografiska marknader som har undersökts är begränsade till två i 
antal. Storbritannien har valts efter att förundersökningar (se Bilaga 1 samt 
en tidningsartikel av Lerneby 2007) visat tendenser på att det är ett av de 
länder som är mer mottagliga för vår undersökta företeelse etiska kläder och 
Sverige för att jämföra med. För att begränsa arbetets omfattning har fem 
typer av faktorer valts ut, efter en modell vid namn SLEPT (Doole & Lowe 
2004, s. 7), nämligen ekonomiska, legala, politiska, teknologiska och 
sociala/kulturella. Utifrån respondenternas svar samt de i teorin främst 
belysta områden har avgränsningar inom varje typ av faktor gjorts. Den 
begränsade tid på tio veckor som fanns till förfogande för arbetet har 
tillsammans med knappa ekonomiska resurser påverkat avgränsningen.  
 
1.7 Perspektiv 
Vad gäller teoretiskt perspektiv har problemet undersökts utifrån ett 
branschperspektiv. Personer från den etiska klädbranschen har bidragit till 
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det empiriska avsnittet för att ge en bild av hur konsumentens förmåga att ta 
till sig etiska kläder har sett ut i respektive land, samt för att hitta viktiga 
faktorer som har påverkat deras förmåga. Inom konsumentbeteende finns det 
två huvudinriktningar, den ena med mikrokonsumentfokus och den andra 
med makrokonsumentfokus. (Solomon 2006, s. 34) I det här arbetet har 
betoningen legat på makronivå, där det sociala har legat i fokus.  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1, Pyramiden över konsumentbeteende, anpassad efter Solomon (2006, 
s. 34)  

Mikrokonsumentfokus 
Individuellt fokus 

Experimentell Psykologi 
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Humanekologi 
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Socialpsykologi 

Sociologi 
Makroekonomi 

Semiotik/Litteraturkritik 
Demografi 

Historia 
Kulturantropologi 

 
Makrokonsumentfokus 

Socialt fokus 
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1.8 Uppsatsens disposition 
 
1. Inledning  
Här presenteras en övergripande introduktion till ämnet etiska kläder med 
begreppsdefinitioner och historisk bakgrund. Forskningsproblemet beskrivs 
tillsammans med avgränsningar, syfte samt perspektiv för undersökningen.   
 
2. Metod 
Här ges en grundläggande presentation av olika metodologiska teorier. 
Beskrivning och motivering av valda ansatser samt metoder finns återgivna i 
slutet av kapitlet samt kritik mot valda källor.     
 
3. Teoretisk referensram 
Här görs en genomgång av instuderad litteratur samt presentation av den 
modell som har använts i forskningen. Inledningsvis ges bakgrundsteorier 
inom konsumentbeteende varefter konsumentbeteende inom etiska varor 
beskrivs. Såväl forskning kring etiska kläder som dagligvaror behandlas då 
tillgången till forskning inom valt område är begränsat.  
 
4. Empiri 
Här summeras intervjusvar och sekundärdata fördelade inom respektive 
forskningsfråga. Inledningsvis presenteras empiri från djupintervjuer och en 
enkät med öppna frågor, varpå statistik om Storbritannien och Sverige följer.  
 
5. Analys med tolkningar och slutsatser 
Här tolkas den insamlade empirin och kopplas samman med teorin för att 
söka efter samband mellan utvecklingen som har skett på den etiska 
klädmarknaden och de fem faktorerna. I slutet av varje analysavsnitt ges de 
slutsatser som respektive forskningsfråga genererat. Avsnittens olika 
omfattning avspeglar den vikt respondenterna lade vid respektive faktor.   
 
6. Avslutande diskussion 
Nedan följer författarnas egna reflektioner över undersökningen innehåll, 
slutsatser samt eventuella svårigheter. Vidare ges förslag till fortsatt 
forskning inom området. 
 
7. Källförteckning 
Här ges en förteckning över de källor som har använts under 
uppsatsprocessen. De presenteras under rubrikerna metodböcker, 
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teoriböcker, muntliga källor samt icketeoretiska källor dock för 
undersökningen relevanta såsom dagstidningar, rapporter och Internetkällor.  
 
8. Bilagor 
I det här kapitlet tillhandahålls diverse bilagor som har bidragit till 
rapportens färdigställande. Bilaga 1 består av material från 
förundersökningen på mässan So Ethic, Bilaga 2-4 innehåller intervjuguider 
och Bilaga 5 är en enkät med öppna frågor. Övriga bilagor, som finns 
tillgängliga på begäran, är renskrivna och strukturerade intervjuer samt 
svar på enkäten.  
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2. Metod 
Här ges en grundläggande presentation av olika metodologiska teorier. 
Beskrivning och motivering av valda ansatser samt metoder finns återgivna i 
slutet av kapitlet samt kritik mot valda källor.    

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns flera olika förhållningssätt som en forskare kan ha, varav två 
huvudinriktningar kan urskiljas, nämligen positivism och hermeneutik. 
(Thurén 1991) 

2.1.1 Positivism 
Positivismen vill bygga på positiv, det vill säga säker kunskap. Enligt 
positivismen finns det endast två källor till kunskap, det vi kan iaktta med 
våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. Antar man positivismen 
skall man kritiskt undersöka alla påståenden och iakttagelser och endast 
stödja sig på de fakta som kan anses säkerställda med all rimlig sannolikhet. 
Dessa fakta ska sedan logiskt analyseras för att kunna dras slutsatser av. 
(Thurén 1991, s. 15) 

2.1.2 Hermeneutik 
Vetenskap som bedriver tolkningar av förstående karaktär kallas 
hermeneutik. Avsikten med hermeneutiskt forskningsperspektiv är att fånga 
upplevelser och uttrycka, tolka och förstå sammanhang. Med 
tolkningsarbetet försöker man nå en djupare förståelse med frågorna: vad, 
var, hur och varför. I sitt arbete utgår forskaren från en förförståelse, tidigare 
erfarenheter och kunskaper vilket styr tolkningen. För att tolkningen skall bli 
riktig måste en växling ske mellan ett del- och helhetsperspektiv. Kontexten 
måste även studeras, det vill säga det större sammanhang som tolkningen 
ingår i. För att förstå en del måste man ha tillgång till helheten, delens 
betydelse blir då beroende av helheten. Detta skapar en dynamik mellan 
delar och helhet och kan liknas vid en spiral som ger större och större 
förståelse av innehållet i texten eller intervjun som skall tolkas. 
Hermeneutiken vill skapa en förståelse på en beskrivande nivå och uppnå 
förståelse som kommer till uttryck i mänskliga aktiviteter. (Olsson & 
Sörensen 2001, s. 100-103) 
 
2.2 Forskningsansats  
De forskningsansatser som kan användas inom forskning, oavsett om den är 
kvalitativ eller kvantitativ, är deduktion och induktion. Även en kombination 
av dessa förekommer och kallas då abduktion. (Patel & Davidsson 1994, s. 
21) Nedan presenteras de två huvudansatserna.  
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2.2.1 Deduktiv ansats  
Med en deduktiv ansats utgår forskaren från teorier och universella lagar för 
att utifrån dem förklara olika företeelser. (Chalmers 1995, s. 25) Man kan 
säga att den deduktive forskaren följer bevisandets väg och försöker med 
hjälp av befintlig teori dra slutsatser om enskilda fall. (Patel & Davidsson 
1994, s.21) 

2.2.2 Induktiv ansats 
Den induktive forskaren använder inte några rådande teorier eller lagar. 
Istället är målet att skapa nya teorier utifrån empiriska undersökningar. 
Genom att studera en rad singulära påståenden försöker forskaren 
generalisera och utifrån dessa generaliseringar skapa ett universellt 
påstående. (Chalmers 1995, s.22-24) Enklare uttryckt är forskningen i det 
här fallet mer av en upptäckande karaktär, där målet är att formulera nya 
hypoteser och teorier. (Patel & Davidsson 1994, s. 21) 
 
En teori kan aldrig anses som den enda sanna utan enbart som den bästa som 
finns för närvarande, tills dess att den motbevisas. Induktivt framtagna 
teorier kan genomgå en deduktiv undersökning för att bevisas som sanna 
eller osanna. (Chalmers 1995, s. 55-65) 
 
2.3 Undersökningsmetoder  
En undersökning kan genomföras enligt två typer av metoder. Antingen är 
metoden av kvalitativ karaktär eller kvantitativ, vilka beskrivs nedan. 
(Olsson & Sörensen 2001, s. 40) 
 
2.3.1 Kvantitativ metod 
Vid kvantitativ metod används statistik, matematik och aritmetiska formler 
flitigt. Forskningsarbetet har ett förklarande syfte och utförs strukturerat ofta 
med i förväg formulerade frågeställningar. Informationen som samlas in 
omvandlas till siffror och mängder. Metoden ger relativt klara riktlinjer för 
hur en undersökning ska genomföras. (Olsson & Sörensen 2001, s. 40) När 
en teori ska prövas ses den kvantitativa metoden traditionellt som bäst 
lämpad. (Jensen 1995, s. 12)  
 
2.3.2 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden har ett mer förstående syfte och generellt arbetar 
forskaren med ostrukturerade frågeställningar där tankar, idéer och uppslag 
gradvis fördjupas och en teori växer fram. Informationen ska gå på djupet 
och ofta handlar det om ett stort antal variabler på ett fåtal individer. (Olsson 
& Sörensen 2001, s. 40) Metoden inbegriper många olika tekniker och 
tillvägagångssätt, exempel på det är direkt observation, deltagande 
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observation, informant- och intervjuer samt analys av källor. (Holme & 
Solvang 1997, s. 91) Den kvalitativa metoden har en naturlig plats i 
grundforskningen vilken ofta syftar till att utveckla nya begrepp och teorier 
utifrån forskarens uppfattning eller tolkning av information. (Jensen 1995, s. 
14) 
 
För att göra det möjligt att tränga igenom datamaterialet i en kvalitativ 
undersökning kan tre överlappande processer användas. Den består av stegen 
reduktion, strukturering samt visualisering och beskrivs närmare i figuren 
nedan: (Christensen et.al. 2001, s. 300) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Figur 2. Den kvalitativa analysprocessen, (Anpassad efter Christensen et.al. 
2001, s. 300) 
 
I reduktionsprocessen väljs viktiga delar ut och data som är oväsentlig för 
undersökningen stryks. Nyckelord kan väljas ut som en hjälp och därefter 
kan deras relationer sinsemellan beskrivas. Struktureringsprocessen 
kännetecknas av att vissa mönster framträder ur datan, relationer växer fram, 
vilket resulterar i ett antal huvudkategorier som datan samlas under. 
Visualiseringsprocessen innebär slutligen att den strukturerade texten 
översätts till sammanfattande texter eller bildfigurer, exempelvis matriser, 
diagram eller flödesscheman. Visualiseringarna kan ses som de slutliga 
resultaten av undersökningen, vilka endast kan utföras då en teoretisk 
mättnad är uppnådd. (Christensen et.al. 2001, s. 304-305) 
 
2.4 Datakällor 
Det finns en mängd olika typer av datakällor som kan användas inom såväl 
kvalitativ som kvantitativ forskning. Skillnaden mellan primär- och 
sekundärdata handlar om huruvida forskaren medverkat till insamlingen av 
rådata. I de fall forskaren själv samlat in uppgifter kallas det för primärdata. 
(Andersson 1998, s. 150, Christensen et.al. 2001, s. 69)  

Reduktion 

Strukturering Visualisering 
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av 

kvalitativ 
data 



 

11 

2.4.1 Sekundärdata  
I många fall finns befintlig data som mycket väl kan återanvändas i 
forskning, så kallad sekundärdata. (Carlsson 1990, s. 64) Den kan ha använts 
i ett annat syfte än i den aktuella undersökningens. (Christensen et.al. 2001, s. 
69) Som exempel kan nämnas officiell statistik från statliga myndigheter, 
folkbokföringsdata, medlemsregister, brevsamlingar med mera. 
Sekundärdata av dessa slag kan ibland utgöra tillräcklig grund för slutsatser, 
dock krävs ofta en kombination av primär- och sekundärdata för att logiskt 
giltiga teorier skall kunna formuleras. (Carlsson 1990, s. 64)  
 
2.4.2 Primärdata  
Till forskningsändamål kan data som samlats in av Statistiska Centralbyrå, 
länsstyrelser, pastorsexpeditioner m.fl. användas. Den här typen av statistik 
benämns officiell data och är relativt lättillgänglig. Att den används för 
forskningsändamål beror på att det ofta rör sig om kompletta datamaterial 
som är sammanställda av utbildad personal. Antal felaktigheter är väldigt 
sällsynta och statistiken täcker ofta långa tidsperioder. (ibid., s. 64-65)   
 
2.5 Datainsamlingsmetoder  
Olika metoder kan användas för att samla in den data som ska ligga till 
grund för undersökningen. Som exempel kan nämnas strukturerade 
intervjuer, observationer, enkäter, kvalitativa intervjuer och fokusgrupper, 
vilka beskrivs nedan. (Bryman 2001, s. 123-325) 
 
2.5.1 Strukturerade intervjuer och enkäter 
Den strukturerade intervjun och enkäten liknar varandra på så sätt att båda 
innehåller standardiserade och, i många fall, slutna frågor som ställs till ett 
större antal respondenter. Målet är att utfrågningen av respondenterna ska 
vara så standardiserad som möjligt så att förutsättningarna för 
respondenterna är lika i möjligaste mån. Vidare underlättar dessa former av 
insamlingsmetoder kategorisering av svaren samt jämförbarheten. Den 
strukturerade intervjun är en väldigt populär form inom kvantitativ forskning 
och går till så att intervjuaren ställer frågor till en respondent utifrån ett i 
förväg fastställd frågeschema. Frågorna är ofta väldigt specifika och av 
sluten karaktär, vilket innebär att respondenten får välja bland svarsalternativ.  
Dock förekommer både öppna och slutna frågor såväl i enkäter som i 
strukturerade intervjuer. Vid användning av enkäter finns det inte någon 
intervjuare med i bilden, utan svaren fylls i själv av respondenten. Fördelar 
med enkät jämfört med strukturerad intervju är att de är billigare att 
administrera, någon intervjuare finns inte närvarande då respondenterna 
besvarar frågor och kan därmed inte påverka denne samt enkäter kan 
anpassas efter respondentens behov. Några nackdelar kan bland annat vara 
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att det inte finns möjlighet att hjälpa respondenten, uppföljningsfrågor är 
uteslutna, det krävs färre frågor eftersom respondenten tröttnar fortare samt 
att ett större bortfall är vanligare. (Bryman 2001, s. 123-148)  
 
2.5.2 Observationer  
Inom området observationer förekommer både strukturerade och 
ickestrukturerade, den föregående inom kvantitativ forskning och den senare 
inom kvalitativ. Strukturerade observationer innebär en direkt observation av 
beteenden och registrering av dem utifrån ett i förväg bestämt 
kategorischema. Schemat beskriver vad det är som observatören ska leta 
efter samt hur det ska registreras. (Bryman 2001, s. 175-176) Deltagande 
observation är en form av observation, även kallad etnografi, som är 
vanligare inom kvalitativ forskning. Kännetecknande för den typen är att 
observatören engagerar sig en längre tid i en grupp, iakttar gruppens 
beteenden och lyssnar på samtal. Observationen kan vara av såväl öppen 
som dold karaktär, dessutom kan han/hon var aktiv eller passiv deltagare. 
(Bryman 2001, s. 277-289) 
 
2.5.3 Kvalitativa intervjuer 
Intervjun är förmodligen den mest använda datainsamlingsmetoden vid 
kvalitativa studier. (Bryman 2001, s. 299) Terminologin inom 
forskningsintervjuer är omfattande och går i vissa fall isär. Enligt Bryman 
(2001, s. 127) finns det inom den kvalitativa metoden djupintervjuer, som i 
sin tur antingen kan vara ostrukturerade eller semi-strukturerade, 
fokusgrupper och gruppintervjuer. Den ostrukturerade intervjun svävar 
relativt fritt och intervjuaren använder sig på sin höjd av en minneslapp för 
att fokusera på valda områden. De intervjuerna tenderar att likna vanliga 
samtal där respondenten får associera fritt och bara leds av följdfrågor. I en 
semi-strukturerad intervju har forskaren specifika teman som ska beröras, 
ofta kallad intervjuguide, men respondenten har stor frihet att besvara 
frågorna på sitt sätt och intervjuaren har möjlighet att lägga till frågor allt 
eftersom. (Bryman 2001, s. 301) En intervjuguide bör inte ha fler än sex 
teman att beröra, med fler tenderar de att bli specifika frågor istället. 
Eventuellt kan inledande frågor tänkas ut i förväg och övergångarna mellan 
teman förbereds. Hela tiden lyssnar intervjuaren efter svar som inbegrips i 
något av de valda temana för att ställa följdfrågor. Ordningen mellan 
frågorna är oväsentlig så länge temana berörs. (Jacobsen 1993, s. 133- 189) 
 
Intervjun kan göras mer eller mindre fokuserad beroende på målet med den. 
I en fokuseras intervju kan forskare testa uppställda hypoteser och även 
ställa upp nya hypoteser inom valda områden. Den fria intervjun är inte 
inriktad åt något specifikt håll, intervjuaren är passiv och vill i minsta 
möjliga mån påverka intervjuobjektet. (Carlsson 1990, s. 80-83) 
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Fokusgrupper eller gruppintervjuer är typer av intervjuer som utförs i grupp 
och de syftar ofta till samma sak med den skillnaden att gruppintervjun kan 
beröra fler än bara ett fokuserat ämne. Frågorna diskuteras i grupp varför 
denna form ibland väljs av tids- och ekonomiska skäl. Det främsta syftet 
med gruppintervju och fokusgrupp är dock av intresse för hur personerna 
reagerar på andras åsikter i en grupp. (Bryman 2001, s. 325)  
 
2.6 Urval 
I många fall är det inte möjligt att göra en totalundersökning av en hel 
målpopulation. Då görs ett urval av ett antal enheter som får representera 
målpopulationen. Utifrån data från de enheterna kan därefter 
generaliseringar göras för att gälla hela målpopulationen. (Christensen et.al. 
2001, s. 71) Genom att göra ett urval får forskaren möjlighet att ägna mer tid 
åt varje respondent och kan i och med det utvinna en mer detaljerad 
information än om hela populationen skulle undersökas. Undersökningens 
resultat, generaliserbarhet och representativitet påverkas av hur väl urvalet 
stämmer överens med populationen. (Christensen et.al. 2001, s. 109-113) 
 
2.6.1 Sannolikhetsurval  
Då sannolikhetsurval används väljs varje respondent eller enhet slumpvis ut 
och har i praktiken samma chans att involveras i urvalet. Ett fullständigt 
register över samtliga medlemmar i populationen krävs för att göra den här 
typen av urval, exempelvis kundregister, folkbokföringsregister samt register 
från organisationer som Telia, Posten och Bilregistret. (Christensen et.al. 
2001, s. 109-115) Det finns enligt Christensen et.al. (2001, s.115-118) 
följande olika typer av sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval, 
systematiskt urval, stratifierat urval, klusterurval och flerstegsurval.  

2.6.2 Icke-sannolikhetsurval 
Vid icke-sannolikhetsurval kan chansen att en viss respondent väljs ut inte 
förutsägas, de väljs ut slumpmässigt. Resultatet kan bli snedvridet på grund 
av den över- eller undertäckning som kan uppstå från målpopulationen till 
urvalet. Urvalets resultat kan därmed inte helt säkert generaliseras till att 
gälla hela målpopulationen. Det finns dock skäl till att använda den här 
typen av urval i vissa undersökningar. Vid en kvalitativ undersökning kan 
icke-sannolikhetsurval väljas på grund av att specifik insikt och kunskap hos 
respondenter efterfrågas, snarare än generaliserbarhet. Så är ofta fallet då 
komplexa frågor studeras och det är expertkunskap som syftet är att inhämta. 
(Christensen et.al. 2001, s. 129) De olika urvalsmetoder som innefattas inom 
icke-sannolikhetsurval är strategiskt urval, vanligt då syftet är djupare 
förståelse, kvoturval, uppsökande urval, då det är svårt att nå enheterna, 
självurval, där undersökningspersonerna själva tar kontakt, 
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bekvämlighetsurval, då forskaren väljer ut de personer som är tillgängliga, 
samt påstana urval, då forskaren placerar sig på en plats där många i vald 
population befinner sig och där gör sitt urval. (Christensen et.al. 2001, s. 
129-133) 
 
2.7 Valda ansatser och metoder 
Nedan presenteras den metod som har använts i undersökningen, en mer 
detaljerad beskrivning av det praktiska tillvägagångssättet ges.  

2.7.1 Vårt val av vetenskapligt förhållningssätt 
Med en medvetenhet om svårigheten att använda positivistisk eller 
hermeneutisk inriktningarna på ett korrekt sätt i uppsatsen har vi kommit 
fram till att vårt vetenskapliga förhållningssätt med utgångspunkt från vårt 
huvudproblem främst är hermeneutiskt. Detta då vi med hjälp av intervjuer, 
statistik och litteraturstudier kommer att försöka tolka sammanhang och 
skapa en ökad förståelse kring vilka faktorer som är avgörande för 
etableringen av etiskt mode.  

2.7.2 Vår ansats 
Den ansats som har antagits är huvudsakligen deduktiv, där teoristudier inom 
konsumentbeteende, internationell marknadsföring och nationalkultur har 
varit utgångspunkten för hela undersökningen. Formulerandet av 
forskningsfrågor och intervjuguider har grundats på teorin kring 
internationell marknadsföring, nämligen modellen SLEPT. Därefter har 
empiri inhämtats utifrån denna modell, varpå teori och empiri har vävts 
samman i analysen. Genomgående har arbetet genomsyrats av ett 
falsifieringssynsätt för att undvika att bli förblindade och bara se det vi vill 
se. På så sätt har den logiska giltigheten försökt stärkas.  

2.7.3 Vår undersökningsmetod och vårt urval 
En kvalitativ metod har använts i utredningen, men kompletterats med 
kvantitativ data för att närma oss teoretisk mättnad och öka trovärdigheten. 
Så långt som det varit möjligt har låsningar i form av fasta frågor och svar 
undvikits och därmed valdes en kvalitativ metod. För oss tillgängliga teorier 
inom konsumentbeteende för etiska kläder har varit så pass sparsam att 
djupintervjuer anses som den mest lämpade metoden för att besvara våra 
forskningsfrågor. Urval av intervjupersonerna har gjorts utifrån 
bekvämlighet medan material till förundersökningen inhämtades genom 
påstanurval.  
 
Johanna Hofring, ägare och grundare av Ekovaruhuset, valdes eftersom hon 
är aktiv både i Sverige och internationellt och återkommit i pressen i 



 

15 

samband med etiska kläder. Stephan Bergman, VD för Bergman Sweden AB, 
intervjuades då han refererats till i tidigare forskning och säljer etiska 
textilier i såväl Storbritannien som i Sverige. Michael Walls, bosatt i Sverige 
med ursprung i Storbritannien, bidrar främst till svar på forskningsfrågorna 2, 
3 och 5 och valdes ut på grund av hans inblick i de två länder som är föremål 
för undersökningen. I egenskap av privatperson och inte företagare har Walls 
kunnat ge en mer objektiv bild av etiska klädmarknaden. Företagen Unicorn, 
från Irland, valdes eftersom de är ett av de företag i förundersökningen som 
verkar i Storbritannien. Förfrågningar skickades till ett antal företag, flertalet 
brittiska, varpå det enda svar som tillhandahölls var från Unicorn. 
Avvägningar gjordes huruvida Unicorn, trots irländskt ursprung, kunde bidra 
till undersökningen. Slutligen beslutades att respondenten kunde ge ett 
bidrag till svar på forskningsfrågorna 1, 3 och 5 utifrån ett utländskt 
perspektiv. Vid tillgång till mer resurser hade större energi lagts vid att finna 
brittiska respondenter. Maria Sandow, föreläsare från Svensk Handel STIL, 
refereras till enbart i forskningsfråga 5 på grund av hennes kunskaper inom 
den sociala/kulturella faktorn. Då underlaget är ett föredrag kunde ingen 
diskussion kring övriga forskningsfrågor föras.  
 
Vidare har kvantitativ data i form av statistik inhämtats och har varit 
sekundärdata från böcker och hemsidor. Genomgående har materialet 
angripits ur ett hermeneutiskt förhållningssätt där tolkningar var verktyget 
som ledde fram till en ny hypotes.  

2.7.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
Som ett första steg i forskningsprocessen har diverse förstudier genomförts, 
vilka ledde fram till valet av problemområde. Förstudierna har varit av 
kvalitativ karaktär, där semistrukturerade intervjuer (bilaga 1) och spontana 
observationer på mässa har blandats med studier av tidskrifter, teoretisk 
litteratur och dagspress.  
 
Litteraturstudier inom konsumentbeteende, internationell marknadsföring 
och nationalkultur har fortsättningsvis använts för att skapa en bredare 
förståelse för den kontext som fenomenet befinner sig i. Därefter har en 
modell (SLEPT) bestående av fem områden valts ut och som motsvarar de 
faktorer som tros påverka etableringen av etiska kläder. Modellen har 
använts för att utforma forskningsfrågorna och i sin tur intervjuguiderna. 
Valet av modell har gjorts utifrån hur väl den passar fenomenet och utifrån 
erkännandegraden, det vill säga hur vedertagen modellen i fråga är. Parallellt 
med litteraturstudier har artiklar och tidigare forskning om etiska kläder 
studerats för att öka förståelsen av valt område. Semistrukturerade 
djupintervjuer utifrån intervjuguider (bilaga 2-4) har hållits med tre personer 
och en enkät med öppna frågor (bilaga 5) har besvarats av en person. 
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Inledningsvis var frågorna av en öppen karaktär för att ge möjlighet till att 
fånga upp tankar som inte var förväntade. Därefter var frågorna mer styrda 
med fokus på forskningsfrågorna. Som komplement till intervjuerna har 
befintlig statistik om Sverige och Storbritannien studerats med utgångspunkt 
från ovan nämnda forskningsfrågor. Analysarbetet har bestått av ett sökande 
efter samband mellan utvecklingen av den etiska klädmarknaden och de 
givna faktorerna. Genom att reducera och strukturera intervjumaterial och 
statistik kunde empirin lättare tolkas och analyseras. En återkommande 
visualisering i form av tabeller, skisser och anteckningar bidrog till att 
underlätta hela processen.  

2.8 Begränsningar i datainsamlingsmetod 
Två viktiga krav när det gäller insamling av data för forskning är att 
informationen är reliabel och att den är valid. 
 
2.8.1 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas helt enkelt hur pålitlig insamlad information är, om 
undersökningsresultat kan upprepas om studien läggs upp på ett liknande sätt. 
(Holme & Solvang 1997, s. 94, Christensen et.al. 2001, s. 308) Vid 
kvantitativa studier är reliabilitet av allra högsta vikt och den bestäms av hur 
mätningarna utförs samt hur noggrann forskaren är vid bearbetning av 
informationen. Det är en nödvändighet att en tillräckligt hög grad av 
reliabilitet finns för att kunna pröva frågeställningens påståenden på ett 
kvantitativt sätt. (Holme & Solvang 1997, s. 163-165) Vid studier av 
sekundärdata är reliabiliteten ibland svår att garantera, eftersom det kan vara 
svårt att ta reda på upphovsmannen till informationen, anledningen till dess 
uppkomst samt vid vilken tidpunkt det uppkom. (Patel & Davidsson 1994, s. 
54-55)  
 
Det är komplicerat att prata om reliabilitet i samband med kvalitativ metod 
eftersom den datan genereras i ett specifikt sammanhang och det därför är 
omöjligt att samla in identisk data vid ett annat tillfälle. (Christensen et.al. 
2001, s. 308) Det är dessutom oviktigt att kunna göra detta, eftersom det är 
en bättre förståelse forskaren vill uppnå och inte ren statistik. (Patel & 
Davidsson 1994, s. 94) Det faktum att den kvalitativa analytikern och 
mätinstrumentet är samma sak gör att reliabiliteten endast är kopplad till 
forskaren och en annan person knappast kan utföra samma studie och uppnå 
samma resultat. (Christensen et.al. 2001, s. 308) Med detta sagt påstår 
författarna ovan att reliabilitetsbegreppet är irrelevant för att bedöma värdet 
av en kvalitativ analys. Validitetsbegreppet innefattar snarare kriterier för att 
bedöma den typen av undersökningar.   
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2.8.2 Validitet  
Validitet är det andra viktiga kravet på insamlad data, vilket betyder i vilken 
mån det mäts som var tänkt att mätas. (Holme & Solvang 1997, s. 94) 
Begreppet berör trovärdighet, även kallat intern validitet, samt graden av 
generaliserbarhet, som även kallas extern validitet. Intern och extern validitet 
är relevanta både inom kvantitativ och inom kvalitativ metod, men 
innebörden går isär. (Christensen et.al. 2001, s. 309)   
 
I många kvantitativa studier är det omöjligt att direkt mäta den teoretiska 
variabel som forskaren är ute efter, varför en operationalisering av variabeln 
görs. Definitionsmässig validitet innebär i vilken utsträckning som de 
operationaliserade variablerna som mäts sammanfaller med de teoretiskt 
definierade. (Holme & Solvang 1997, s. 167-168) 
 
Problemet att få valid information i en kvalitativ undersökning ser ut på ett 
annat sätt. Eftersom det i kvalitativ metod inte statistiskt mäts ett visst 
fenomen, utan det istället är bakomliggande faktorer och strukturer till 
fenomenet som belyses är det ointressant att diskutera huruvida det är rätt 
sak som mäts. (Christensen et.al. 2001, s. 309) I dessa fall är det istället 
viktigare att subjektet får påverka sin medverkan i den riktning han/hon 
önskar. (Holme & Solvang 1997, s. 94-95) Vidare bedöms trovärdigheten i 
en kvalitativ analys utifrån systematik och öppenhet, i vilken mån olika typer 
av data har använts (så kallad triangulering) samt huruvida teoretisk mättnad 
har uppnåtts. (Christensen et.al. 2001, s. 309) 
 
Med det fria angreppssätt som djupintervju innebär är inte alltid lätt för 
forskaren att, i den nära situation som uppstår mellan subjekt och forskare, få 
helt giltig information. Sådant som forskarens kroppsspråk, sättet varpå 
frågor ställs, forskarens status kontra subjektets kan påverka subjektet att 
bete sig så som han/hon annars inte skulle ha gjort. Allt detta måste tas i 
beaktning då kvalitativa studier utförs. (Holme & Solvang 1997, s. 94-95) 
 
2.8.3 Förbättring av kvalitén i undersökningen   
För att undvika de brister som kvalitativ metod kan innebära har 
triangulering använts genomgående. Olika typer av källor har använts, tre 
personer som verkar inom branschen, en person med inblick i Storbritannien 
och Sverige, en föredragshållare med branschkunskap, statistikböcker och 
hemsidor har tillsammans bidragit till analys och slutsatser.  
 
För att säkerställa att inga missuppfattningar skett under inhämtning av 
empiri har transkriberat intervjumaterial blivit granskat av respondenterna 
innan det lyfts in uppsatsen.  
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2.9 Kritik mot valda ansatser och metoder  
Frågeställningen som arbetet har bearbetat har handlat om att beskriva och 
förklara en viss företeelse varför främst en kvalitativ metod har använts. 
Frågeställningen har även legat till grund för valet av forskningsansats och 
förhållningssätt. Det finns många fördelar med valda metoder, men det finns 
även en del faror som här tas upp.  
 
Ett problem med den induktiva forskningsansatsen kan vara att hypoteserna 
som bildas lätt färgas av forskarens bakgrund och egna idéer. (Patel & 
Davidsson 1994, s. 21) Vidare menar somliga att den induktive forskningen 
kan vara missvisande och inte står för logiskt giltiga resonemang. (Chalmers 
1995, s. 30-34) Denna kritik har tagits i beaktning och därför har den 
induktiva ansatsen blandats upp med deduktion och falsifiering.  
 
Det hermeneutiska förhållningssättet kritiseras av somliga för att sakna 
objektivitet och i alltför stor utsträckning präglas av forskarens fördomar. 
(Holme & Solvang 1997, s. 95) Den bristen har uppmärksammats under hela 
forskningsprocessen och ett alltför stort inflytande av fördomar har 
begränsats i och med att arbetet har utförts av två personer vars tankar och 
förförståelse därför har diskuterats mycket.  Uppgifter som har tolkats fram 
ur intervjuer har stämts av mot statistik, artiklar och tidigare undersökningar 
för att nå en större tillförlitlighet i analyserat material.  
 
Vidare riktas visst varnande finger mot intervju som datainsamlingsmetod.  
Dels kan intervjuaren med sin blotta närvaro påverka respondenten i en viss 
riktning och dels kan intervjun sväva iväg om forskaren utövar för lite 
styrning. (Holme & Solvang 1997, s. 99-108) En intervjuguide har utformats 
för att undvika utsvävningar, men intervjuerna har börjat öppet för att 
möjliggöra för respondenten att uttrycka sådant som inte förväntades i 
förväg. För att undvika felaktigheter i statistik har främst officiella källor 
använts. Löpande har författarna använt sig av ett systematiskt arbetssätt och 
använt sig av olika typer av datakällor för att närma sig teoretisk mättnad.  
 
2.10 Källkritik  
Inom det valda ämnesområdet etisk klädkonsumtion har det inte för oss 
funnits tillräckligt material till hands för att fylla den teoretiska 
referensramen. Därför har det i undersökningen använts källor som även 
behandlar andra etiskt producerade varor som dagligvaror. Bristen på 
material har även resulterat i att somliga källor (Jiborn, Nycander och Solér) 
är aningen gamla.  
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Källorna Unicorn och Michael Walls, som ligger till grund för delar av 
empirin, kan eventuellt ifrågasättas. Den föregående då företaget är irländskt 
och inte brittiskt, men författarna bedömer kunskaperna som de besitter som 
värdefulla bidrag i undersökningen. Vid tillgång till större resurser hade mer 
energi lagts vid att hitta än mer passande och fler respondenter. Den 
sistnämnde då personen inte har dokumenterade kunskaper inom området, 
men trots det har god inblick samt har föreläst om kulturskillnader Sverige 
och Storbritannien emellan.   
 
När det gäller statistik som har använts i uppsatsen kan den önskas vara mer 
uppdaterad. Ansträngningar har gjorts för att finna mer aktuella uppgifter, 
men den tidsmässiga och ekonomiska begränsningen gjorde inte det möjligt.  
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3. Teoretisk referensram 
Här görs en genomgång av instuderad litteratur samt presentation av den 
modell som har använts i forskningen. Inledningsvis ges bakgrundsteorier 
inom konsumentbeteende varefter konsumentbeteende inom etiska varor 
beskrivs. Såväl forskning kring etiska kläder som dagligvaror behandlas då 
tillgången till forskning inom valt område är begränsat.  

3.1 Konsumentbeteende 
Konsumentbeteende handlar om att studera processerna som sker då 
individer eller grupper väljer, köper, använder eller gör sig av med produkter, 
tjänster, idéer eller erfarenheter för att uppfylla deras behov och önskningar. 
(Solomon 2006, s. 7) Inom den nutida konsumentforskningen anses det 
alltmer att individer ofta köper produkter utifrån vad de betyder och inte bara 
utifrån vad de utför. Det är med andra ord inte enbart den praktiska 
användningen som styr valet av produkt, utan snarare produktens image, 
personlighet och hur väl den stämmer överens med konsumentens behov. 
(Solomon 2006, s. 14)  
 
Motivation är det som slutligen får individer att göra specifika val. Ibland 
kan känslor och värderingar vara huvudmotivet för val av en viss produkt 
och i de fallen uppstår ett extra starkt engagemang. Alla individer har 
liknande behov, men det är sättet som ett behov tillgodoses på som skiljer 
sig åt, vilket påverkas av personens unika sammansättning av erfarenheter 
och av värderingar lagrade i den kultur som personen växt upp i, dess 
värdesystem. (Solomon 2006, s. 118-138) För att bibehålla sin självbild 
lägger människor in värderingar i varorna de konsumerar. Eftersom många 
likställer konsumtionsprodukter med sin identitet måste det finnas en 
överensstämmelse mellan jaget och produkten för att han/hon ska vilja köpa 
den. (Solomon 2006, s. 161-162)  
 
Livsstil är ett mönster av konsumtion som speglar en individs val över hur 
personen i fråga spenderar sin tid och sina pengar. Livsstilen består av 
attityder och värderingar som hänger samman med dessa beteendemönster. 
Vilken typ av livsstil en individ har beror bland annat på dennes 
självuppfattning, referensgrupper och sociala klass. (Solomon et.al. 2006, s. 
558) Geografiskt läge påverkar också livsstilen. De unika skillnaderna i 
konsumtionsmönster mellan olika områden beror på klimat, kulturella 
influenser och resurser som finns i området. (Solomon et.al. 2006, s. 573) 
Trots att det finns en vilja och tro att de europeiska länderna blir mer och 
mer likartade finns det stora skillnader i olika avseenden. Detta kan man 
bland annat tydligt se genom att studera reklamfilmer i olika länder samt hur 
de tas emot av konsumenterna. I en undersökning som gjordes i Europa 
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framkom det att britter till exempel har en mer positiv inställning till reklam 
i jämförelse med Tyskland och Frankrike. (Solomon et.al. 2006, s. 584-585) 

3.1.1 Konsumentbeteende för etiska varor 
Det är svårt att förutspå miljömedvetenhet. Vissa tror på en nedgång 
eftersom medlemskapet i intresseorganisationer som till exempel 
Greenpeace har sjunkit medan andra menar att miljömedvetenhet håller på 
att bli en ny universell värdering. Det finns dock fortfarande tydliga 
skillnader mellan europeiska länder, vilket går att utröna på olika sätt. I 
exempelvis Sverige, Tyskland och Danmark präglas den politiska debatten 
mer av miljö än i övriga EU-länder. Vid bilköp är tyskarna mest 
miljömedvetna, britterna kommer på andra plats följda av Spanien och 
Frankrike. (Solomon et.al. 2006, s. 602-603) Köp av rättvisemärkta 
produkter är Schweiz och Nederländerna bäst på vad gäller Europa. 
Importen började i slutet av 50-talet i England och Holland. (Nycander 1999, 
s. 50-63) 
 
Det har gjorts en hel del försök till att definiera den gröna konsumenten, men 
med olika resultat. Demografiska samband bland gröna konsumenter går isär 
i litteraturen. (Solomon & Rabolt 2004, s. 482, Solér, 1997, s. 35-52) Hur 
som helst verkar man eniga om att hon/han är välutbildad, har högre inkomst 
och är ofta kvinna. (Solomon & Rabolt 2004, s. 482) 
 
En fråga som väcks ibland är om det är möjligt att både vara miljövänlig och 
moderiktig. Textil- och modeindustrin påverkar miljön drastiskt genom sina 
utsläpp till luft och jord samt genom den vattenmängd som används i 
produktionen varje år. (Solomon & Rabolt 2004, s. 482) Per Jiborn har 
undersökt området ekologiska kläder och pekar på skillnaderna mellan 
konsumtion av kläder och livsmedel. Dagens konsumenter köper inte kläder 
enbart för att skydda kroppen, utan minst lika mycket för att bekräfta den 
egna identiteten. Shoppingrundan förväntas vara roande och lustfylld, 
konsumenten vill kunna välja ur ett stort utbud och inte störas av den 
miljöpåverkan som ens shopping har. (Jiborn 1999, s. 3) En studie om 
kvinnliga klädshoppare visar på komplexiteten med etisk klädshopping. Att 
vara modeledande innebär att vara först med det allra senaste, vilket direkt 
står i konflikt med miljömässiga värderingar som snarare är långsiktiga. 
(Solomon & Rabolt 2004, s. 482)  
 
Per Jiborn (1999, s. 10-11), som har studerat fenomenet miljömärkta textilier 
utifrån ett leverantörsperspektiv, visar på orsakerna till att få svenska företag 
har valt att satsa på miljömärkning av sina produkter. Som de största 
problemen med ekologiska textilier anger de deltagande företagen en svag 
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marknad, dyra råvaror och halvfabrikat samt höga kontroll- och 
inspektionskostnader. (Jiborn 1999, s. 10-11) 
 
Solér (1997, s. 14-15) har angripit ämnet etiska varor ur ett 
konsumentperspektiv och fokuserar på dagligvaror. Hon menar att en 
anledning till den förhållandevis svaga utvecklingen av etiska varor kan vara 
att det inte finns miljövänliga alternativ tillgängliga inom alla 
produktgrupper och då det finns alternativ tillgängliga är priset ofta betydligt 
högre än det icke-miljövänliga alternativet. Svårigheten för konsumenten att 
hitta miljömärkta varor är en förklaring, enligt en undersökning av 
konsumentverket från 1995, samt att marknadsföringen inte utformats på rätt 
sätt. (Solér 1997 s. 14-15) Även en undersökning sex år senare 
(Konsumentverket 2002, s. 7) visar att det är få, kanske så få som under 2,5 
procent av svenskarna som köper 70 procent av de ekologiska varorna.  
 
Flertalet författare är eniga om att kvalitet, funktion och pris väger tungt då 
klädkonsumenter fattar sina köpbeslut. (Axelsson Nycander 1999, s. 48, 
Konsumentverket 2003, s. 9, Solér 1997, s. 205, Jiborn 1999, s. 12) För att 
fatta beslut om miljövänliga och rättvist producerade produkter väger sådant 
som etiska överväganden, värderingar, tillgänglighet, resurser, tillgång till 
tid (Axelsson Nycander 1999, s. 48) och kunskap om ens konsumtions 
påverkan på miljön och en själv (Solér 1997, s. 205) in. I det läget väger 
miljöargumenten relativt lätt i många konsumenters ögon (Jiborn 1999, s. 12) 
och pris och modell får styra. (Solomon & Rabolt 2004, s. 481) 
 
De faktorer som påverkar köp av miljövänliga varor är enligt Solér (1997 s. 
18-32) person, livsstil och livsform, information, situation och kontext samt 
engagemang.  

3.1.1.1 Person, livsstil och livsform 
Inom den sociologiskt inriktade livsstilsforskningen visar man på att 
människors livsmönster och vanor är det som förklarar människans agerande. 
(Solér 1997, s. 68) Den rika empiriska forskningen som behandlar relationen 
mellan människors miljöattityder och deras miljövänliga beteende förser oss 
med insikten att kunskap om specifika miljöhandlingars konsekvenser samt 
personliga erfarenheter av miljöproblem bäst förklarar varför människor 
agerar på ett miljövänligt sätt eller inte. (Solér 1997, s. 68) Axelsson 
Nycander (1999, s. 84-85) menar att konsumenten behöver känna en social 
identitet i produkten för att vara villig att handla rättvisemärkt.  
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3.1.1.2 Situation och kontext  
Här studeras samhällets kulturella värden, dess institutioner och normer för 
att nå en bättre förståelse över konsumtionen av denna typ av varor. Det är 
viktigt att se till den situation och i vilka sociala grupperingar som 
konsumenten befinner sig i. (Solér 1997, s. 18-32) En människas 
uppfattningar speglar nämligen det sociala, kulturella och historiska 
sammanhang som personen i fråga ingår i och det är troligt att samhälleliga 
förändringar påverkar människors uppfattningar av att köpa miljövänliga 
produkter. (Solér 1997, s. 212) Även Doole & Lowe (2004, s. 7-8) betonar 
de kulturella och sociala influenserna på individers konsumentbeteende.  

3.1.1.3 Engagemang  
Något som också är betydelsefullt för köpbeteende är engagemang. Vilket 
engagemang en individ får är beroende av dennes mål och värderingar, 
vilket i sin tur påverkar motivationen. Då ett engagemang för en viss produkt 
finns följs processen av uppmärksammande och bearbetande av information. 
(Solér 1997, s. 18-32) Olika produkter kan skapa olika grad av engagemang. 
Lågt engagemang råder ofta vid köp av produkter då en mindre risk 
förknippas med köpet, exempelvis vaneköp av rengöringsmedel och 
toalettpapper. Här krävs ofta mindre information för att fatta ett köpbeslut. 
Ett högt engagemang uppstår då köpet har en stor personlig relevans och 
uppfattas som mer riskfyllt. Det kan handla om köp som kopplas till ens 
personlighet och ska förmedla ett uttryck som exempelvis bil eller kläder. 
Information söks då mer aktivt. (Lena Eklund 2003, s. 17) 

3.1.1.4 Information 
För att medvetet kunna välja miljövänliga dagligvaror behöver konsumenter 
upplysning. Solér (1997, s. 33-52) menar att information där sambandet 
mellan miljösituationer och ekologiska livsmedel belyses skulle kunna 
förändra konsumenters engagemangsnivå. Det har nämligen visat sig i 
utredningar att konsumenter som handlar miljövänligt gör det bland annat på 
grund av att de känner ett ansvar för de konsekvenser som deras köp vållar 
andra människor, hävdar författaren. Även utbildande information har i 
studier visat sig påverka konsumenters gröna agerande (Solomon & Rabolt 
2004, s. 482). Jiborn (1999, s. 3) menar dock att miljöskälen inte bör 
överexponeras på det textila området, eftersom det kan skapa en konflikt 
med nöjet i köp av dessa varor.  
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3.2 Omvärldsfaktorer som påverkar utvecklingen 
av olika marknader 
Den internationella marknaden är multidimensionell och komplex. För att 
skapa kunskap och kännedom om en ny marknad krävs att vissa aspekter 
beaktas. Som en hjälp för det finns olika modellera att tillhandahålla och 
däribland SLEPT, vilket står för faktorerna Social/kulturella, Legala, 
Ekonomiska, Politiska samt Teknologiska. (Doole & Lowe 2004, s. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. SLEPT-modellen (Anpassad efter Doole & Lowe 2004, s. 7) 
 
Drummond & Ensor (2001, s. 7) talar om en liknande modell som går under 
namnet PEST vilken innefattar makromiljöfaktorerna politiska, ekonomiska, 
sociala samt teknologiska. Ett annat namn på modellen som många författare 
använder är STEP vilken innehåller samma faktorer. (ibid 2001, s. 22) 
Författarna talar utifrån faktorerna för att förstå vad som skapar en 
förändring på den internationella marknaden. Kotler et. al. (2005, s. 91-115) 
tar också upp makrofaktorer, men främst ur ett nationellt perspektiv. De kan 
användas för att förstå marknaden och kunna utveckla effektiva 
marknadsstrategier. De drivande externa krafterna anser författarna vara 
demografiska, ekonomiska, naturtillgångar, teknologiska, politiska och 
kulturella, vilka påverkar företagets mikromiljö.  

3.2.1 FF 1 – Ekonomiska faktorer  
Det är av största vikt att ha en förståelse kring den ekonomiska utvecklingen 
och hur ekonomiska faktorerna har inflytande på marknadsstrategin. 
Förståelsen bör vara på såväl global som regional och lands/marknadsnivå 
(Doole & Lowe 2004, s. 13-14), och därmed ses ur ett vidare perspektiv än 
marknadens ekonomiska situation. (Drummond & Ensor 2001, s. 23) Den 
globala handels infrastruktur kretsar kring bland annat världssamfund och 
handelsöverenskommelser för att främja internationell handel medan man 
med regional nivå menar den regionala handelsintegrationen. Organisationer 
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bör vara väl medvetna om den globala ekonomi som råder (Drummond & 
Ensor 2001, s. 23), exempelvis har den gemensamma valutan i Europeiska 
Unionen skapat en ny situation. Medvetenhet kring den inhemska 
ekonomiska situationen och politiken samt även åt vilket håll som ekonomin 
utvecklas är av betydelse för att kunna göra en uppskattning om lönsamhet 
och konkurrens. (Doole & Lowe 2004, s. 13-17) 
 
Den ekonomiska miljön består av faktorer som påverkar köpkraften och 
spenderarmönster. Nationer varierar i stor utsträckning i deras nivå och 
distribution av inkomst. (Kotler et. al. 2005, s. 102-103) Den disponibla 
inkomsten, som blir över efter att utgifter för överlevnad har dragits av, 
skiljer sig mellan olika länder (Solomon et.al. 2006, s. 430-431) och skapar 
olika spenderarmönster. (Kotler et. al. 2005, s. 102-103) Fenomenet 
refereras till något som kallas beteendeekonomi eller ekonomisk psykologi. 
(Solomon et.al. 2006, s. 428) Ett grundläggande antagande inom ekonomisk 
psykologi är att efterfrågan påverkas av möjligheten och viljan att köpa 
bland konsumenter. En konsuments trygghet inför framtiden påverkar 
spenderandet, stor tilltro på framtiden gör att konsumenten vågar spendera 
sina pengar. (Solomon et.al. 2006, s. 430-431) 
 
Europas länder blir dock allt mer lika varandra vad gäller den ekonomiska 
välfärden vilket gör att den här faktorn blir mindre betydande och andra 
faktorer såsom exempelvis kulturella blir centralare för att förklara skillnader 
mellan länder. Människornas tillgångar, efter att de grundläggande behoven 
är tillfredsställda, konsumeras på varor/tjänster som uppfyller individens 
värdesystem. Ju rikare ett land är desto mindre påtagligt blir den påverkan 
som ekonomiska faktorn har och ju mer påtagligt blir den påverkan som 
kulturen har på konsumtion. (de Mooij & Hofstede 2002, s. 67) 
 
3.2.2 FF 2 - Legala faktorer  
Legala system varierar i såväl innehåll som tolkning beroende på land. De 
företag som verkar på en internationell marknad är inte bara beroende av 
hemlandets lagar utan även av gästlandets samt internationella regleringar. 
Tullar, avgifter, skyddande av varumärken och patent är några exempel som 
lagstiftningar kan variera på. (Doole & Lowe 2004, s. 10-13) 
 
När det gäller etiska varor kan handelsregler mellan länder påverka 
möjligheten för en etablering att ske. Både länders enskilda handelspolitik 
och de internationella lagarna är redskap som kan förändra situationen. Som 
exempel kan EU:s importregler nämnas, vilka enligt Axelsson Nycander 
försvårar utvecklingen för u-länderna. Det är dock relativt svårt för 
regeringar att påverka förhållandena i importländerna med hjälp av 
importregler och dylikt eftersom de då skulle strida mot WTO’s regelverk. I 
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och med att alltmer makt flyttas från politiken till marknaden finns den 
största möjligheten till inflytande i agerandet som konsument. (Axelsson 
Nycander 1999, sid. 47-86) 
 
Det finns EU-regler för ekologisk mat, ekologiskt jordbruk med mera som 
ryms i rådets förordning (EEG) nr 2092/91, vilket även rör tekniska regler 
inom märkning och importordning. Det har även skapats en 
gemenskapslogotyp.  Dessa EU-regler kan ses som minimikrav och enskilda 
länder kan tillämpa strängare krav så länge de inte utgör ett importhinder för 
varor som endast uppfyller EU:s krav. (Konsumentverket 2003, s.13) 
Miljömärkningsregler är centrala då företag fattar beslut om miljösatsning 
eller ej. I Jiborns undersökning (1999, s. 13-14) presenteras kritik från de 
textilimportörer som haft någon form av erfarenhet av den ekologiska 
klädmarknaden. För det första är det för mycket med tre kontrollorgan i 
Sverige (Svanen, KRAV och Bra Miljöval), för det andra är reglerna 
orealistiska, systemet är tungrott, krångligt och dyrt och slutligen är 
märkningen alltför lokal (omfattar endast Norden). Den internationella 
organisationen för ekologiskt lantbruk – IFOAM – har dock utvecklat 
internationella regler för ekologiska textilier, vilka är snarlika KRAV:s 
normer. (Jiborn 1999, s. 13-14) Även engelska företag som har studerat 
dagens regelsystem för miljömärkta textilier, menar att de är för svåra, 
krångliga och i stora delar praktiskt omöjliga att efterleva. Med anledning av 
den kritiken har många företag begränsat sig till att köpa ekologiska råvaror i 
form av garn och väv. (Jiborn 1999, s. 15) 
 
3.2.3 FF 3 - Politiska faktorer  
Liksom föregående faktorer inkluderar den politiska miljön såväl nationell 
som internationell politik när det handlar om att verka på en internationell 
marknad. (Doole & Lowe 2004 s. 17-18) Strukturen av det politiska system 
som råder i ett land definierar det politiska inflytandet (Drummond & Ensor 
2001, s. 23) och ses som en av de största faktorerna i många internationella 
företags beslut, särskilt då det kommer till investeringsbeslut och hur man 
bör utvecklas på en marknad. Politik är tätt sammanlänkat med hur 
regeringen ser på företagande och vilken frihet det finns för företagen att 
verka. Den politiska arenan ses som en av de mest instabila arenor vad gäller 
internationellt företagande, ändrade regleringar kan allvarligt skada ett 
företags strategi. (Doole & Lowe 2004 s. 17-18) Politiska 
påtryckningsgrupper som Greenpeace kan även påverka den politiska 
agendan. (Drummond & Ensor 2001, s. 23) Politisk tillhörighet kan 
eventuellt ha ett samband med etisk konsumtion, men det är endast svaga 
tendenser som pekar på detta. Personer med liberala åsikter verkar vara de 
mest miljömedvetna, enligt författaren. (Solér, 1997, s. 35-52) 
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Offentliga institutioner kan snabba på utvecklingen vad gäller miljömärkta 
produkter. I Sverige införde flera offentliga institutioner samtidigt krav på 
miljöhänsyn vid upphandling, vilket medförde att producenterna fick ett 
tydligt tecken på att det fanns en efterfrågan på miljömärkta produkter på 
marknaden. (Axelsson Nycander 1999, s. 59-60) Ett annat exempel på 
offentlig inblandning i utvecklingen av etiska varor är uppkomsten av 
Ethical Trade Initiative (ETI) 1998. Det är en organisation i England med 
medlemmar från företag, fackföreningar och frivilligorganisationer som 
bildades och i stor grad finansieras av engelska handels- och 
biståndsdepartementet . Samma år bildades även Global Citizen Unit, en ny 
enhet under det brittiska utrikesministeriet, vars syfte är att uppmuntra 
brittiska företag som bedriver verksamhet utomlands att arbeta mer med 
miljö i åtanke. (Axelsson Nycander 1999, s. 104) Vidare är SIDA och 
Konsumentverket två svenska exempel där ett av målen är att gynna en 
hållbar utveckling. (Axelsson Nycander 1999, s. 113-116) På det textila 
området saknas det dock i Sverige en tung miljöaktör som agerar som aktiv 
påtryckare. (Jiborn 1999, s. 16)  

3.2.4 FF 4 - Teknologiska faktorer  
Teknologiska faktorer är starka drivande krafter såväl i det internationella 
företagande som på den globala marknadsplatsen som växer fram. Förmågan 
att samla data om marknader, ledningens kontrollsystem samt det mer 
praktiska i att förflytta en hel affärsenhet internationellt har varit 
revolutionerande med hjälp av framstegen i elektronisk kommunikation. 
Genom utvecklingen av tekniska framsteg har avstånden i den globala 
kommunikationen krympt. (Doole & Lowe 2004, s. 20-21) 
 
Information är makt och ett knapptryck bort finns tillgång till information 
som kan vara avgörande för verksamheten. Internet har revolutionerat den 
internationella marknaden och teknologin gör det möjligt att handla online 
oavsett var i världen man befinner sig. Internet har skapat stora möjligheter 
för små och medelstora företag att ta sig ut internationellt och reducerar 
kostnaderna för att nå internationella köpare. Det har blivit en stor 
informationskälla för konsumenter som därmed har möjligheten att söka 
produkter från den billigaste leverantören i världen. I sin tur har detta lett till 
mer likartade priser över landsgränser. (Doole & Lowe 2004, s. 21-23) 
 
Doole och Lowe talar om de teknologiska framstegen som den mest viktiga 
drivande kraften i uppbyggnaden av det globala samhället där 
konsumenterna har liknande behov. Dock måste man, för att ha tillgång till 
det globala samhället, ha kunskap i det engelska språket och ha tillgång till 
en mängd utrustning. (Doole & Lowe 2004, s. 23-24) 
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3.2.5 FF 5 - Sociala/kulturella faktorer  
De sociala och kulturella influenserna är stora och betydande. Skillnader i 
konsumenters perception och köpbeteende kan bero på olika sociala 
förhållanden, religion och materiell kultur. Aspekterna avgör huruvida 
konsumenterna i olika delar av världen antingen är lika eller olika och 
bestämmer därmed potentialen för global verkan och standardisering. Inom 
området kan vi återfinna skillnader i språk, religion, estetik, sociala 
organisationer, värderingar och attribut etcetera som påverkar konsumenten. 
(Doole & Lowe 2004 s. 7-8) 
 
Samtidigt som man kan urskönja ett globalt samhälle ta form finns det en 
mosaik av kulturella skillnader länder emellan. (Doole & Lowe 2004, s. 8-9 ) 
Kultur reglerar en individs uppträdande och på vilket sätt människor 
konsumerar och påverkar allting från det materialistiska till det spirituella. 
Kulturella kontraster existerar och skiljer sig från kultur till kultur i alla 
grundläggande aspekter i livet, som till exempel kläder. (Bjerke 1998, s. 38) 
 
Det är viktigt att förstå att konsumtionsbeslut styrs antingen av funktionella 
eller sociala behov (Hofstede & Hofstede 2005, sid. 241) och att värderingar 
beror på individuella, sociala och kulturella faktorer. Det som kulturen gör är 
att påverka den inbördes ordningen av våra universella behov – en kulturs 
värdesystem. (Solomon 2006, s. 136-138) Kläder är en typ av vara som 
tillfredsställer det funktionella behovet medan mode snarare tillfredsställer 
ett socialt behov. Produkter kan fylla funktionella behov för somliga och 
sociala behov för andra. Det är kulturen som i hög grad formar människors 
sociala behov. (Hofstede & Hofstede 2005, sid. 241) Vad gäller val av etiska 
varor påverkas den av kontexten som konsumenten befinner sig i. Samhällets 
kulturella värden kan studeras för att få en förståelse för konsumtionen. 
Genom att undersöka vilka sociala grupperingar som individer befinner sig 
kan en ökad insikt nås. (Solér 1997, s. 18-32) 
 
Vad gäller specifika värderingar hos gröna konsumenter har det visat sig att 
dessa ofta värderar nära relation med andra och social rättvisa högt. Det 
finns många händelser som har förändrat konsumentbeteenden, t.ex. BSE, 
rädslan för tillväxthormoner i kött och i Storbritannien senast en 
cancerframkallande färg som skapade bojkott och upprördhet bland 
konsumenter. (Solomon et. al. 2006, s. 603-605) 
 
För att läsa av en bild av en nationell kultur kan man dels försöka förklara en 
nationell kultur genom att söka efter ”typiska” egenskaper. De ”typiska” 
egenskaperna bör vara vanligast bland kulturens medlemmar men det 
behöver inte betyda att det finns en absolut majoritet. Snarare att en 
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egenskap i ett jämförande perspektiv är vanligare i en nation jämfört med en 
annan för att få en bild över dess skillnader. (Bjerke 1998, s. 95) 

3.2.5.1 Hofstedes modell över nationalkulturer 
Hofstede utvecklade på 60- och 70-talet en modell bestående av fem 
dimensioner som kan användas vid analys av konsumtion i olika länder. De 
fem olika dimensionerna mäts i en skala från 0 till 100 och kan därefter 
användas för att statistiskt jämföra olika länders kulturer. Resultatet, en 
omfattande ”poänglista” om kulturer i olika länder, hade sitt ursprung i över 
100 000 frågeformulär som besvarades i 72 länder på 20 olika språk. De fem 
dimensionerna är maktdistans, individualism/kollektivism, 
maskulinitet/femininitet, osäkerhetsundvikande och långsiktig/kortsiktig 
inställning. (de Mooij & Hofstede 2002, s. 63) 

3.2.5.1.1 Maktdistans 
Dimensionen maktdistans anger i vilken utsträckning som mindre 
inflytelserika samhällsmedborgare accepterar det faktum att makten är 
ojämnt fördelad. I kulturer med stor maktdistans vet alla medborgare sin 
plats i samhället, det råder en stor respekt för äldre och status är ett viktigt 
redskap för att signalera makt. (de Mooij & Hofstede 2002, s. 63) I länder 
med stor maktdistans är makten ofta traditionell, ibland med religiösa 
förankringar och makten är ett givet faktum som står över valet mellan gott 
och ont. Om den sittande makten inte accepteras förändras situationen med 
hjälp av revolution. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 73) 
 
I kulturer med liten maktdistans finns det mindre tydliga samhällsklasser. 
Människor försöker se så unga ut som möjligt och inflytelserika personer 
försöker dölja sin makt. Relationen mellan chef och anställd bygger snarare 
på ömsesidigt beroende än ett envägsberoende. (de Mooij & Hofstede, 2002, 
sid. 63)  
 
Vad gäller distribution och läsning av tidning hänger det ihop med 
maktdistans. I kulturer med stor strävan efter jämlikhet (liten maktdistans) 
läses det generellt mer tidningar än i de som är mindre jämlikhetssträvande 
(stor maktdistans). (de Mooij & Hofstede 2002, s. 64)  

3.2.5.1.2 Individualism kontra kollektivism 
I individualistiska kulturer bryr sig människor om den egna individen och 
den närmsta familjen enbart. I det fallet ligger identiteten i den enskilda 
individen och kommunikationen är mer verbal och tydlig. (de Mooij & 
Hofstede 2002, s. 63) 
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I kollektivistiska kulturer tillhör människor grupper som i sin tur tar hand om 
individen i utbyte mot lojalitet (de Mooij & Hofstede 2002, s. 63), det är 
gruppens intressen som står i fokus (Hofstede & Hofstede 2005, s. 88).  
Identiteten baseras i hög grad på det sociala nätverk som denne är en del av 
och kommunikationen är mer underförstådd (de Mooij & Hofstede 2002, s. 
63).  
 
Ett lågt värde av individualismindex innebär i Hofstedes modell en 
kollektivistisk kultur medan ett högt värde betyder individualistisk. 
(Hofstede & Hofstede 2005, sid. 89). Ju mer kollektivistiska invånarna i ett 
land är desto troligare är det att staten har en dominant roll i det ekonomiska 
systemet. I starka individualistiska kulturer är marknadskapitalismen en 
starkare kraft. (Hofstede 2001, s. 245) Vad gäller konsumtion är de 
kollektivistiska kulturerna stora konsumenter av livsmedel, kanske eftersom 
mat fyller en social funktion. I individualistiska kulturer tar inte tillredning 
och förtäring av mat stort utrymme. Vidare föredrar konsumenter i 
kollektivistiska kulturer varor från nationella eller lokala märken framför 
private labels. (de Mooij & Hofstede 2002, s. 64) 

3.2.5.1.3 Maskulinitet kontra femininitet  
I maskulina kulturer är de dominerande värderingarna framgång och 
prestation och status är viktigt för att visa sin framgång utåt. Det finns 
tydliga och vitt skilda könsroller som är allmänt accepterade. (de Mooij & 
Hofstede 2002, s. 64)  
 
I feminina kulturer är det omtanke om andra och livskvalitet som värdesätts, 
det råder en inställning där den lilla människan värderas och statussymboler 
inte är viktiga. Könsroller är mindre tydliga i dessa kulturer och det är 
mindre skillnader mellan man och kvinna. (de Mooij & Hofstede 2002, s. 64)  
 
Ett lågt värde i maskulinitetsindex innebär att kulturen är mer feminin, 
medan ett högt värde indikerar på hög maskulinitet. (Hofstede & Hofstede 
2005, s. 133-134) Inställningen till information skiljer sig åt. Feminina 
kulturer är mindre benägna att acceptera siffror och fakta utan att veta vad 
som ligger bakom dem. De är även mindre mottagliga för reklam och mer 
skeptiska mot den. (Hofstede 2001, s. 311) Vad gäller konsumtion i 
maskulina respektive feminina kulturer är inköp av statussymboler vanligare 
i maskulina kulturer. Konsumenterna i de maskulina kulturerna tycker även 
att utländska varor generellt lockar mer än inhemskt producerade. I feminina 
kulturer läggs det mer pengar på hemmet och på byggmaterial, tyger och 
liknande som gör att saker kan tillverkas själv. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 
154-155) 
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3.2.5.1.4 Osäkerhetsundvikande 
Osäkerhetsundvikande beskriver i vilken grad som människor känner sig 
hotade av tvetydiga och okända situationer och i största möjliga mån 
försöker undvika dem. I kulturer med starkt osäkerhetsundvikande finns det 
behov av regler och ramar för att strukturera upp livet. Kunskap är av stort 
värde, vilket resulterar i en stor tilltro till experter. Renhet i mat är också en 
viktig värdering i ovan nämnda kulturer. (de Mooij & Hofstede 2002, s. 64) 
 
I mindre osäkerhetsundvikande kulturer råder inte samma osäkerhet inför 
framtiden, det finns en stor tilltro till generalisten och större tendenser till 
innovationer och entreprenörskap. (de Mooij & Hofstede 2002, s. 64)    
 
Exempel på låga värden i osäkerhetsundvikandeindex är Danmark och 
Storbritannien medan Grekland och Mexiko har höga värden. (de Mooij & 
Hofstede 2002, s. 64) I europeiska länder med högt 
osäkerhetsundvikandeindex, som Frankrike, Italien, Tyskland och Belgien, 
tenderar människor att köpa mer mineralvatten på flaska än i exempelvis 
Skandinavien och Storbritannien där osäkerhetsundvikandegraden är låg. 
Det har att göra med vilken inställning människor har till vad som är 
nödvändigt för ens hälsa. Stort osäkerhetsundvikande hänger vidare ihop 
med stor konsumtion av kläder och skor. (de Mooij & Hofstede 2002, s. 64-
65)  

3.2.5.1.5 Långsiktig kontra kortsiktig inriktning 
I en långsiktigt inriktad kultur är perspektivet pragmatiskt och mer 
framtidsorienterat och människor har en uthållig inställning samt en strävan 
efter lugn i sinnet. (de Mooij & Hofstede 2002, s. 64) Här är familj och 
arbete inte separerade, fritid är mindre viktigt och investeringar görs i 
långsiktiga personliga nätverk. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 241) 
 
I den kortsiktigt inriktade kulturen, som vi finner i västvärlden, (de Mooij & 
Hofstede 2002, s. 64) är det väldigt viktigt att känna till sanningen, materia 
och ande är åtskilda och en abstrakt rationalitet prioriteras (Hofstede & 
Hofstede 2005, s. 249). I arbetslivet värderas fritid högt och inställningen är 
snarare att spendera än att spara och investera. (Hofstede & Hofstede 2005, s. 
241) 
 
Kina hör till de kulturer som har mest långsiktig inställning medan 
Storbritannien ligger långt ned i indexet över långsiktig inriktning. (de Mooij 
& Hofstede 2002, s. 64) Som sagt är konsumtion av varor med private label 
vanligt i individualistiska kulturer, men denna företeelse går också att koppla 
till en kortsiktig orientering. Vidare är förekomsten av lågprisbutiker 
vanligare i kulturer med kortsiktigt perspektiv eftersom de innebär en 



 

32 

kortsiktig besparing för konsumenten. (de Mooij & Hofstede 2002, s. 66) 
Föregående kulturer är även mer villiga att betala för kringtjänster som 
exempelvis e-handel med hemkörning innebär, medan de kulturer som har 
ett mer långsiktigt tänkande hellre hämtar varorna själva och därmed sparar 
pengar. (de Mooij & Hofstede 2002, s. 65) 
 
I Hofstedes och Mooijs forskning (2002, s. 65) har det utrönts att 
dimensionerna i många falla hänger samman på ett logiskt sätt. Om vi 
återgår till fallet ovan om konsumtion av mineralvatten så konstaterades det 
att hög osäkerhetsundvikande hänger samman med stor konsumtion av 
vatten. Faktum är att det även hänger samman med maskulinitet och 
maktdistans och inte alls med landets ekonomiska välfärd som man kan tro. 
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4. Empiri 
Här summeras intervjusvar och sekundärdata fördelade inom respektive 
forskningsfråga. Inledningsvis presenteras empiri från djupintervjuer och en 
enkät med öppna frågor, varpå statistik om Storbritannien och Sverige följer.  

4.1 Val av intervjupersoner 
Nedan presenteras vilka personer som intervjuats och motivering på vilka 
grunder författarna valt ut respondenterna.  
 
Johanna Hofring  – ägare och grundare av Ekovaruhuset i Stockholm samt 
New York. Hofring erfarenhet av den svenska marknaden för etiska kläder 
kan ge en bred bild av branschens situation. 
 
Stephan Bergman – VD för textilföretaget Bergman Sweden. Bergman har 
lång erfarenhet av export etiska textilier till olika länder inom denna sektor. 
 
Michael Walls – brittisk doktorand bosatt i Sverige. Walls kan ge en blick 
som inte är inifrån branschen samt skildra de olikheter som finns mellan 
Storbritannien och Sverige.  
 
Sophie Rieu och Aurelie Renaud – modeföretaget Unicorn från Irland. Rieu 
är grundare av företaget och Renaud är fransk student vid ENC som gör 
examensarbete på företaget. De kan tillsammans ge en insyn i den brittiska 
marknaden.  
 
Maria Sandow – svensk handel STIL. Sandow har en aktuell inblick i 
klädbranschen och kan beskriva utveckling och trender i Sverige och 
internationellt. 

4.2 Intervjuer och enkät 
Följande avsnitt återger information från tre intervjuer, utifrån 
intervjuguider (bilaga 2-4), en enkät med öppna frågor (bilaga 5) samt ett 
föredrag av Maria Sandow, Svensk Handel STIL. Fullständiga intervjuer går 
att få tillgång till på begäran.  

Den gemensamma uppfattningen bland de tre respondenterna Bergman, 
Unicorn och Hofring är att utvecklingen går framåt och att framtiden ser ljus 
ut för den ekologiska klädbranschen i Sverige såväl som i Storbritannien och 
Irland. 1  Dock har inte utvecklingen motsvarat förväntningarna som de 
svenska respondenterna har haft på branschen.2 

                                                        
1 Bergman 2007-04-19, Unicorn 2007-04-25, Hofring 2007-04-12 
2 Bergman 2007-04-19, Hofring 2007-04-12 
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Bergman menar: ”Jag trodde ju att vi skulle mötas av öppna armar vilket vi 
inte gjort egentligen.”  Vidare förklarar han att Bergman Sweden till viss del 
har tappat lusten för den svenska marknaden eftersom efterfrågan har varit så 
svag, men har nyligen öppnat en hemsida för att kunna nå konsumenten 
direkt. Företaget verkar på en mängd marknader, främst i Europa däribland 
Storbritannien och Skandinavien. 3 
 
Att Storbritannien verkar vara en mer utvecklad marknad än Sverige är 
respondenternas enade åsikt.4 Vidare har Hofring5 uppfattningen av att det 
finns ganska bra butiker och fler rättvisemärkta produkter där i jämförelse 
med Sverige. Antalet restauranger och mataffärer som erbjuder ekologisk 
mat är många fler i Storbritannien än i Sverige och har existerat där under en 
lång tid. 6  Däremot har Unicorn 7  en känsla av att Nordeuropa är mer 
medvetna och villiga att använda ekologiska varor än exempelvis 
Storbritannien. 

4.2.1 FF 1 – Ekonomiska faktorer  
Den ekonomiska faktorn är inte något som respondenterna över lag trycker 
på. Ändå påpekar Unicorn att det är en bidragande orsak till etableringen av 
etiska kläder på en marknad.8 Något som Bergman lyfter fram är att den 
miljömedvetna konsumenten antagligen har en högre inkomst än 
genomsnittet och därmed har förmågan att påverka genom sin konsumtion.8 
Priset på etiska varor är nämligen vanligtvis högre än konventionella varor.9  
 
Landets storlek och ekonomins utveckling är orsaker som påverkar handelns 
och marknaders framåtskridande. Unicorn menar vidare att Irland, som det 
lilla och unga land det är, därmed har svårare att ta till sig den ekologiska 
trenden.10 Hofring11 talar också om landets storlek, men är positivt över det  
utbud Sverige har i förhållande till dess invånarantal. ”Med tanke på det 
känns det som om Sverige ligger rätt långt fram, det finns ändå en del 
designers och en del butiker…”  
 

                                                        
3 Bergman 2007-04-19 
4 Bergman 2007-04-19, Unicorn 2007-04-25, Hofring 2007-04-12 
5 Hofring 2007-04-12 
6 Bergman 2007-04-19 
7 Unicorn 2007-04-25 
8 Bergman 2007-04-19 
9 Hofring 2007-04-12 
10 Unicorn 2007-04-25 
11 Hofring 2007-04-12 
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4.2.2 FF 2 – Legala faktorer  
I fråga om hur legala faktorer påverkar etableringen av etiska kläder anser 
endast Hofring att de är viktiga. Hon talar dock snarare om producentsidan 
än konsumentsidan och att de ekologiska producenterna har högre kostnader 
än en konventionell producent. De höga avgifterna som en certifiering 
innebär för det miljövänliga företaget gör att kostnaderna blir ännu högre. 
Ett förändrat certifieringssystem där de konventionella företagen alternativt 
staten står för kostnaderna för märkning och kontroll anser Hofring vara en 
bra lösning på problemet.12 I nuläget finns det inga subventioneringar eller 
bidrag för aktörer som agerar etiskt. Bergman personligen anser att det är en 
frivillig väg som företagen går, som bygger på enskilda människors 
engagemang i frågan.13 
 
Enligt EU-lag måste företag låta certifiera och kontrollera sina produkter av 
oberoende kontrollorgan för att få kalla dem ekologiska, biologiska eller 
organic.14 Idag finns det en mängd certifieringsorgan i olika länder, men med 
liknande rutiner och riktlinjer som följer EU-standarden 2092/91. Oavsett 
vilket certifieringsorgan som används medför det i princip samma kostnader 
och samma administration.15  
 
Vad gäller miljölagar i Sverige och Storbritannien skiljer de sig åt på en del 
punkter. Exempelvis påpekar Walls att det i hans hemland Storbritannien 
inte är lagstiftat att ha katalysator i bilar. Först på senare tid har britterna 
börjat källsortera, vilket svenskar har gjort under en längre tid.16 

4.2.3 FF 3 – Politiska faktorer  
Ingen av våra respondenter nämner något konkret politiskt agerande som har 
påverkat etableringen av etiska kläder. Det finns dock vissa politiska 
aspekter som tas upp. Miljöpolitiken i Sverige har fått stort utrymme och är 
starkare än i Storbritannien. Framför allt har britterna inte i lika hög grad 
engagerat sig i sin närmiljö. På senare tid har dock Tony Blair visat stöd för 
miljöfrågor, bland annat genom att förespråka Kyoto-avtalen samt uppmana 
befolkningen att ta till sig Al Gores film om klimatförändringarna. Den 
brittiska regeringen Labour har även satt upp mål om att minska utsläppen i 
storstäderna, vilket har gett resultat i London. Andra förändringar inom 
lagstiftningen på det etiska området som Labour har genomfört är 
slopningen av jaktlagen som fanns innan. Trots en stark jaktkultur tog partiet 

                                                        
12 Hofring 2007-04-12 
13 Bergman 2007-04-19 
14 Bergman 2007-04-19, Hofring 2007-04-12 
15 Bergman 2007-04-19 
16 Walls 2007-04-24 
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på eget initiativ bort denna lag till förmån för djuren. Lagförändringen 
berodde inte på påtryckningar från folket, utan snarare på åsikter inifrån 
partiet. I många andra etiska frågor är det organisationer som Greenpeace 
och Rainbow Warriors som har fört dessa frågors talan. Greenpeace är en 
gammal organisation med ursprung i Storbritannien, något som britter enligt 
Walls idag är stolta över. Ett konkret exempel på frågor som diskuteras i 
Storbritannien i nuläget är ett förslag på att anta en avvecklingsplan för u-
länderna, som idag är bundna att sälja vissa varor i i-länderna. Aktioner som 
historiskt har dominerat är de om djurens rättigheter och antikärnkraft.17  
 
Tidigare har svensk politik kretsat kring uppbyggandet av ett skyddsnät 
kring folket, ett traditionellt socialdemokratiskt styre.18 Den sociala 
medvetenheten i Sverige är något som även Unicorn tar upp och tror att det 
är en bidragande orsak till svenskarnas vilja att använda alternativa 
produkter. Vidare menar de att Storbritannien är känt för att vara 
ultraliberalt.18 Sverige går idag mot en alltmer högerriktad politik, som 
fokuserar på individen snarare än gruppen. Detta känner Walls igen från 80-
talets Storbritannien då Margaret Thatcher regerade med sänkta skatter och 
individförsörjning som följd. Walls menar vidare att detta kan ha 
konsekvenser i ökad segregering.19  
 
Den politiska fråga som Bergman bringar på tal är den offentliga 
upphandlingen. Han påpekar att det är av största vikt att politikerna går i 
bräschen för ekologisk bomull, till exempel vid val av lakan, handdukar, 
sjukhuskläder etcetera.20  
 
4.2.4 FF 4 - Teknologiska faktorer  
Både Hofring och Bergman är ense om vikten av Internetanvändningen, 
både när det gäller e-handel, bloggar och hemsidor med information.21 Det 
underlättar spridningen av ekologiska kläder och möjliggör för mindre 
producenter att distribuera sina varor. Det finns ett flertal webbplatser som 
hjälper konsumenten att få tillgång till information samt att konsumera etiskt. 
Asfaltsblomman är ett svenskt exempel och Treehugger och Ecochic 
amerikanska sådana.22 

                                                        
17 Walls 2007-04-24 
18 Unicorn 2007-04-25 
19 Walls 2007-04-24 
20 Bergman 2007-04-19 
21 Bergman 2007-04-19, Hofring 2007-04-12 
22 Hofring 2007-04-12 
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4.2.5 FF 5 - Sociala/kulturella faktorer  
Samtliga respondenter är ense om att sociala och kulturella faktorer har 
påverkan vid etableringen av etiska kläder. Ett antal sociala och kulturella 
aspekter diskuterades vis intervjutillfällena. Unicorn uttrycker till och med 
att de här faktorerna är mycket viktiga att ta i beaktning.23 Vidare hävdar 
Hofring att det är en attitydfråga huruvida konsumenten är villig att ta till sig 
etiska varor eller ej.24 Det finns flertalet motiv till val av etiska varor och 
Sandow25 talar om två perspektiv. Dels det egoistiska perspektivet som 
fokuserar på den egna hälsan, vilket dominerar i USA, dels det 
kollektivistiska perspektivet där det sociala och omtanken om världen är i 
fokus och som dominerar i Sverige och England.26 Bergman hävdar att 
hälsoskälet i många fall även ligger bakom köp bland svenska konsumenter 
och menar att det är en bit på väg mot att se konsekvenserna i det stora. 
Speciellt bland den yngre generationen med barn väger hälsoskälet tungt.26  
 
Det dåliga samvetet tas upp av Hofring som en orsak till att rättvisemärkta 
produkter fungerar bättre i Storbritannien än i Sverige. Med en historia 
präglad av kolonisation och en närmare kontakt med tredje världen än 
Sverige känner invånarna idag eventuellt en skuld som de vill åtgärda. På 
USA:s västkust menar hon på liknande sätt att en lång tid av nedsmutsning 
har lett till ett starkt miljöengagemang som inte återfinns i samma 
utsträckning i exempelvis New York.27 I Sverige har vi däremot inte behövt 
oroa oss för vår tillvaro, då vi har haft en regering som har sett till de svaga i 
samhället. Vi har kunnat förlita oss på att allting ordnar sig i Sverige.28  
 
Vidare är vana något som tas upp av flera respondenter för att förklara den 
tröga utvecklingen.29 Ekologisk mjölk har exempelvis funnits på de svenska 
hyllorna i många år och har gjort det mer naturligt att välja den framför 
vanlig mjölk för många konsumenter. Kläder å andra sidan har bara funnits 
ett kortare tag och inte blivit till ett naturligt alternativ för konsumenterna 
än.30 I Storbritannien har det sedan decennier tillbaks funnits affärer med 
etisk inriktning, exempelvis Vegetarian Shoes och The Bodyshop.31 Även 
ekologisk mat i affärer och på restauranger har det satsats på i större 

                                                        
23 Unicorn 2007-04-25 
24 Hofring 2007-04-12 
25 Sandow 2007-04-25 
26 Bergman 2007-04-19 
27 Hofring 2007-04-12 
28 Walls 2007-04-24, Hofring 2007-04-12 
29 Bergman 2007-04-19, Walls 2007-04-24, Hofring 2007-04-12 
30 Hofring 2007-04-12 
31 Walls 2007-04-24 
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utsträckning än i Sverige.32 Vad gäller ekologiska kläder har det funnits 
varuhus och kedjor i såväl Sverige som i Storbritannien som har satsat på det 
under perioder. Marks & Spencer är ett exempel i Storbritannien33 och 
Lindex ett i Sverige.33 I båda fallen har företagen tagit fram ekologiska 
kollektioner efter påtryckningar från konsumenter.34  
 
Konsumenttrycket i Storbritannien är generellt mycket hårdare än vad som 
finns i Sverige. Bergman35 säger:  
 

”Där är man ju direkt militant, i England, 
när man inte ser att det fungerar. Man 
kastar ägg och tomater på skyltfönstren. De 
är hårdare och driver på den engelska 
branschen på ett helt annat sätt.”  

 
Ett liknande beteende går långt bakåt i tiden till engagemang i 
fotbollsmatcher, huliganism etcetera.36 Engagemang i olika frågor har fått 
britter att gå ut på gatorna och demonstrera, det har handlat om 
demonstrationer mot kärnkraft, krigshandlingar 36  och genmanipulerade 
grödor.37 Under Kalla Kriget ökade miljömedvetenheten generellt bland 
folket. Det djurengagemang som nämnts tidigare har även det tagits i uttryck 
i agerande bland britter. En utbredd vegetarianism har funnits i 
Storbritannien länge och har varit allmänt accepterad. Walls ser detta som en 
del i ett kulturellt fenomen, då djur sedan lång tid tillbaka har varit hedrade, 
vilket inte motarbetades.38 Djuraktivism har inte varit lika utbrett i Sverige 
och har haft en sämre klang än i Storbritannien. Medan britter verkar var mer 
militanta och vågar ställa krav är svenskar lite fegare och sätter inte gärna 
ned foten.39 Detta kommer till uttryck i den tidningskultur som råder i 
Storbritannien där ett stort antal fria tidningar vågar uttrycka sina åsikter och 
var kritiska i olika frågor.40  
 
Även Hofring talar om den räddhågsna svensken, då i fråga om hur 
butiksägare agerar. I den situationen är det viktigt att köpa in varor som 
garanterat säljer och avvikelser från det som vanligtvis fungerar är något 

                                                        
32 Bergman 2007-04-19 
33 Sandow 2007-04-25 
34 Bergman 2007-04-19, Sandow 2007-04-25 
35 Bergman 2007-04-19 
36 Walls 2007-04-24 
37 Bergman 2007-04-19 
38 Walls 2007-04-24 
39 Bergman 2007-04-19 
40 Walls 2007-04-24 
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som i möjligaste mån undviks. En annan svensk inställning som har 
iakttagits är att många tror sig bli lurade då de köper märkta varor, att det är 
någon som vill tjäna pengar på konsumenterna.41  
 
Avvikelser i klädstil är något som blir mindre vanligt både i Storbritannien 
och Sverige. Tidigare kunde en individualitet urskönjas som styrde val av 
kläder inom olika subkulturer. I Sverige har modet varit mindre 
individualistiskt än i Storbritannien och man har i mindre utsträckning 
skapat egna subkulturer, utan istället tagit efter andra länders. Walls 
förklaring till det här fenomenet kretsar kring de klasskillnader som har varit 
mer uttalade i Storbritannien och som väckte behovet av en revolt bland 
invånarna.42 Hofring samstämmer i Walls iakttagelser i svenskars klädstil 
och berättar att svenska konsumenter ”hakar på” trender på samma gång. 
Man kan därmed direkt se på människorna vad som är den aktuella 
trenden.43 I Storbritannien tycks det finnas en vilja till en mer skräddarsydd, 
egen stil.44  
 
Homogeniteten i Sverige återspeglas även inom detaljhandeln där ett fåtal 
kedjor styr relativt hårt, både vad gäller prissättning och trender. De små 
butikerna följer efter vad de stora kedjorna gör.45 Det är väldigt svårt att 
existera som liten butik i Sverige, anser Hofring46 och Bergman47 menar på 
att: ”Det är ganska tråkigt att gå och handla i Sverige för det är ju samma 
jävla butiker i varenda stad.”  
 
Miljörörelser har funnits återkommande från 70-talet och framåt, men 
Sandow menar på att dagens gröna våg är mycket starkare och att den drivs 
av stora personer som Al Gore och Bono. Dock tror hon att utvecklingen 
kommer att gå långsamt.48 Detta är en åsikt som även delas av Unicorn och 
vidare hävdar att mer information är nödvändigt för att snabba på 
utvecklingen. Medier som tas upp är reklam generellt, kändisars uttryckta 
stöd, redaktionell text i magasin49 och dagspress,50 information i butik samt 
undervisning i grundskolan.51  
 
                                                        
41 Hofring 2007-04-12 
42 Walls 2007-04-24 
43 Hofring 2007-04-12 
44 Walls 2007-04-24 
45 Bergman 2007-04-19 
46 Hofring 2007-04-12 
47 Bergman 2007-04-19 
48 Sandow 2007-04-25 
49 Unicorn 2007-04-25 
50 Bergman 2007-04-19, Hofring 2007-04-12 
51 Hofring 2007-04-12 
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Vikten av information är stor, hävdar samtliga respondenter. Trots att 
området inte direkt faller under någon av forskningsfrågorna ägnade flera av 
respondenterna mycket uppmärksamhet åt det, varför det tas upp här.  
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4.3 Statistik 
Inom följande sektion ges en överblick över sekundärdata som faller inom 
ramen för forskningsfrågorna och som kan ge en ökad förståelse för 
samband mellan de fem faktorerna och utvecklingen för etiska kläder. Syftet 
med detta avsnitt är såväl att komplettera insamlad empiri så som att styrka 
den. Genom att använda olika typer av data kan mer tillförlitliga analyser 
göras. Genomgående har källor angetts i noter för att öka läsbarheten, detta 
även i tabeller då de består av data från olika källor. 

4.3.1 Övergripande miljöinformation om Sverige och 
Storbritannien 
I Tabell 1 nedan kan utläsas att Sverige och Storbritannien skiljer sig åt vad 
gäller hanteringen av kommunala avfall. Avfallen genererade 2003 i 
Storbritannien 600 kg per person och år medan Sverige genererade 480 kg 
per person och år. Ser man till utsläpp av koldioxid i ton per invånare ligger 
Storbritannien på 9.6 och Sverige på 5.3, även här en skillnad. Den andel 
förnyelsebara energikällor som används av den totala elförbrukningen 
uppgick i Sverige till 47 % och i Storbritannien till 3 %.  
 
Tabell 1. Övergripande miljöinformation. Sammanställd av olika källor 
enligt noter.  
  Sverige Storbritannien 
Kommunala avfall genererade, kg/person 
och år52 480 600 
Utsläpp av koldioxid, ton/person och år53 5.3 9.6 
Andel elektricitet av förnybara 
energikällor som används av totala     
elekticitetsförbrukningen54 47 % 3 % 
Antal ISO 14001-cert. företag 200155 2722 2070 
Antal ISO 14001-cert. företag 200256 2917 2730 
Antal återförsäljare av etiska kläder inkl. 
webbutiker57,58  33  76 
Antal invånare per återförsäljare av etiska 
kläder59 275 760 786 800 

                                                        
52 Eurostat yearbook 2005, s. 200 
53 http://www.landguiden.se, 2007-04-30 
54 Eurostat yearbook 2005, s. 260 
55 http://earthtrends.wri.org, 2007-05-02 
56 http://earthtrends.wri.org, 2007-05-02 
57 http://www.asfaltblomman.se och http://www.demcollective.com, 2007-04-24 
58 http://www.newconsumer.com, 2007-04-25 
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Ser man till antalet ISO 14001-certifierade företag i Sverige och 
Storbritannien hade Sverige år 2001 2722 stycken och ökade till år 2002 till 
2917 stycken. Storbritannien hade år 2001 2070 stycken och ökade till 2730 
stycken år 2002. Antalet återförsäljare av ekologiska kläder inklusive 
webbutiker som presenteras som heltäckande för Sveriges och 
Storbritanniens marknad på www.newconsumer.com, 
www.asfaltsblomman.se samt www.demcollective.com är till antalet 33 
stycken i Sverige och 76 stycken i Storbritannien. Detta kan utläsas i Tabell 
1 (s. 41).  

4.3.2 FF 1 – Ekonomiska faktorer  
Vid en jämförelse mellan Sverige och Storbritannien är Sveriges yta större är 
Storbritanniens och ligger på 449 964 kvm mot Storbritanniens 244 110 kvm. 
Trots den mindre ytan har Storbritannien en större population på 59 800 000 
invånare medan Sverige har 9 100 000 invånare. Den totala BNP ligger i 
Storbritannien på 2 357 580 milj. USD och i Sveriges på 380 752 milj. USD, 
fördelat per capita blir det i Storbritannien 38 947 USD och i Sverige 41 954 
USD. Vad gäller inkomstnivån per invånare under år 2000 ligger Sverige på 
76-110 och Storbritannien på 91-188 på ett index 100. Detta enligt siffror 
från 2006 i Tabell 2 (s. 43).  
 
Enligt Tabell 2 (s. 43) kan utläsas att Storbritannien hade större tillväxt inom 
detaljhandeln 2003 med siffrorna 478 254 milj. USD i Storbritannien och 57 
208 milj. USD i Sverige. Storbritannien hade större försäljning, 26.6 %, 
inom detaljhandeln i förhållande till BNP om man jämför med Sverige, 19 %. 
Vad gäller detaljhandeln per capita var Storbritannien högre rankat med 80 
477 000 USD än Sverige med 63 991 000 USD. Doole & Lowe (2004, s. 
349) påstår att både Storbritannien och Sverige hör till de länder som har en 
strukturerad detaljhandel med ett fåtal stora aktörer och hög konkurrens.  
 
De näringar som är viktigast i Sveriges är telekom-, pappers-, stål- samt 
läkemedelsindustri. I Storbritanniens är de viktigaste näringarna tjänster 
(främst finansverksamhet), industri (verkstads-, elektrisk och elektronisk, 
livsmedels-, kemisk, pappers-), bryggerinäring, jordbruk och 
boskapsuppfödning, fiske.60 
 

                                                                                                                                  
59 Egen uträkning: Storbr.: 59800000/76=786 800. Sverige: 910000/33=275 760 
60 http://www.landguiden.se, 2007-04-30 
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Tabell 2. Ekonomiska fakta. Sammanställd av olika källor enligt noter.  
 
  Sverige Storbritannien 
Population61 9 100 000 59 800 000 
Yta67 449 964 kvm 244 110 kvm 
Total BNP67 380 752 milj. USD 2 357 580 milj. USD 
Disponibel inkomst 
per invånare (2000), 
index 10062 76-110 91-188 
BNP/capita63 41 954 USD 38 947 USD 
Antal försäljnings-
ställen per milj 
invånare (ej mat) 4147, 7 3493, 6 
Total fsg. 
detaljhandeln64 57 208 milj. USD 478 254 milj. USD 
Fsg. detaljhandeln i 
förhållande till BNP65 19  % 26.6 % 
Fsg. detaljhandeln 
/capita66 63 99, 1 USD 80 47, 7 USD 
Total fsg. kläder och 
skor67 6 736, 1 milj. USD 57 181, 4 milj. USD 

4.3.3 FF 2 – Legala faktorer  
Sverige och Storbritannien har båda ingått och godkänt ett flertal 
konventioner kring miljöfrågor som skall följas i respektive land. I Tabell 3 
(s. 44) kan utläsas vilka år som konventionerna godkänts. Sverige har varit 
något/några år före Storbritannien vad gäller att godkänna avtalen förutom 
vid Kyotoprotokollet som godkändes samma år och Världsarvskonventionen 
som Storbritannien godkände ett år tidigare än Sverige.  
 
 
 
 

                                                        
61 http://www.landguiden.se, 2007-04-30 
62 Solomon et.al. 2006, s. 430-431 
63 http://www.ui.se, 2007-04-30 
64 World Retail Data & Statistics 2005, s. 47 
65 World Retail Data & Statistics 2005, s.49 
66 World Retail Data & Statistics 2005, s. 47 
67 World Retail Data & Statistics 2005, s. 41 
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Tabell 3. Miljökonventioner. Sammanställd från http://earthtrends.wri.org. 
 

 

4.3.4 FF 3 – Politiska faktorer  
Sveriges statsminister är Fredrik Reinfeldt som representerar moderata 
samlingspartiet. 69  Efter en lång tid av socialdemokratiskt styre gjorde 
Sverige i det senaste valet ett maktskifte och gick då från vänster- till 
högerledning. 70  I det senaste riksdagsvalet, september 2006, var 
valdeltagandet 82 %. Valresultatet såg ut enligt följande:  
 
Socialdemokraterna   130 
Moderata samlingspartier   97 
Centerpartiet    29 
Folkpartiet Liberalerna   28 
Kristdemokraterna   24 
Vänsterpartier   22 
Miljöpartiet    1971 
 
Sverige har medlemskap i följande internationella organisationer: EAPC, EU, 
Europarådet, FN, Nordiska rådet, OECD, OSSE, PFF, WTO och 
Östersjöstaternas råd.72 

                                                        
68 http://earthtrends.wri.org/searchable_db/index.php?theme=10, 2007-05-02 
69 http://www.landguiden.se, 2007-04-30 
70 http://sv.wikipedia.org, 2007-04-30 
71 http://www.landguiden.se, 2007-04-30 
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Storbritannien, som ses som ett liberalt land73, leds av premiärminister Tony 
Blair som representerar Labourpartiet. Valsegern 1997 gjorde att 
Storbritannien efter 18 år av konservativt styre gick mot en 
socialdemokratisk ledning. Tony Blair valdes åter 2001 samt 2005, vilket är 
något ingen socialdemokratisk premiärminister tidigare lyckats med i 
Storbritannien. Partiet har fokuserat på bland annat ökade resurser till den 
offentliga sektorn.74 I parlamentsvalet i maj 2005, vilket var det senaste, var 
valdeltagandet ca 61 % och resultatet såg ut enligt följande: 
 
Labourpartiet    356 
Konservativa partiet/Tory   197 
Liberaldemokraterna   62 
Demokratiska unionistpartiet  9 
Skotska nationalistpartiet   6 
Sinn Féin    5 
Socialdemokrater och Labour  3 
Plaid Cymru    3 
Ulsters unionistparti   1 
Health Concern   1 
Respekt    1  
samt en oberoende ledamot75 
 
Storbritannien har medlemskap i följande internationella organisationer: 
EAPC, EU, Europarådet, FN, NATO, OECD, OSSE, Stillahavsgemenskapen, 
WTO och Västeuropeiska unionen samt VEU.76 

4.3.5 FF 4 – Teknologiska faktorer  
Användningen av datorer under 2004 bland individer i åldrarna 16-74 år är i 
Sverige ca 86 % medan Storbritannien ligger på ca 69 %. Vad gäller vana att 
använda Internet ligger Sverige på ca 82 % och Storbritannien på 63 %. En 
undersökning som visar hur många av invånarna som handlar via Internet 
visar att det i Sverige är ca 30 % och i Storbritannien ca 28 %. Siffrorna kan 
utläsas i Tabell 4 (s. 46).  
 
 
 
 

                                                                                                                                  
72 http://www.ui.se, 2007-04-30 
73 http://www.brysselkontoret.com, 2007-05-11 
74 http://sv.wikipedia.org, 2007-04-30 
75 http://www.landguiden.se, 2007-04-30 
76 http://www.ui.se, 2007-04-30 
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Tabell 4. Dator- & Internetvana. Sammanställd från Eurostat yearbook 2005. 
 
  Sverige Storbritannien 
Datoranvändning ca 86 % ca 69 % 
Internetvana ca 82 % ca 63 % 
E-handel77 ca 30 % ca 28 % 

4.3.6 FF 5 – Sociala/kulturella faktorer  
Hofstedes modell över nationalkultur, som finns presenterad i avsnitt 3.2.5.1 
(s. 27-30), är ett användbart instrument för att analysera marknader i olika 
länder ur en kulturell synvinkel och därmed kunna fatta strategiska beslut 
inom detaljhandeln. (de Mooij & Hofstede, 2002, s. 68) Nedan följer ett 
utdrag ur Hofstedes ”poänglista” som följer skalan 0-100, där författarna valt 
att lyfta ut Storbritannien och Sverige för att lättare kunna jämföra de bådas 
poäng.  
 
Inledningsvis kan det, i enlighet med Tabell 5 (s. 47), konstateras att 
Storbritannien och Sverige är relativt lika varandra i flera dimensioner. Vad 
gäller maktdistans har båda en liten maktdistans i relation till andra länder 
som Hofstede undersökt, vilket innebär att de eftersträvar jämlikhet mellan 
inflytelserika och mindre inflytelserika i samhället. Individualistindexet visar 
större skillnader mellan de två länderna. Båda betecknas som 
individualistiska kulturer, men Storbritannien har lite starkare värden och 
ligger bland de mest individualistiska bland världens länder. Dimensionen 
maskulinitet presenterar störst skillnader mellan våra undersökta länder. 
Storbritannien har en hög maskulinitet, präglad av statussymboler och 
tydliga könsroller, medan Sverige har bland de lägsta värdena hos alla 
undersökta nationer, en kultur där skillnader mellan könen är mindre. Vad 
gäller osäkerhetsundvikande har Sverige och Storbritannien liknande värden, 
de har båda en relativt låg grad av osäkerhetsundvikande, vilket präglar 
deras sätt att agera. Slutligen går det att konstatera att båda två har en ganska 
kortsiktig inriktning och återigen är relativt lika i värde. Endast 8 poäng 
skiljer dem åt och Sverige är den nation av de två som är aningen mer 
långsiktig. 
 

                                                        
77 Eurostat yearbook 2005, s. 41  
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Tabell 5. Hofstedes index över nationalkultur, skala 0-100. Anpassad efter 
Hofstede & Hofstede (2005).  

 
Ett lågt värde på maktdistans innebär liten maktdistans, medan ett högt värde 
innebär att maktdistansen är stor.  
 
Ett lågt värde på individualism innebär stor kollektivism, medan ett högt 
värde innebär stor individualism.  
 
Ett lågt värde på maskulinitet innebär stor femininitet, medan ett högt värde 
innebär stor maskulinitet.  
 
Ett lågt värde på osäkerhetsundvikande innebär mindre tendenser att vilja 
undvika det som är osäkert, medan ett högt värde innebär att 
osäkerhetsundvikandet är stort.  
 
Ett lågt värde på långsiktig inriktning innebär en kortsiktig inriktning, medan 
ett högt värde innebär en mer långsiktig inriktning. 79 

                                                        
78 Hofstede & Hofstede 2005, s. 56-227  

 Sverige Storbritannien 
Maktdistans 31 35 
Individualism 71 89 
Maskulinitet 5 66 
Osäkerhetsundvikande 29 35 
Långsiktig inriktning78 33 25 
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5. Analys med tolkning och slutsatser 
Här tolkas den insamlade empirin och kopplas samman med teorin för att 
söka efter samband mellan utvecklingen som har skett på den etiska 
klädmarknaden och de fem faktorerna. I slutet av varje analysavsnitt ges de 
slutsatser som respektive forskningsfråga genererat. Avsnittens olika 
omfattning avspeglar den vikt respondenterna lade vid respektive faktor.   

Arbetet har kretsat kring den etiska klädbranschen och syftet har varit att 
hitta de faktorer som har påverkat etableringen av etiska kläder i 
Storbritannien och Sverige. Den etiska klädmarknaden är inne i en 
förändringsfas där Bergman, Hofring och Unicorn spår en ljus framtid både i 
Sverige och i Storbritannien. (4.2, s. 33-34) Drummond & Ensor (2001, s. 7) 
talar i avsnitt 3.2 (s. 24) om vikten av att analysera ett antal faktorer i 
makromiljön för att förstå vad som driver på en förändring. Därför har 
SLEPT-modellen varit användbar vid undersökningen av utvecklingen i de 
två valda länderna.  

5.1 Analys inom FF 1 - Ekonomiska faktorer  
I teorin, avsnitt 3.2.1 (s. 24-25), talas det om vikten av att förstå den 
ekonomiska miljö som ett företag verkar i (Doole & Lowe 2004, s. 13-14). 
Inkomstnivåer i länderna påverkar spenderarmönster och köpkraft (Kotler et. 
al. 2005, s. 102-103) och trygghetsnivån i landet gör att medborgaren väljer 
att antingen spara eller konsumera (Solomon et.al. 2006, s. 430-431).  
 
Eftersom priset på etiska varor ligger över det normala är de konsumenterna 
ofta personer med högre inkomst, något som både Solomon & Rabolt (2004, 
s. 482) samt Bergman påstår i kapitel 3.1.1 (s. 21) respektive 4.2.1 (s. 34). 
Ser man till inkomstnivåerna i Sverige och Storbritannien ligger 
Storbritannien på ett högre genomsnitt. Det, tillsammans med den större 
folkmängden i Storbritannien, kan vara en bidragande förklaring till den 
snabbare utvecklingen i landet i jämförelse med Sverige, kapitel 4.3.2, 
Tabell 2. (s. 43) Hofring påpekar dock i avsnitt 4.2.1 (s. 34-35) att Sverige 
har stort utbud av etiska produkter i förhållande till landets storlek och 
folkmängd. Det är något som får medhåll från uträkningar på antalet butiker 
för etiska varor i förhållande till folkmängd, se avsnitt 4.3.2 Tabell 2 (s. 43). 
Antal distributionskanaler är således högt i Sverige i relation till invånarantal, 
men det säger ingenting om den egentliga försäljningen eller antal märken 
som existerar.  
 
Det är dock inte bara inkomstnivån som avgör om en person väljer att 
konsumera eller ej. I avsnitt 3.2.1 (s. 25) menar Solomon et.al. (2006, s. 430-
431) att trygghet inför framtiden ökar möjligheten och viljan att konsumera 
och är därmed en annan parameter att ta hänsyn till. Enligt de Mooij & 
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Hofstede (2002, s. 64-65) i avsnitt 3.2.5.1.4 (s. 31) är osäkerhetsundvikande 
något som kopplas ihop med stor konsumtion av kläder. Otrygghet inför 
framtiden är alltså något som enligt Hofstede inte behöver resultera i 
sparande. Storbritannien ligger något högre än Sverige på 
osäkerhetsundvikande-skalan, vilket skulle innebära att de konsumerar mer 
kläder. Dock är det svårt att bekräfta det sambandet då Solomon hävdar att 
trygghet kan öka konsumtionen. Både Storbritannien och Sverige har relativt 
kortsiktig inriktning, Storbritannien något mer, vilket även i denna 
dimension innebär att Storbritannien har en aningen större benägenhet att 
spendera. Statistik över detaljhandelns omsättning per capita i kapitel 4.3.2 
Tabell 2 (s. 43) visar att så är fallet. Britten spenderade år 2004 1648,6 USD 
mer än svensken på shopping. Att britten lägger mer pengar på detaljhandeln 
kan självklart bidra till att aktörer väljer att etablera sig där och även 
innebära att konsumenten har förmågan att betala det högre pris som en etisk 
vara vanligtvis har.  
 
Den ekonomiska faktorn bör även betraktas ur en global synvinkel då inget 
land verkar isolerat, vilket tas upp i kapitel 3.2.1 (s. 24). Den Europeiska 
Unionen är en gemenskap som gjort att skillnaderna mellan länderna har 
minskat och därmed är den ekonomiska faktorn mindre betydelsefull. de 
Mooij & Hofstede (2002, s. 67) hävdar att faktorer som exempelvis 
kulturella då blir mer centrala för att förklara skillnader mellan länder. Att 
ekonomiska faktorer inte är avgörande vid jämförelse mellan Sverige och 
Storbritannien är något som även respondenterna i avsnitt 4.2.1 (s. 34) över 
lag är ense om.   

5.2 Slutsatser inom FF1 - Ekonomiska faktorer 
I och med Storbritanniens större folkmängd och deras högre disponibla 
inkomst torde köpkraften vara större. Samtidigt har britterna en tendens att 
spendera lite mer pengar på kläder än svenskar. Ovanstående faktorer kan ha 
varit bidragande till att ha lockat fler aktörer till marknaden och till att 
försäljningen ökat i snabbare takt än i Sverige.  
 
Såväl teorin som empirin talar dock om den ekonomiska faktorn som mindre 
betydelsefull mycket på grund av ländernas likhet.   

5.3 Analys inom FF 2 - Legala faktorer  
Precis som inom den ekonomiska faktorn påverkas den legala faktorn av 
nationella såväl som internationella omständigheter (Doole & Lowe 2004, s. 
10-13), kapitel 3.2.2 (s. 25). Tullar, handelslagar, avgifter etcetera regleras 
till stor del centralt inom EU och torde därmed vara lika i Sverige och 
Storbritannien. Handelsregler påverkar därmed inte möjligheten att etablera 
sig lättare i ett EU-land jämfört med ett annat.  
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Både brittiska och svenska företag klagar i avsnitt 3.2.2 (s. 26) över det 
krångliga och dyra certifierings- och kontrollsystem som en etisk märkning 
innebär. (Jiborn 1999, s. 13-15) Även här är dock förhållandena likvärdiga 
oavsett om företaget agerar på den svenska eller brittiska marknaden. Några 
bidrag eller subventioneringar för företag som agerar etiskt känner inte 
respondenterna till, varken i Sverige eller i Storbritannien, vilket framgår i 
avsnitt 4.2.2 (s. 35).  
 
Generellt är intervjupersonerna ense om att lagstiftningen i detta fall inte 
spelar en nyckelroll. Bergman menar i avsnitt 4.2.2 och 4.2.3 (s. 35-36) att 
det krävs en frivillig satsning från företagens sida tillsammans med ett 
agerande inom offentlig upphandling för att få fart på marknaden. Axelsson 
Nycander (1999, s. 47-48) hävdar i avsnitt 3.2.2 (s. 26) att det är hos 
konsumenten som makten ligger i och med att marknaden alltmer får sväva 
fritt och inte kan regleras av lagar. Sverige har varit snabbare på att anta 
miljölagar och -konventioner än Storbritannien. Det framkommer i avsnitt 
4.3.3 Tabell 3 (s. 44) att Sverige i regel har antagit konventionerna ett eller 
ett par år tidigare. Även när det gäller inhemsk lagstiftning har 
Storbritannien legat efter i vissa frågor, exempelvis talar Michael Walls i 
avsnitt 4.2.2 (s. 35) om att det inte är lagstiftat om att ha katalysator i bilen. 
Miljölagarna kan, tillsammans med övergripande miljöinformation i avsnitt 
4.3.1 Tabell 1 (s. 41), ge en fingervisning på hur miljömedvetna britter är i 
jämförelse med svenskar. Britter genererar mer avfall och koldioxid per 
person samt använder förnyelsebar energi i mindre utsträckning än svenskar, 
samtidigt som de är näst mest miljömedvetna i Europa när det gäller bilköp.  
 
Ändå verkar britterna vara mer positiva till ekologiska och etiska varor än 
svenskarna. I vilket fall har ekologisk mat och etiska butiker, såsom The 
Body Shop och Vegetarian Shoes, länge varit mycket mer utbredda där än i 
Sverige, vilket går att läsa i avsnitt 4.2.5 (s. 38). Det verkar inte gå att 
förklara skillnaden i reaktioner på etiska kläder genom att studera 
lagstiftning inom miljöområdet.  

5.4 Slutsatser inom FF 2 - Legala faktorer 
Inom miljölagstiftning och miljövänligt agerande ligger Sverige vanligtvis 
steget före Storbritannien som har mer koldioxidutsläpp och större sopberg. 
Inom övrig lagstiftning, som skulle kunna gynna etiskt företagande, har inga 
skillnader kunnat utrönas.  
 
Därmed är den legala faktorn aningen tvetydig och författarna kan inte finna 
några samband mellan lagstiftning och branschens utveckling, något som 
respondenterna håller med om.    
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5.5 Analys inom FF 3 - Politiska faktorer  
Politikers syn på företagande och deras möjlighet att fritt verka i landet är 
något som Doole & Lowe (2004, s. 17-18) tar upp i avsnitt 3.2.3 (s. 26) som 
en viktig aspekt när ett företag bedömer sin miljö. Mellan EU-länderna råder 
det inga större skillnader vad gäller möjligheten att starta företag, men 
politikerna kan styra utvecklingen åt olika håll genom sitt agerande. 
Miljömärkningen i Sverige fick, enligt Axelsson Nycander i samma avsnitt, 
en skjuts då flera institutioner samtidigt ställde krav på miljömärkta 
produkter hos sina producenter. Även i Storbritannien har inblandning skett 
från offentligt håll då Ethical Trade Initiative och Global Citizen Unit 
bildades på nittiotalet.  
 
Genom att studera den politiska agendan har kopplingar försökt göras mellan 
politik och etisk konsumtion. Att miljöpolitiken länge har varit stark i 
Sverige är något som både Walls i avsnitt 4.2.3 (s. 35) och uppgifterna i 
avsnitt 4.3.3 (s. 44) visar på. Britterna har enligt Walls inte brytt sig mycket 
om sin närmiljö, vilket även bekräftas av mängden utsläpp som de har i 
jämförelse med Sverige, se avsnitt 4.3.1 Tabell 1 (s. 41), men dementeras av 
att deras miljövänliga bilköp, enligt Solomon et. al (2006, s. 602-603) i 
avsnitt 3.1.1 (s. 21). Politiken och mediedebatten präglas dock mer och mer 
av miljömedvetenhet i Storbritannien, menar Walls i avsnitt 4.2.3 (s. 35-36). 
Inom den politiska faktorn ser vi alltså inte någon tydlig koppling mellan 
agerande bakåt i tiden och konsumtion. Inte heller respondenterna nämner i 
föregående avsnitt någon konkret politisk faktor som skulle kunna ha 
påverkat utvecklingen.  
 
Politisk tillhörighet är något som Solér (1997, s. 35-52) kopplar till etisk 
konsumtion i avsnitt 3.2.3 (s. 26). Författaren menar att det finns ett svagt 
samband mellan unga, välutbildade personer med liberala åsikter och etisk 
konsumtion. Storbritannien är känt för att vara ultraliberalt, menar Unicorn i 
avsnitt 4.2.3 (s. 36), men då detta samband anses svagt i litteraturen 
behandlas det inte vidare här.  
 
Sverige har enligt avsnitt 4.3.4 (s. 44) sedan länge haft ett socialdemokratiskt 
styre med, enligt Walls i avsnitt 4.2.3 (s. 36), ett tryggt skyddsnät för varje 
individ. Storbritannien har också en socialdemokratisk regering, vilket 
framkommer i avsnitt 4.3.4 (s. 45), men med en kortare historia som 
antagligen inte satt samma spår i medborgarnas mentalitet. Det kan ha sin 
förklaring i att kollektivistiska kulturer, enligt Hofstede (2001, s. 245) i 
avsnitt 3.2.5.1.2 (s. 30), i större utsträckning har ett starkt statligt inflytande 
över medborgarnas situation. Sverige är det av de två länderna som är mer 
kollektivistiskt medan Storbritannien ligger högt upp på skalan över 
individualism (avsnitt 4.3.6 s. 47). Ovanstående faktum kan ha ett samband 
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med att svenska konsumenter, enligt Solér (1997 s. 14) i avsnitt 1.2 (s. 2), 
vill mycket, men inte agerar så länge det inte lagstiftas om det. Britter är 
enligt Walls och Bergman i avsnitt 4.2.3 (s. 36) och 4.2.5 (s. 38) mer aktiva i 
att visa sina åsikter offentligt genom olika aktioner, exempelvis har 
Greenpeace sitt ursprung i Storbritannien. Svenska konsumenters svaga 
engagemang för etiska kläder kan ha att göra med att de lever i en tro att 
någon annan tar hand om och löser problemen i deras omgivning.  
 
Enligt Solomon et. al. (2006, s. 603-605) i avsnitt 3.2.5 (s. 28) värderar 
gröna konsumenter social rättvisa högt, varför svenskar med dess politiska 
historia präglad av solidaritetstänkande, borde ha en större andel 
konsumenter som handlar ekologiska kläder. Ovanstående analys visar på 
svårigheten i att dra paralleller mellan politik och etisk klädkonsumtion.  

5.6 Slutsatser inom FF 3 - Politiska faktorer 
Som nämnts ovan finner vi inga direkta politiska åtgärder som har gynnat 
utvecklingen av den etiska klädmarknaden. Vissa initiativ kan dock ha 
bidragit till utvecklingen i båda länderna. EU:s handelspolitik bidrar till att 
möjligheten att gynna särskiljda branscher i det egna landet har minskat. 
Förhållandena vad gäller den etiska klädmarknaden verkar således lika i 
Storbritannien och Sverige.    
 
Den politiska ideologin som finns bland landets konsumenter kan förklara 
varför utvecklingen har gått i olika takt, dock är det svårt att dra säkra 
paralleller mellan politik och etisk klädkonsumtion i det här fallet. 

5.7 Analys inom FF 4 - Teknologiska faktorer  
Internet har enligt Doole & Lowe (2004 s. 20-21) i avsnitt 3.2.4 (s. 27) 
öppnat upp den globala marknadsplatsen och gjort det möjligt för 
information, varor och tjänster att spridas snabbt i världen. Bergman och 
Hofring talar i avsnitt 4.2.4 (s. 37) om Internet som en viktig faktor för att 
underlätta spridningen av etiska kläder. De menar vidare att det dels hjälper 
konsumenten att hitta information och dels möjliggör för den lilla 
producenten att sälja sina varor. Solér (1997, s. 14-15) menar i avsnitt 3.1.1 
(s. 22) att möjligheten att köpa etiska varor kräver att de är lättillgängliga så 
att konsumenten kan hitta dem. I avsnitt 4.3.5, Tabell 4 (s. 46) framkommer 
det att både datoranvändningen och Internetanvändningen är mycket högre i 
Sverige än i Storbritannien, men att e-handeln ligger på samma nivå i de två 
länderna. Detta visar på att fler svenskar än britter är vana att använda 
Internet och därmed har en större möjlighet att söka information om etiska 
kläder. Båda respondenterna och teorin ovan är ense om att Internet är en 
viktig källa för information, men det faktum att konsumenten själv, beroende 
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på dennes engagemang, avsnitt 3.1.1.3 (s. 23), (Solér 1997, s. 18-32), måste 
söka informationen gör att den teknologiska faktorn förlorar viss betydelse.  

5.8 Slutsatser inom FF 4 - Teknologiska faktorer 
Internetanvändning är en viktig och pådrivande faktor för utvecklingen av 
marknaden för etiska kläder vad gäller informationsspridning samt handel. 
Både Sverige och Storbritannien har en relativt hög Internetanvändning och 
därmed är tillgången till såväl information som e-handel likartade. Sverige 
ligger snäppet högre vad gäller Internetanvändning, dock anses inte i detta 
fall den teknologiska faktorn som avgörande eftersom informationen måste 
sökas självmant vilket kräver engagemang. 

5.9 Analys inom FF 5 - Sociala/kulturella faktorer  
Konsumenters värderingar styrs enligt Solomon (2006, s. 338) i avsnitt 3.2.5 
(s. 28) av individuella, sociala och kulturella faktorer. Solomon menar att 
kulturen påverkar den inbördes ordningen av våra universella behov, medan 
Hofstede & Hofstede (2005, s. 241) hävdar att kulturen rentav formar 
människors sociala behov. Att kulturen påverkar konsumtionen går inte att ta 
miste på, vilket samtliga respondenter i avsnitt 4.2.5 (s. 37) håller med om.  
 
Vid köp av modekläder är det enligt Hofstede & Hofstede (2005, s. 241) i 
avsnitt 3.2.5 (s. 28) ett socialt behov som tillfredsställs, vilket enligt stycket 
ovan formas av kulturen. I de fallen väger enligt Axelsson Nycander (1999, s. 
48), Konsumentverket (2003, s. 9), Solér (1997, s. 205) samt Jiborn (1999, s. 
12) i avsnitt 3.1.1 (s. 22) miljöargument oftast inte lika tungt som sådant som 
pris, kvalitet och funktion. Vid köp av kläder är det med andra ord snarare 
identiteten som förmedlas med kläderna som styr valet, Jiborn (1999, s. 3) 
avsnitt 3.1.1 (s. 21). I Sverige menar Walls och Hofring i avsnitt 4.2.5 (s. 39) 
att människorna tydligt följer trender och har en mindre benägenhet att sticka 
ut från mängden än i Storbritannien. I den svenska kulturen ligger en 
försiktighet mot att vara annorlunda och individuell, det som kläderna ska 
kommunicera är snarare att visa att man passar in än att visa sin personlighet. 
Det faktum att svensken enligt Hofstedes nationalkulturindex i avsnitt 4.3.6, 
Tabell 5 (s. 47), är mindre individualistisk än Storbritannien styrker 
ovanstående påstående och kan vara en förklaring till varför svensken inte i 
samma utsträckning efterfrågat och köpt etiska kläder, han/hon väntar tills 
det blir trendigt.   
 
I avsnitt 4.2.5 (s. 38) menar Bergman att konsumenttrycket i Storbritannien 
är långt mycket starkare än i Sverige och protester är enligt Walls (s. 38-39) 
vanligare. Svensken beskrivs av Walls som mindre benägen att säga ifrån 
och av Hofring (s. 39) som rädd för att bli lurad när hon/han står inför valet 
att köpa ett etiskt klädesplagg. En orsak till det beteendet kan delvis ligga i 
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den feminina dimension som Hofstede (2001, s. 311) beskriver i avsnitt 
3.2.5.1.3 (s. 30). Här framkommer att feminina kulturer, som Sverige, avsnitt 
4.3.6 Tabell 5 (s. 47), är mer skeptiska och inte litar rakt av på siffror och 
fakta i samma utsträckning som maskulina. Storbritannien är en mycket mer 
maskulin kultur än Sverige och enligt Solomon et. al. (2006, s. 584-585) i 
avsnitt 3.1 (s. 20-21) finns det stöd i tidigare forskning för att britter är mer 
positivt inställda till reklam än svenskar. Flertalet författare, däribland Solér 
(1999, s. 35-52) i avsnitt 3.1.1.4 (s. 23), trycker på vikten av bra information 
till konsumenterna för att öka efterfrågan på etiska varor. De 
informationskanaler som respondenterna Hofring, Bergman och Unicorn tar 
upp i avsnitt 4.2.5 (s. 40) är dagspress, magasin, reklam samt information i 
butik. Walls (s. 39) talar samtidigt om den tidningskultur med många fria, 
kritiska tidningar som präglar Storbritannien. Det faktum att information är 
viktigt för att öka efterfrågan tillsammans med en utbredd tidningskultur och 
en maskulin inställning till information kan ha gjort att britterna lättare har 
tagit till sig etiskt mode.  
 
Information räcker dock inte för att öka försäljningen av etiska kläder, utan 
det krävs även tillgänglighet av varor, något som Axelsson Nycander (1999, 
s. 48) tar upp i avsnitt 3.1.1 (s. 22). Den homogenitet som finns inom 
klädkonsumtionen i Sverige och som innebär en likriktad klädstil återfinns 
enligt Bergman i avsnitt 4.2.5 (s. 39) även i den svenska detaljhandeln. Ett 
fåtal kedjor styr trender och prissättning och gör det svårt för små butiker att 
gå åt ett annat håll, exempelvis åt det etiska där priserna ofta automatiskt blir 
högre. Även här anser Hofring (s. 39) att fegheten återfinns bland 
butiksägare och inköpare där man hellre köper in det som man med säkerhet 
vet säljer än testar något nytt. Detta verkar vara något som går igen i den 
svenska kulturen. Detaljhandelsstrukturen försvårar därmed ännu mer för 
små etiska varumärken att ta sig in på den svenska marknaden vilket kan 
bromsa utvecklingen.  
 
Precis som inköparna på klädkedjorna verkar vilja hålla sig till gammal vana 
och köpa det som säljer bra, är vana något som påverkar konsumenterna i 
sina val. Axelsson Nycander (1999, s. 35-52) tar i avsnitt 3.1.1.1 (s. 22) upp 
vana att agera som individer som en orsak till köp av etiska varor. I 
Storbritannien har The Bodyshop, Vegetarian Shoes och många ekologiska 
mataffärer funnits länge, se avsnitt 4.2.5 (s. 38). Vidare har det enligt Walls i 
avsnitt 4.2.5 (s. 38) sedan långt tillbaks varit accepterat med vegetarianism 
och landet var enligt Axelsson Nycander (1998, s. 52-63) i avsnitt 3.1.1 (s. 
21) först med att importera rättvisemärkta varor i början på 50-talet. Därmed 
kan konstateras att britter har viss vana vid etiska butiker och varor sedan 
längre tillbaks än svenskar har och torde ha lättare att ta till sig etiska kläder.  
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Den kulturella/sociala faktorn tas upp rikligt i teorin och förmedlar det 
budskapet att den är av stor vikt att ta hänsyn till vid etablering på en ny 
marknad. Vidare poängterar och lyfter samtliga respondenter fram de 
kulturella aspekterna i ett land.   

5.10 Slutsatser inom FF 5 - Sociala/kulturella 
faktorer 
Kulturen är ett komplext fenomen och det finns många aspekter att studera. 
Den har format sociala behov som i sin tur har tagit sig uttryck i bland annat 
konsumtion. Individualismen är lite starkare i den brittiska kulturen än i 
Sverige vilket kan ha lett till ett starkare konsumenttryck och en större vilja 
att sticka ut.   
 
Det finns en mer maskulin kultur i Storbritannien vilket tillsammans med en 
rik tidningskultur kan ha bidragit till att information om etiska kläder har 
tagits emot bättre än i Sverige.  
 
Tillgängligheten av andra etiska varor i Storbritannien samt den tidiga 
etableringen kan ha bidragit till att utvecklingen av även etiska kläder har 
gått snabbare. Tiden är en viktig aspekt som inte bör förringas.  
 
Ovan nämnda iakttagelser kan tillsammans ha påverkat utvecklingen av den 
etiska klädmarknaden som har skett i såväl Storbritannien som Sverige.  
 
Utifrån teori och respondenter har slutsatsen dragits att kulturen och den 
sociala miljön har spelat en betydande roll i utvecklingen av den etiska 
klädmarknaden.  

5.11 Svar på huvudproblemet  
De fem faktorerna, ekonomiska, legala, politiska, teknologiska och 
sociala/kulturella, har påverkat utvecklingen av den etiska klädmarkanden 
såsom beskrivs ovan. Den sociala/kulturella faktorn har påverkat på ett 
avgörande sätt, medan övriga faktorer verkar ha haft mindre inverkan på 
utvecklingen vad gäller Storbritannien och Sverige.  Anledningen till att 
ekonomiska, legala, politiska och teknologiska faktorer har påverkat 
utvecklingen i minde utsträckning kan vara att de två länderna är relativt lika 
varandra i de avseendena.  
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6. Avslutande diskussion 
Nedan följer författarnas egna reflektioner över undersökningen innehåll, 
slutsatser samt eventuella svårigheter. Vidare ges förslag till fortsatt 
forskning inom området. 

6.1 Författarnas reflektioner 
Många intressenter som vi diskuterat fenomenet med har uttryckt positiva 
reaktioner på valet av ämnesområde. Samtidigt har det inneburit en del 
svårigheter, i och med den något tunna teori som har funnit till förfogande, 
vilket har att göra med dess relativt nya existens. Därmed har sådana 
argument använts som inte alltid helt har handlat om etiska kläder men som 
har bedömts som närliggande, exempelvis teori om ekologiska dagligvaror.  
 
Syftet med undersökningen har varit att beskriva och försöka förklara 
utvecklingen av den etiska klädmarknaden, inte att mäta den. Någon aktuell 
statistik över hur marknaderna utvecklats har tyvärr inte varit tillgänglig, 
dock har tidningsartiklar samt branschfolk intygat att Sverige har varit en 
trögare marknad än Storbritannien vad gäller försäljning av etiska kläder.  
 
I den här undersökningen har två relativt lika länder jämförts, det vill säga 
Storbritannien och Sverige, vilket har gjort att en av faktorerna, den 
social/kulturella, har visat sig vara av större vikt än övriga fyra. Vid en 
jämförelse av två mer skilda länder, vad gäller exempelvis politik och 
ekonomi, torde resultatet blir något annorlunda. Därmed vill vi förklara att 
slutsatserna i den här rapporten inte är generaliserbara till att gälla andra 
länder.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Först och främst finns det mycket kvar att undersöka inom den 
sociala/kulturella faktorn, vilken författarna fann mest betydelsefull i det här 
fallet.  
 
Ett annat förslag är att djupare undersöka hur de i forskningsfrågorna 
upptagna faktorerna i praktiken påverkar utvecklingen av etiska kläder i 
flertalet länder, för att dra mer generella slutsatser. I den här undersökningen 
har författarna endast skrapat på ytan och fokus har legat på två länder.  
 
En undersökning som hade varit oss till gagn och intressant att forska kring 
vore en sådan som undersöker konsumentbeteende på mikronivå inom 
varugruppen etiska kläder.  
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7. Källförteckning  
Här ges en förteckning över de källor som har använts under 
uppsatsprocessen. De presenteras under rubrikerna metodböcker, 
teoriböcker, muntliga källor samt icketeoretiska källor dock för 
undersökningen relevanta såsom dagstidningar, rapporter och Internetkällor.  
 
Metodböcker 
 
Andersson, I. (1998). Den uppenbara verkligheten – val av samhälls- 
vetenskaplig metod. Studentlitteratur 
 
Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber Ekonomi.  
 
Carlsson, B. (1990). Grundläggande forskningsmetodik för medicin och 
beteendevetenskap. Norstedts Förlag AB 
 
Chalmers, A F. (1995). Vad är vetenskap egentligen? Bokförlaget Nya Doxa 
AB 
 
Christensen, Lars, Andersson, Nina, Engdahl Carin & Haglund, Lars (2001). 
Marknadsundersökning, en handbok. Andra upplagan, Lund: 
Studentlitteratur 
 
Eneroth, Bo. (1994) Hur mäter man ”vackert”? Natur och kultur 
 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik, om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur 
 
Jacobsen, Jan Krag (1993). Intervju – Konsten att lyssna och fråga. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Jensen, Mogens Kjaer (1995). Kvalitativa metoder för samhälls- och 
beteendevetare. Lund: Studentlitteratur 
 
Olsson, Henry & Sörensen, Stefan (2001). Forskningsprocessen kvalitativa 
och kvantitativa perspektiv. Liber AB  
 
Patel, Runa & Davidsson, Bo (1994). Forskningsmetodikens grunder, att 
planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur 
 
Thurén, Torsten (1991). Vetenskapsteori för nybörjare. Liber AB  
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Teoriböcker 
 
Axelsson Nycander, G. (1999). Etik och Handel –En studie om Fair trade. 
Konsumentverket 
 
Bjerke, Björn (1998). Affärsledarskap i fem olika kulturer. Studentlitteratur. 
 
de Mooij, Marieke & Hofstede, Geert (2002). Convergence and divergence 
in consumer behaviour: implications for international retailing. New York 
university 
 
Doole, Isobel & Lowe, Robin (2004). International marketing strategy. 
Thomson Learning 
 
Drummond, Graeme & Ensor, John (2001). Strategic Marketing, planning 
and control. Andra upplagan. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann,  
 
Euromonitor Plc (2005). World Retail Data and Statistics 2005, Third 
edition.  
 
Eurostat yearbook (2005). Europe in figures. European Communities 
 
Hofstede, Geert (2001). Culture’s consequences. Second edition. California: 
Sage Publications, Inc.  
 
Hofstede, Geert & Hofstede, Jan Gert (2005). Organisationer och kulturer. 
Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund.  
 
Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John & Armstrong, Gary (2005). 
Principles of Marketing. Fourth european edition. Pearson Education 
Limited  
 
Solér, Cecilia (1997). Att köpa miljövänliga dagligvaror. Göteborg: 
Nerenius & Santérus Förlag 
 
Solomon, Michael R. (2006). Consumer Behaviour - Buying, Having, and 
Being. New Jersey: Pearson Education 
 
Solomon, Michael R. & Rabolt, Nancy J. (2004). Consumer Behaviour: in 
Fashion. New Jersey: Pearson Education 
 
Solomon, Michael, Bamossy, Gary, Askegaard, Sören & Hogg, K. Margaret 
(2006) Consumer behaviour – a european perspective. Third Edition. 
Prentice Hall europé 
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Muntliga källor  
 
Bergman, Stephan, ägare och VD Bergman Sweden AB, Borås, 2007-04-19, 
60 min.  
 
Hofring, Johanna, ägare och grundare till Ekovaruhuset i Stockholm och 
New York, 2007-04-12, 120 min.  
 
Rieu, Sophie & Renaud, Aurelie, modeföretaget Unicorn från Irland, (e-post) 
2007-04-25 
 
Sandow, Maria, föredragshållare Svensk Handel STIL, 2007-04-25, 40 min.  
 
Walls, Michael, doktorand vid Göteborgs universitet inom 
Utbildningsvetenskapliga frågor i Mellanöstern, 2007-04-24, 65 min. 
 
 
Icketeoretiska källor, dock för undersökningen relevanta källor: 
 
Dagstidningar  
 
Hellre mysigt på jobbet än karriär för unga (2007). Göteborgs-Posten, 19 
februari. 
 
Lerneby, Mats (2007). Sverige långt efter övriga Europa, Göteborgs-Posten, 
18 februari. 
 
Modet allt mer ekologiskt (2007). Göteborgs-Posten, 13 februari. 
 
Termén, Amanda (2007), De gör magasin för smarta konsumenter, 
Göteborgs-Posten, 5 februari. 
 
 
Rapporter 
 
Eklund, Lena (2003) På spaning efter ekologiska den konsumenten – en 
genomgång av 25 svenska konsumentundersökningar på livsmedelsområdet. 
(Elektronisk, PDF-format) Ekologiskt lantbruk, nr 39.  
Tillgänglig: <http://www.cul.slu.se/information/publik/ekolantbruk39.pdf> 
(2007-04-23) 
 
Jiborn, Per, Grolink AB (1999). Miljömärkta textilier – underlag för en 
strategisk analys. (Elektronisk, PDF-format) 
Tillgänglig: <http://www.grolink.se/Resources/studies/ekotextilier.pdf> 
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(2007-03-10) 
 
Konsumentverket (2002) Rapport 2002:4. Kunskapsöversikt: Ekologiska 
livsmedel ur konsumentperspektiv. (Eletronisk, PDF-format)  
Tillgänglig: 
<http://www.konsumentverket.se/Documents/rapporter/2002/2002_04.pdf> 
(2007-05-04) 
 
Konsumentverket (2003). Rapport 2003:2. Konsumentförväntningar på 
ekologisk mat – resultat från en workshop. (Elektronisk, PDF-format) 
Tillgänglig: 
<http://www.konsumentverket.se/Documents/rapporter/2003/2003_02.pdf> 
(2007-05-04) 
 
Lind, Eva-Lotta (2005). Elevers syn på mode och kläder. (Elektronisk, PDF-
format) 
Tillgänglig: <http://skeptron.uu.se/broady/sec/p-lind-eva-lotta-050427-
elevers-c-uppsats-exkl-intervjuer.pdf> 
(2007-03-26) 
 
Nilsson, Anna & Odqvist, Josefin (2006). Kan man efterfråga något man inte 
vet existerar? En studie om miljömärka kläder. (Elektronisk, PDF-format)  
Tillgänglig:<https://guoa.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/1627/1/06-29.pdf> 
(2007-03-17) 
 
 
Internetkällor  
 
Asfaltsblommans hemsidan (senast uppdaterad 2007-04-21) (Elektronisk)  
Tillgänglig: <http://www.asfaltblomman.se/ekologiska%20klader.htm>  
(2007-04-24) 
 
Brysselkontorets hemsida (Senast uppdaterad 2007-03-02) (Elektroniskt) 
Tillgänglig:<http://www.brysselkontoret.com/article.asp?articleID=2289&ar
ticleCategoryID=8> 
(2007-05-11) 
 
Dem collectives hemsida (Elektronisk)  
Tillgänglig: <http://www.demcollective.com/detaljhandel.html> 
(2007-04-24) 
 
Earthtrends hemsida (Elektronisk) 
Tillgänglig:<http://earthtrends.wri.org/searchable_db/index.php?theme=10> 
(2007-05-02)  



 

61 

 
Landguiden (Elektronisk) 
Tillgänglig: http://www.landguiden.se/ 
(2007-04-30)  
 
New consumers hemsida (Elektronisk) 
Tillgänglig: <http://www.newconsumer.com/pages/categories/C69/> 
(2007-04-25)  
 
Rättvisemärkts hemsida (Senast uppdaterad 2006-04-11) (Elektronisk) 
Tillgänglig: www.rattvisemarkt.se/cldoc/168.htm  
(2007-04-24) 
 
Utrikespolitiska institutets hemsida (Elektronisk) 
Tillgänglig: www.ui.se  
/sökord: Storbritannien (2007-04-30) 
/sökord: Sverige (2007-04-30) 
 
Wikipedias hemsida (Senast uppdaterad 2007-04-20) (Elektronisk) 
Tillgänglig:<http://sv.wikipedia.org 
/sökord: Sveriges regering (2007-04-30) 
/sökord: Storbritanniens premiärminister (2007-04-30) 
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8. Bilagor 
I det här kapitlet tillhandahålls diverse bilagor som har bidragit till 
rapportens färdigställande. Bilaga 1 består av material från 
förundersökningen på mässan So Ethic, Bilaga 2-4 innehåller intervjuguider 
och Bilaga 5 är en enkät med öppna frågor. Övriga bilagor, som finns 
tillgängliga på begäran, är renskrivna och strukturerade intervjuer samt 
svar på enkäten.  

Bilaga 1. Förundersökning Prêt à Portet, – So Ethic 
 
Paris 2007-02-02 till 2007-02-03

Företag Geografisk 
markn. 

Målgrupp Distributions-
kanaler 

Ma & Be  Mamma, bebis Inga än, på gång i 
UK, Fra, nätbutik. 

Poulpiche  Frankrike Kvinnor  Websidor Ty. Vill 
hitta 
konceptbutiker 
globalt. 

Ombre Claire Japan, 
Frankrike, 
England, 
Belgien, USA 
Italien 

 Klädbutiker och 
varuhus i Japan. 
Japan och 
Frankrike är störst 
marknader. 

Prouvost & 
Father 

Japan, 
Storbritannien, 
USA. Intresse 
från Tyskland 
och Frankrike. 

Kvinnor  
25-60 år.  
High end 

 

E.K.O Logic Japan, USA, 
Storbritannien 

Män, kvinnor  
30-55 år. 
Kvalitetstänkan
de, high end 

Musei-affärer, 
Näthandel 

Kamakala Frankrike, 
Tokyo, 
Barcelona 

Kvinnor 25-35 
år 

30 st i Tokyo, 
Frankrike, 
Barcelona. Både 
etiska och vanliga 
butiker.  
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Företag Geografisk 
markn. 

Målgrupp Distributions-
kanaler 

Unicorn Storbritannien, 
Tyskland, Irland, 
Sydkorea, USA. 
Letar i Frankrike.  

Kvinnor Näthandel, butiker, 
egen butik.  

Veja Frankrike, 
Sverige, Tokyo, 
New York, Los 
Angeles 

0-40 år 60-80 återförsäljare, 
skobutiker och etiska 
butiker, nätbutik 
snart. 

Makepiece Storbritannien, 
försöker i Japan 
och Europa.  

Kvinnor 35+ 
Med bra 
inkomst. 

Egen butik i 
Yorkshire.  

THTC Storbritannien, 
Japan, Tyskland, 
Frankrike(svår 
dock), Spanien 

Killar och 
tjejer 18-30 
år 

93 st hip-hop-, 
streetaffärer, 
lifestyle-affärer, 
vanliga butiker 

La Fee de 
Bengale 

Frankrike, 
Grekland, Belgien, 
Schweitz. 
Funderar på 
Storbritannien och 
Japan.  

Kvinnor 20-
30 år 

Ekobutiker, vanliga 
modebutiker,  
näthandel. 

Karen Cole Storbritannien Kvinnor 20-
60 år 

120 high end butiker 

Junky London-egen 
butik. Englan, 
Australien, 
Schweitz, 
Tyskland, Tokyo, 
Dublin, Italien 

Alla kreativa, 
med högre 
inkomst, 25-
50 år.  

Mest vanliga 
återförsäljare, även 
etiska, ca 10 st.  
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Bilaga 2. Intervjuguide Johanna Hofring, 
Ekovaruhuset 
 
Stockholm 2007-04-12, 120 min.  
 
Allmän info:  
Presentation av oss och vårt problemområde 
Definition av etiska kläder 
Syfte med intervjun - form 
Uppläggning  
Tar ca 2 timmar  
Ljudinspelning 
Används i kandidatuppsats + som hjälp till Josefin Lassbo = allmän handling 
Kan delges dig för korrektur efter sammanställning 
 
Hofrings bakgrund:  
Yrke, utbildning, familjesituation 
 
Hur kom det sig att du hamnade där du är idag?  
Har intresset för etik och miljövänlighet funnits länge? 
 
Berätta lite om Ekovaruhuset. När? Varför? Hur många anställda? Hur 
många varumärken? Varifrån?  
 
Om du tänker tillbaks till den dag då du startade Ekovaruhuset, var trodde du 
att du skulle befinna dig idag/göra idag? 
 
Motsvarar dagens utbud av ekovaror de förväntningar du hade förut?  
 
Motsvarar dagens efterfrågan av ekovaror de förväntningar du hade förut?  
 
Visa artikel om dåligt eko-engagemang. Reaktioner? Vad tror du är 
orsakerna? Har du en annan bild av verkligheten?  
 
Butiken i NY. Går det som förväntat? Reaktioner? Varför?  
 
Spontant, vad skulle du säga är det mest avgörande för att etiska kläder ska 
kunna etablera sig på en marknad?  
 
Kan du rangordna följande orsaker utifrån hur mycket de bidrar till 
utvecklingen av den etiska klädmarknaden?   

Socialt/kulturellt 
Lagstiftning 
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Ekonomi 
Politik 
Teknologi 
(Information 
konkurrens 
Distributionskanaler) 
 

Om du hade makt att förändra något i Sverige till fördel för spridningen av 
eko-varor, vad skulle du då göra?  
 
Gå igenom varje faktor: generellt först, men blanda in jämförelser mellan 
Sverige och Storbritannien.  
 
Vad tror du är den största kulturella skillnaden mellan britter och svenskar?  
 
Hur ser du på framtiden inom branschen?  



 

66 

Bilaga 3. Intervjuguide Stefan Bergman, Bergman 
Sweden AB  
 
Borås 2007-04-19, 60 min. 
 
Allmän info:  
Presentation av oss och vårt problemområde 
Definition av etiska kläder 
Syfte med intervjun - form 
Uppläggning  
Tar ca 2 timmar  
Ljudinspelning 
Används i kandidatuppsats + som hjälp till Josefin Lassbo = allmän handling 
Kan delges dig för korrektur efter sammanställning 
 
Bergmans bakgrund:  
Yrke, utbildning, familjesituation 
 
Hur kom det sig att du hamnade där du är idag?  
Har intresset för etik och miljövänlighet funnits länge? 
 
Berätta lite om Bergman Sweden. När? Varför? Hur många anställda? Hur 
många återförsäljare? Var?  
 
Om du tänker tillbaks till den dag då du startade Bergmans, var trodde du att 
du skulle befinna dig idag/göra idag? 
 
Motsvarar dagens efterfrågan av ekovaror de förväntningar du hade förut?  
 
Visa artikel om dåligt eko-engagemang. Reaktioner? Vad tror du är 
orsakerna? Har du en annan bild av verkligheten?  
 
Ni har ju ett antal certifieringar på era produkter. Upplever du att kraven på 
certifieringar varierar mellan olika länder? Varför då?  
 
Spontant, vad skulle du säga är det mest avgörande för att etiska kläder ska 
kunna etablera sig och sälja på en marknad?  
 
Kan du rangordna följande orsaker utifrån hur mycket de bidrar till 
utvecklingen av den etiska klädmarknaden?   

Socialt/kulturellt 
Lagstiftning 
Ekonomi 
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Politik 
Teknologi 
Information 
konkurrens 
Distributionskanaler 
 

Om du hade makt att förändra något i Sverige till fördel för spridningen av 
ekovaror, vad skulle du då göra?  
 
Gå igenom varje faktor: generellt först, men blanda in jämförelser mellan 
Sverige och Storbritannien.  
 
Vad tror du är den största kulturella skillnaden mellan britter och svenskar?  
 
Hur ser du på framtiden inom branschen?  
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Bilaga 4. Intervjuguide Michael Walls, brittisk 
doktorand 
Borås 2007-04-24, 65 min. 
 
Vad är din spontana känsla för utbudet av ekologiska kläder i Sverige 
respektive Storbritannien?  
 
Får miljörörelsen stor plats i debatter i Storbritannien? Är NGO:s starka i 
Storbritannien? 
 
Hur skildras miljöfrågor i dagspress? Ser du några skillnader mellan Sverige 
och Storbritannien? 
 
Fick du med dig kunskaper om miljö från din skola/utbildning i 
Storbritannien?  
 
Vi har hört att konsumenttrycket har varit mycket större i Storbritannien än i 
Sverige. Varför tror du att det är så?  
 
Upplever du att britter är mer engagerade i sådana här frågor? Varför tror du 
att det inte är så lika mycket bland svenskar?  
 
Det har visat sig att svenskar vill mycket, men gör lite. De verkar inte vara 
beredda att offra så mycket. Har du fått känslan av att svenskar är mindre 
villiga att uppoffra sina bekvämligheter?  
 
Vi har fått höra att svenskar är snabba att hoppa på trender och då följer dem 
maniskt. Alla är likadant klädda. Håller du med om det och är det samma sak 
i Storbritannien?   
 
Hur har man sett på ekovaror historiskt? I Sverige var det lite av en 
töntstämpel på 90-talet, var det samma sak i Storbritannien?  
 
I Sverige är det ju kedjorna, som KappAhl, Lindex m.fl., som styr mycket av 
trender, priser m.m på klädmarknader. Hur ser det ut i Storbritannien? Får 
småbutiker, varuhus eller kedjor stor plats?  
 
Vet du något om lagstiftningen inom miljöfrågor i Storbritannien? Finns det 
något stöd för ekologiskt arbete?  
 
Vi har hört talas o en del brittiska ekologiska märken som har startat egen 
produktion i Storbritannien. Varför tror du att det är så?  
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Bilaga 5. Enkät till Unicorn 
 
Irland, (e-post) 2007-04-25 
 
Question 1. How is the English market regarding selling ecological clothes 
compared to the Irish market?  
Fråga 1. Hur ser den engelska marknaden ut vad gäller försäljning av 
ekologiska kläder jämfört med den Irländska markanden? 
 
Question 2. Why do you think it is like that? 
Fråga 2. Varför tror du att det är så? 
 
Question 3. What do you think is the most crucial importance for ecological 
clothes to establish and be able to sell in a market? 
Fråga 3. Vad tror du är det viktigaste för att möjliggöra att ekologiska kläder 
etableras och säljas på en marknad? 
 
Question 4. Rank and give your comment on the following causes regarding 
how much they contribute to the development of the ecological clothing 
market (in general, but if you have knowledge about the English market 
consider these factors on the basis of  your experience): 
a)Social/cultural, b)Legislation, c)Economy, d)Politics, e)Technology, 
f)History, g)Information, h)Competition, i)Channels of distribution 
 
Fråga 4. Rangordna och kommentera de följande faktorer beroende på hur 
mycket de tillför till utvecklingen av den ekologiska klädmarknaden (allmänt, 
men om du har kunskap om den engelska marknaden så ta de I beaktning 
baserat på din erfarenhet): 
a)Sociala/kulturella, b)legala, c)ekonomiska, d)politiska, e)teknologiska, 
f)historiska, g)information, h)konkurrens, i)distributionskanaler.  
 
Question 5. If you had the power to change something in order to improve 
consumers’ ability to buy ecological clothes, what would that be?  
Fråga 5. Om du hade makten att förändra något för att ändra konsumentens 
beteende vad gäller att köpa ekologiska kläder, vad skulle det vara? 
 
Question 6. What do you know about the Swedish market when it comes to 
ecological clothes?  
Fråga 6. Vad vet du om den svenska marknaden när det gäller ekologiska 
kläder? 
 
Question 7. Why do you think it is like that? 
Fråga 7. Vad tror du om framtiden för den ekologiska klädmarknaden? 



 

70 

 
Question 8. What do you think about the future ecological clothing market?  
Fråga 8. Vilka skillnader tror du det är mellan att köpa ekologiska kläder 
jämfört med ekologisk mat. 
 
Question 9. What difference do you think it is between buying ecological 
clothes compared with ecological food? 
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